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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ < Μερικές σκέψεις. 

 

 

 

«Η έκθεση απαιτεί μαθηματική ακρίβεια                                                                                       

και την ελαφρότητα της τρυφερής ματιάς»                                                                          

Α. ΣΕΡΖΑΚΗ 

«Δεν ξέρω, περαστικός είμαι< για την έκθεση ήρθα»  Η φράση αυτή 

υποκρύπτει την παντελή άγνοια του μαθητή για τα θέματα της 

έκθεσης, αλλά και την θέση ότι η έκθεση είναι αναμφισβήτητα ένα  

μάθημα «ασαφές»  και τυχαίο» , άρα δεν είναι δυνατή η προετοιμασία 

για τις εξετάσεις. Η νοοτροπία αυτή έχει καλλιεργηθεί γιατί δεν έχουν 

προσδιοριστεί με ακρίβεια τα όρια του αντικειμένου αυτού του 

«μαθήματος»  

Οι υπεύθυνοι το αντιμετώπισαν με πειραματισμούς και 

αποσπασματικά ως μάθημα χωρίς λογική σειρά. Όλοι όμως όσοι 

έχουν ασχοληθεί με την εκπαίδευση και την διδακτική , γνωρίζουν 

και συμφωνούν με την άποψη ότι σήμερα η μάθηση εξακολουθεί να 

παραμένει «παθητική» με την έννοια , όχι της εξωτερικής καταπίεσης 

αλλά μιας εσωτερικής ατονίας. Τπάρχει έλλειψη τόνου πνευματικού , 

δημιουργίας. Ο μαθητής προσδοκείτε να είναι ένα άριστο φερέφωνο 

ενός δεδομένου «πακέτου συμπιεσμένων και 

αποσπασματοποιημένων γνώσεων» συχνά αμφιβόλου ποιότητας και 

προέλευσης. Πρόκειται για μία εκπαίδευση «ΠΡΟΚΑΣ» .  

Οι επιδερμικές αλλαγές της ύλης ή των μαθημάτων , δυστυχώς δεν 

αλλάζουν τίποτα στο ρόλο του μαθητή, ώστε ο τελευταίος να 

εξελιχθεί σε ουσιαστικά φιλομαθή και δυναμική ομάδα. Η παθητική 

υποταγή , στο ένα και μοναδικό βιβλίο , ο περιορισμός της έκφρασης , 

της γνώμης  σε 400-600 λέξεις (!) αποτελεί φραγμό στον ελεύθερο 

διάλογο και συνεπώς  στη δημιουργική αφομοίωση . 
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 Ο ελλιπείς πολλές φορές αυτός- καθαυτός τρόπος διδασκαλίας , η 

απουσία απαγόρευση παραδειγμάτων (για να ενισχυθούν οι 

εποπτικές εικόνες) , η έλλειψη των κοινωνικό-πολιτικών  προεκτάσεων 

ενός θέματος , δημιουργούν ένα μεγάλο φάσμα αρνητικών στοιχείων 

– που υπονόμευσαν – την σημασία αλλά και κύρος της έκθεσης ως 

μεθοδολογία σκέψης και μορφή γλωσσικής επικοινωνίας. Αυτή  

βασικά η πλευρά του προβλήματος αποτελεί και το ευαίσθητο σημείο 

, την «Αχίλλειο πτέρνα» της  κάθε εργασίας για την βοήθεια του 

μαθητή.  

 Η αντιμετώπιση όμως των πολύμορφων δυσκολιών ελέγχεται  

ξεκινώντας από την θέση ‘κλειδί’  ότι ο νέος είναι διφυής, κράμα από 

γήινα και θεϊκά στοιχεία». Σο θεϊκό στοιχείο είναι η ώθηση προς τα 

άνω προς το φως , ο Άνθρωπος και η γνώση. Με την γενική παιδεία   

συγγενεύουμε λίγο με την θάλασσα και τον ουρανό. Αυτό δεν πρέπει 

να το παραμελεί το εκπαιδευτικό σύστημα της ειδίκευσης  και της 

αυστηρά τεχνοκρατικής γνώσης. Όσο βέβαια και αν έχουμε ανάγκη 

από ειδικευμένους ανθρώπους σ΄ όλους τους κλάδους , φαίνεται  ότι 

υπεράνω όλων έχουμε ανάγκη από Ανθρώπους. Και αυτό γιατί για να 

ξυπνήσει η ψυχή του νέου και να οδηγηθεί σε μια ανώτερη αντίληψη 

ζωής χρειάζεται το ηθικό κέντρο. Σο ηθικό κέντρο που αντλεί το 

περιεχόμενό του από μια ΤΠΕΡ-ΜΝΗΜΗ που διατηρεί όλες τις 

δημιουργίες μας. Οι δημιουργίες αυτές ξεκινούν από μια  ιστορική 

αφετηρία του παρελθόντος και χάνονται μέσα στους μύθους και τους 

θρύλους  που σχεδόν ομόφωνα καταλήγουν σε κάποιο αρχέγονο 

δίκαιο. Δηλαδή την σκέψη. 

Έτσι θέμα έκθεσης μπορεί να αποτελέσει οτιδήποτε μπορεί να γίνει 

αντικείμενο σκέψης αρκεί να έχει την παρουσία του στην γνωστική 

μας αντίληψη. Να αποτελεί δηλαδή στο γνωστικό μας οπλοστάσιο 

ελεύθερη κατάκτηση. Σην έχει όμως αυτή την ελευθερία ο μαθητής 

στο σχολείο; Τπάρχει δηλαδή η αυτενέργεια;  

Για να ξυπνήσει η ορθή σκέψη πρέπει να γίνει αντιληπτό στον νέο ότι 

οι επιστήμες που μελετά δεν κινούνται σε ξέχωρους πλανήτες.! «Σι 

υπάρχει στο χώρο και το χρόνο; » Σην απάντηση θα την πάρουμε από 

τις φυσικό-μαθηματικές  επιστήμες που είναι όμως θεμελιωμένες  

στην θεωρητική φιλοσοφία.  «Σι πρέπει να πράξω;» . Σην απάντηση 

θα την αναζητήσουμε στην ηθική, το δίκαιο, στις κοινωνικές 

επιστήμες. Αν και τα δύο ερωτήματα είναι δύσκολο να απαντηθούν 

θα πρέπει να γίνει δεκτό  ότι ο άνθρωπος κινείται μηχανικά κατά τον 

νόμο της αιτιότητας και σταματάει να κινείται μόλις πάψει το αίτιο 

να ενεργεί. Η ιδέα της κίνησης της σκέψης ταυτίζεται έτσι με την 

ελευθερία της έκφρασης.  
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Η εργασία αυτή «Η έκθεση ως μεθοδολογία σκέψης και μορφή 

γλωσσικής επικοινωνίας» αποτελείται από τρείς ενότητες που 

περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες του φάσματος των προβλημάτων 

της εποχής μας.  

Η μεθοδολογική διαίρεση του Ανθρώπου σε σώμα – νου- ψυχή 

απορρέει από την Πλατωνική τριχοτόμηση  της ψυχής. το έργο του 

ΠΟΛΙΣΕΙΑ  αναφέρει πως  η ψυχή αποτελείται από το λογιστικόν , το 

θυμοειδές και το επιθυμητικό. Η εμπέδωση της τεχνικής του 

δοκιμιακού λόγου  βοηθά ώστε να απομυθοποίηση ο μαθητής την 

δυσκολία και την ασάφεια των θεμάτων που πραγματεύεται. Η 

ανάλυση των αιτίων  των συνεπειών και των τρόπων – προτάσεων για 

τον περιορισμό ή την αντιμετώπισή τους. Κάθε σελίδα λειτουργεί και 

ως άσκηση ανάπτυξης. Ο αναγνώστης  μπορεί να εμπλουτίσει με 

δικά του στοιχεία και επιχειρήματα , ολόπλευρα και σφαιρικά τη 

θεση που βρίσκεται απέναντί της.  

Η εργασία αυτή αποδίδεται όχι με την πρόθεση της παρέμβασης και 

του εντυπωσιασμού αλλά σαν συμπληρωματική μορφή δίπλα στις 

άλλες εργασίες που αποτελούν και την βάση (βλέπε βιβλίο-

αρθρογραφία). Μεγάλη υπήρξε και η συνεισφορά των μαθητών μου 

που με τις παρατηρήσεις τους και το πλούσιο υλικό τους από τον 

περιοδικό και ημερήσιο τύπο έδωσαν την ‘ελαφρότητα»  και 

πρακτικότητα  της τρυφερής ματιάς που απαιτεί η φύση του 

μαθήματος ΕΚΘΕΗ-έκφραση. 

Καλή επιτυχία< στη ζωή 

Θανάσης Πάνου       
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ΟΔΗΓΟ ΜΕΛΕΣΗ 
   

Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΛΟΓΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΝΔΙΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΣΗ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΔΤΟ ΜΕΓΑΛΟΤ 

ΣΟΜΕΙ. ΣΗΝ ΣΣΕΕΦΦΝΝΙΙΚΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΕΝΝΝΝΟΟΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙAA..  

  

                                                                                        Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΕΦΝΙΚΗ.   

      Ο μακθτισ κα πρζπει πρϊτα να μάκει να εφαρμόηει το ΣΧΕΔΙΑΓΑΜΜΑ , να οργανϊνει δθλαδι 
τισ ςκζψεισ του και το υλικό του πριν αρχίςει να παρακζτει τισ απόψεισ του για το Θζμα 
προβλθματιςμοφ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ πρζπει, αφοφ κατανοιςει τθν κεντρικι ιδζα και τα 
ηθτοφμενα του κζματοσ, να διευκρινίςει το πρόςωπο ςτο οποίο κα αναπτφξει το κζμα του και να 
κακορίςει το επικοινωνιακό πλαίςιο. (Επιςτολι , Άρκρο, Ομιλία, Δοκιμιακόσ λόγοσ κ.ά). Για τον 
ΡΟΛΟΓΟ και τον ΕΡΙΛΟΓΟ πρζπει να διδαχτεί διάφορουσ τρόπουσ και μεκόδουσ ανάπτυξθσ, που 
μπορεί να εφαρμόςει. Στο ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ κα πρζπει να ομαδοποιιςει τισ ςκζψεισ του ανάλογα με τα 
ηθτοφμενα του κζματοσ, για παράδειγμα, ΑΙΤΙΑ , ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ, ΤΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ. Για κάκε ζνα 
από τα ηθτοφμενα πρζπει να διακρίνει τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ βρίςκει εφαρμογι θ κεντρικι 
ζννοια του Θζματοσ. Αν για παράδειγμα ο μακθτισ αναηθτά τα ΑΙΤΙΑ  τθσ μαηικισ  μετανάςτευςθσ 
ςτθν εποχι μασ μπορεί να κατατάξει τα αίτια ςε  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΡΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. Τισ  
ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ. Είναι δυνατόν να τισ διακρίνει ςε ςυνζπειεσ για το άτομο και τθν κοινωνία ι ςυνζπειεσ 
για τισ χϊρεσ προζλευςθσ των μεταναςτϊν και ςυνζπειεσ για τισ χϊρεσ υποδοχισ. Με αυτό τον 
τρόπο ομαδοποιεί τισ ςκζψεισ του και γίνεται ευκολότερθ θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του κζματοσ. Το 
Σχεδιάγραμμα λειτουργεί επίςθσ «λυτρωτικά» όταν ο μακθτισ δεν ζχει ειδικζσ γνϊςεισ και το 
απαιτοφμενο γνωςτικό υλικό που ηθτείται. Ζχει τθν δυνατότθτα μζςα από τθν μεκοδολογία του 
Σχεδιαγράμματοσ να ςτακεί «όρκιοσ» και με ικανά επιχειριματα απζναντι ςε οποιοδιποτε κζμα..                                                                                                                                                                              
Πταν ολοκλθρωκεί το ςχεδιάγραμμα ο μακθτισ ζχει τθν δυνατότθτα να προςζχει άλλα ςτοιχεία τθσ 
ζκκεςθσ που ςε διαφορετικι περίπτωςθ δεν κα είχε το χρόνο. Τζτοια ςτοιχεία είναι θ ΣΥΝΟΧΘ  
(χριςθ ςυνδετικϊν λζξεων), θ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΘΤΑ, θ ΕΝΟΤΘΤΑ και γενικότερα θ ςωςτι οργάνωςθ και 
ςφνδεςθ των ΡΑΑΓΑΦΩΝ του κειμζνου του. Ραράλλθλα μπορεί να ςυμπλθρϊςει ςτοιχεία που 
ζχει ξεχάςει.(Το ςχεδιάγραμμα δεν πρζπει να ξεπερνά ςε χρόνο τα 10 – 15 λεπτά, αν ζχει εμπεδωκεί)  

Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ  

  Στθν ενότθτα τθσ εννοιολογίασ  περιλαμβάνονται οι γνϊςεισ που ζχει ο μακθτισ από τθ δικι του 
εμπειρία ι τθν εναςχόλθςι του με διάφορα βιβλία και από τισ γνϊςεισ που ζχει αποκομίςει από τθν 
επαφι και ενθμζρωςθ από τθν επικαιρότθτα. Οι γνϊςεισ αυτζσ βοθκοφν το μακθτι να αναπτφςςει 
με πλθρότθτα τα ηθτοφμενα, να επιχειρθματολογεί και να τεκμθριϊνει τισ απόψεισ του. Αυτό είναι 
και το πιο απαιτθτικό και δφςκολο κομμάτι τθσ ζκκεςθσ. Οι γνϊςεισ αν δεν υπάρχουν κα πρζπει να 
αποκτθκοφν με ςυςτθματικό διάβαςμα του γνωςτικοφ υλικοφ που προμθκεφει και ο κακθγθτισ, 
ανάλογα τθν ιδιαιτερότθτα του κζματοσ αλλά και του επιπζδου. 

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι το «μάθημα- Έκθεςη» διδάςκεται και αυτή η διδαςκαλία θα πρέπει να 
ςυνδυάζεται με την αγάπη για γνώςη και αυτογνωςία
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ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΣΗΝ ΒΑΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΔΕΨΝ ΜΕ 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ Ε ΕΝΑ ΕΤΡΤ ΥΑΜΑ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΑΜΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΘΣΙΜΕΥΕΙ ΩΣ ΑΦΕΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΦΑΙΙΚΘ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ. ΔΙΝΕΙ ΡΑΑΛΛΘΛΑ ΣΤΟΝ ΥΡΟΨΘΦΙΟ ΤΘΝ ΕΥΚΑΙΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΙΛΕΞΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΘΛΕΣ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΡΤΥΞΕΙ.  

 ΡΟΛΛΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΡΑΑΓΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΡΙΜΟ ΝΑ ΒΙΣΚΟΥΝ ΤΘΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΧΘ ΤΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΥΡΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΘΕΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΝΟΚΟΤΕΑ 

ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΡΟΧΘΣ ΜΑΣ.                                                                                                                                   

ΟΙ «ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ» ΛΥΝΟΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ  (ΓΕΝΙΚΟ- ΕΙΔΙΚΟ ) 

ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΘΣ ΓΑΦΘΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΙΕΡΑΡΦΗΗ ΣΨΝ ΘΕΜΑΣΙΚΨΝ ΚΤΚΛΨΝ                                                     
Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΜΟΡΥΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ                                         
ΔΕ ΒΑΙΖΕΣΑΙ Ε ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΡΑ                                     

ΑΛΛΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ                                                                        
ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΤΛΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ                                                      

ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΡΣΗΕΙ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ                                                           
(ΑΠΟ ΣΗ ΥΤΗ, ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΑ)                                                     

ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΑ                                                                                                                        
ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΟΙ ΗΘΙΚΟΠΝΕΤΜΑΣΙΚΕ.  
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ΕΚΘΕΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ  

ΕΠΙΣΤΦΗ ΕΚΘΕΗ ΦΨΡΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΙ ΑΔΤΝΑΣΟ. 

 

 

 

ΣΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Ο,ΣΙ «Η ΜΑΚΕΣΑ» ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 

 

Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ  

 

 

 

 

        ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ    ΥΛΙΚΟ ΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ          ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΕ ΓΑΡΤΟ ΛΟΓΟ 

 

 

               Θ ΦΑΣΘ 

  ΑΡΟΚΩΔΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ                                                                                                     ΛΕΚΤΙΚΘ                           

          ΣΤΘ ΓΛΩΣΣΙΚΘ                                                                                             ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

   ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ                                                                                             –ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ                                                                            

                                                               ΓΝΩΣΕΙΣ – ΕΜΡΕΙΙΕΣ                                                                                                                              

                                                             ΑΡΟ ΤΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ  

                                                                 ΚΑΙ ΤΘ ΗΩΘ ΜΑΣ  

 

 

ΑΑΑΡΡΡΦΦΦΙΙΙΣΣΣΕΕΕΦΦΦΣΣΣΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΟΟΟΛΛΛΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣΑΑΑ   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΡΡΡΡΡΡΙΙΙΧΧΧΗΗΗ    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΣΣΣΣΣΣΟΟΟΤΤΤ ---    ΕΕΕΝΝΝΣΣΣΟΟΟΠΠΠΙΙΙΜΜΜΟΟΟ    ΦΦΦΡΡΡΗΗΗΙΙΙΜΜΜΟΟΟΤΤΤ    ---ΨΨΨΣΣΣΗΗΗ    ΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑ    ΣΣΣΟΟΟΙΙΙΦΦΦΕΕΕΙΙΙΨΨΨΝΝΝ    

(((ΛΛΛΕΕΕΠΠΠΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΡΡΡΕΕΕΙΙΙΨΨΨΝΝΝ ,,,    ΙΙΙΔΔΔΕΕΕΨΨΨΝΝΝ ,,,    ΕΕΕΝΝΝΣΣΣΤΤΤΠΠΠΨΨΨΕΕΕΨΨΨΝΝΝ)))   

ΑΑΑΥΥΥΗΗΗ    ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΟΟΟΤΤΤΙΙΙΑΑΑΗΗΗ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΚΚΚΨΨΨΝΝΝ    ΦΦΦΕΕΕΕΕΕΨΨΨ    
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ΡΡΡΝΝΝΕΕΕΥΥΥΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ                                  ΨΨΨΥΥΥΧΧΧΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ                              ΘΘΘΘΘΘΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ 

ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ 

ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

 

ΦΥΣΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                                                                                                                    

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ: ΣΤΘ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΡΟΔΙΑΘΕΣΕΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΘ )                                                           

ΔΙΔΑΣΚΕΙ:   ΘΕΜΙΑ –– ΑΙΣΘΘΣΘ ΜΕΤΟΥ – ΙΣΟΤΘΤΑ – ΓΑΛΘΝΘ – ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΘΣΙΑ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ.                                                                                                                                                                                        

ΕΜΡΝΕΕΙ:   ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ – ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΟΞΥΔΕΚΕΙΑ –ΑΙΣΘΘΤΙΚΘ ΡΑΙΔΕΙΑ. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 

   

   

   

ΒΒΒΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΕΙΑ       
(ΟΜΕΣ-ΕΝΣΤΙΚΤΑ)                

ΤΑΛΕΝΤΑ 

ΚΛΙΣΕΙΣ  

ΕΓΑΣΙΑ                        

ΒΙΟΤΙΚΟ 

ΕΡΙΡΕΔΟ 

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ 

 

ΡΑΙΔΕΙΑ 
ΜΟΦΩΣΘ 

ΝΟΘΤΙΚΕΣ 

ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ 

ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

ΑΙΣΘΘΤΙΚΘ 

ΡΑΙΔΕΙΑ 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
(ΒΟΥΛΘΣΘ-ΘΑΟΣ-

ΤΟΛΜΘ-ΥΡΟΜΟΝΘ-

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ) 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

(ΑΒΟΥΛΙΑ-

ΑΤΟΛΜΙΑ-

ΑΡΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ) 

ΤΑΣΕΙΣ       

(ΕΛΕΥΘΕΙΑ-

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-

ΑΥΤΟΡΑΓΜΑΤΩΣΘ

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΣΥΜΒΙΩΣΘ )     

ΑΓΧΟΣ-ΜΟΝΑΞΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΟΣ 

ΧΟΝΟΣ 

ΑΞΙΕΣ     

ΡΟΤΥΡΑ-

ΙΔΑΝΙΚΑ    

ΑΕΤΕΣ 

ΕΥΣΥΝΕΙΔΘΣΙΑ 

ΑΜΟΑΛΙΣΜΟΣ-

ΑΙΒΙΣΜΟΣ 

 

 ΡΟΛΙΤΕΥΜΑ-
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ             

ΘΕΣΜΟΙ                              

ΡΑΘΟΓΕΝΘ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ         

ΜΜΕ-ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΝΘΩΡΟΙ- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΔΑΣΘ-

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ   

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ  

ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΘΤΑ 
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ΒΒΒΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ –ΤΛΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ                                                                                     

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                                                                                                                                                                                       

ΤΓΕΙΑ – ΟΡΜΕ ΕΝΣΙΚΣΑ – ΣΑΛΕΝΣΑ ΚΛΙΕΙ – ΕΡΓΑΙΑ – ΒΙΟΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ                        

 Μελζτθςε το παρακάτω ςχεδιάγραμμα (και τουσ εννοιολογικοφσ άξονεσ για άντλθςθ 

επιχειρθμάτων)  και αφοφ το εμπλουτίςεισ με δικζσ ςου ςκζψεισ , εφάρμοςζ το ςτα κζματα τθσ 

φλθσ.  

1. ΨΜΑΣΙΚΟ– ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΕΠΙΠΕΔΟ 

(ΕΕξξεεττάάηηοουυμμεε    τθν επίδραςθ – ςχζςθ τθσ ζννοιασ του κζματοσ με τθν υγεία, ευεξία  αλλά και τα ζνςτικτα και 

ορμζμφυτα του ατόμου.)                                                                                                                                                              
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Το άτομο μπορεί να επιδοκεί απερίςπαςτα ςτισ πνευματικζσ, 
πολιτικζσ, κοινωνικζσ και άλλεσ υποχρεϊςεισ του όταν διατθρεί υγιζσ και εφρωςτο το ςϊμα του.)                                                                                                                                                                             

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. (Σε κζμα ςχετικά με τθν Επιςτιμθ και τεχνολογία)                                                                               
. Είναι αδιαμφιςβιτθτο το γεγονόσ ότι θ επιςτιμθ, αναπτυςςόμενθ με ιλιγγιϊδθ ρυκμό, βελτίωςε τισ 
ςυνκικεσ υγιεινισ, παρζτεινε τθν ανκρϊπινθ ηωι και ελάφρυνε τον ανκρϊπινο πόνο.  Η πρόοδοσ 
των βίο-επιςτθμϊν και  των  αντίςτοιχων ιατροφαρμακευτικϊν, μείωςε τθν παιδικι κνθςιμότθτα και 
απελευκζρωςε ςτον άνκρωπο από κανατθφόρεσ πανδθμίεσ.                                                                            

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ.  (Για κζματα ςχετικά με βία, εγκλθματικότθτα, παραβατικότθτα.)                    
Ζχει περάςει και μάλλον ανεπίςτρεπτα πλζον θ εποχι που θ εγκλθματικότθτα κεωροφνταν «εκ 
γενετισ» ατομικό χαρακτθριςτικό του ανκρϊπου. Τα αίτια τθσ παραβατικότθτασ που είναι 
ςυνυφαςμζνα με προβλιματα ςωματικά  είναι περιοριςμζνα ςτο φάςμα τθσ διατάραξθσ τθσ ψυχικισ 
υγείασ και θ αιτιολογία τθσ βίασ εκφράηει με πιςτότθτα και ακρίβεια τθ φυςιογνωμία του κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ και αποτελεί περιγραφι τθσ φυςιογνωμίασ του.                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. (ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ) Το πρόβλθμα (που εξετάηουμε) οδθγεί ςτθ διαταραχι τθσ 
βιολογικισ ιςορροπίασ του ανκρϊπου. Υποςκάπτονται τα κεμζλια τθσ υγείασ , ευεξίασ, μειϊνεται θ 
δφναμθ αντίςταςθσ και γίνεται ευπρόςβλθτοσ ςτισ αςκζνειεσ, υποτονικόσ , μαλκακόσ. Εξαπλϊνονται 
οι λεγόμενεσ βιομθχανικζσ αρρϊςτιεσ, καρδιαγγειακζσ πακιςεισ, αρρϊςτιεσ του αναπνευςτικοφ 
ςυςτιματοσ, τοξινϊςεισ, βραδείεσ δθλθτθριάςεισ, καρκίνοσ.                                                                                                     
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. (ΓΙΑ ΑΙΤΙΑ). Η αναηιτθςθ των αιτίων ςε βιολογικοφσ λόγουσ, αποτελεί μια 
παραδοξολογία, μια αυκαίρετθ αρχι που κλονίηεται από τα επιχειριματα που προβάλλουν οι 
ςφγχρονεσ Ανκρωπιςτικζσ και ψυχικζσ επιςτιμεσ. Η ανκρϊπινθ πορεία δεν προδιαγράφεται με 
γνϊμονα τισ κλθρονομικζσ καταβολζσ και τα ακατζργαςτα ζνςτικτα αλλά κακορίηεται, 
ςχθματοποιείται μζςα ςτο κοινωνικό περιβάλλον και διαφοροποιείται εντελϊσ από τουσ, ίςωσ 
πρωταρχικοφσ αρνθτικοφσ προςανατολιςμοφσ των επικετικϊν ορμϊν. 
 
 

 ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Δεν κα ιταν ακραίο αν ςτισ εμπορευματικζσ αξίεσ κατατάςςαμε και τθν υγεία, 
αφοφ θ διατιρθςι τθσ ι θ αποκατάςταςι τθσ ςιμερα είναι κζμα οικονομικισ ευχζρειασ. 
Διαιωνίηονται  ζτςι, και οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ. 
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2 ΕΡΓΑΙΑ 

 
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ.  Κακϊσ θ ηωι μασ κρίνεται με μζτρα οικονομικά, υλικά και θ εργαςία 
ζχει μθχανοποιθκεί, απόμειναν λίγεσ ευκαιρίεσ αυκόρμθτθσ ζκφραςθσ, Καταμεριςμόσ, 
εξειδίκευςθ)      
  ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ.  Οι όροι εργαςίασ ςτεροφν από τον άνκρωπο τθν πρωτοβουλία τθ φανταςία, 
τθν ζμπνευςθ. Ο εργαηόμενοσ μετατρζπεται ςε ανδρείκελο, χάνει τθν αγάπθ για το ζργο του , τθ ηωι 
και τουσ άλλουσ. Στθν εποχι μασ, ο άλλοσ , γίνεται αντίπαλοσ, εχκρόσ. (Ηοmo homini loupous).  Πταν 
παραμονεφει ο κίνδυνοσ τθσ ανεργίασ, προκρίνεται ωσ άμυνα ο ανελζθτοσ ανταγωνιςμόσ. Η επιτυχία 
γίνεται ςυνϊνυμθ με τθν εκμθδζνιςθ των ςυναιςκθμάτων, και τθν εξόντωςθ του ςυνανκρϊπου και 
όχι προςωπικι δικαίωςθ.                                                                                                                                                                                 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ.  Η εργαςία δεν ζχει δθμιουργικό χαρακτιρα, ζχει μετατραπεί ςε μια νζα 
μορφι δουλείασ ςυνϊνυμθ με τον καταναγκαςμό. Γι αυτό ο άνκρωποσ υιοκετεί με ςχετικι ευκολία 
τθν αρχι τθσ «ιςςονοσ προςπάκειασ» (γριγοροσ ι εφκολοσ πλουτιςμόσ) ι τθν αντιμετωπίηει όχι ωσ 
μζςο απλοφςτευςθσ τθσ ηωισ , αλλά ςαν αυτοςκοπό, γίνεται εργαςιομανισ και υπερπαραγωγικόσ, 
υποκθκεφει τον ελεφκερο χρόνο του ςτο κυνιγι του χριματοσ και παραμερίηει τισ πραγματικζσ του 
ανάγκεσ.                                                                                                                                                                                    
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. (ΑΙΤΙΟ, Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΓΙΑΣ) Το αίςκθμα τθσ κοινωνικισ αδικίασ πνίγει τον 
άνκρωπο και όταν χρειάηεται να αντιδράςει το ςκζφτεται πολφ καλά. Υπάρχει ο κίνδυνοσ να χάςει κι 
αυτι τθ «κλιβερι» δουλειά του όταν μάλιςτα καραδοκοφν ςτρατιζσ ανζργων. Οι εργαηόμενοι 
αςφαλϊσ, αφοφ υφίςτανται αυτι τθν πίεςθ και μάλιςτα εντεινόμενθ ςτο μζλλον, εφλογο κα ιταν να 
διεκδικιςουν ,ακόμθ με δυναμικοφσ τρόπουσ τα δικαιϊματα τουσ. Πμωσ τα εργατικά ςωματεία ςτα 
οποία αναλογοφν πρωτοβουλίεσ αντίδραςθσ και διαμαρτυρίασ αδρανοφν. Η κρίςθ ανεργίασ, το 
χαμθλό θμερομίςκιο, θ ελλιπισ αςφάλιςθ, προβλιματα που επιτείνονται, δεν επιτρζπουν 
προβλθματιςμό για πιο λεπτά, πολφ ωςτόςο, καίρια ηθτιματα. Σε ζνα βακμό ο ςυνδικαλιςμόσ ζχει 
εκπζςει, ςυμπορεφεται με το κεφάλαιο, αποβλζπει ςε προςωπικά κζρδθ κι όλα αυτά κακιςτοφν τθ 
κζςθ του εργαηομζνου δυςχερζςτερθ.  

3 ΒΙΟΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 

                                                                                                                                                                                              

      (ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Βιοτικό επίπεδο. Θ κάλυψθ των βιοποριςτικϊν αναγκϊν 

ςίτιςθσ, ςτζγαςθσ, ζνδυςθσ ϊςτε να κακίςταται άνετθ θ διαβίωςθ. Ροιότθτα ηωισ. Εκείνο το 
επίπεδο ηωισ του ανκρϊπου που εγγυάται τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και επικυμιϊν του και 

τθν ολοκλιρωςι του ωσ βιολογικοφ και ψυχο-πνευματικοφ όντοσ).                                                                                                                                                                                      
Η ποιότθτα ηωισ αποτελεί ζνα διπλό πολιτιςτικό δείκτθ , πρϊτον , ωσ προσ το επίπεδο τθσ ςφλλθψισ 
τθσ, δθλαδι το τι κακόριςε θ κοινωνία ωσ ποιότθτα ηωισ και δεφτερο ωσ προσ το βακμό 
ικανοποίθςθσ τθσ, δθλαδι κατά πόςο πζτυχε τθν πραγμάτωςι τθσ…  

  ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. Η ποιότθτα ηωισ αλλοιϊνεται από τον ζντονο ρυκμό τθσ ηωισ, αποξενϊνεται 
ο άνκρωποσ από τισ ανάγκεσ του και τα υλικά αγακά ζχουν αποκτιςει διάςταςθ «φετίχ», διακζτουν 
κάτι περιςςότερο από τθν αξία χριςθσ τουσ, είναι ςφμβολα πλοφτου, δφναμθσ, γοιτρου και είναι 
κυρίαρχα κριτιρια αποτίμθςθσ του βιοτικοφ επιπζδου.                                                                                                                                           
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Οι καταναλωτικζσ κοινωνίεσ είναι κοινωνίεσ τθσ ποςότθτασ. Μζςω αυτισ 
επιτυγχάνει το μζγιςτο κζρδοσ ο παραγωγόσ και το υψθλότερο επίπεδο ευηωίασ ο καταναλωτισ. 
Κάκε μζλοσ , με τθ διπλι ιδιότθτα του (παραγωγόσ –καταναλωτισ) κινείται αυςτθρά ςτον άξονα τθσ 
ποςότθτασ, τθν παράγει, τθν καταναλϊνει.  Η αναηιτθςθ του μζγιςτου κζρδουσ  οδθγεί ςτο δόγμα 
μιασ ανάπτυξθσ χωρίσ όρια, το οποίο πρακτικά ςθμαίνει «ανάπτυξθ με οποιοδιποτε τίμθμα». Το 
τίμθμα είναι ςυνικωσ θ διαςάλευςθ τθσ περιβαλλοντικισ ιςορροπίασ και θ υποβάκμιςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ.                                                                                                                                                                              
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Η ποιότθτα προχποκζτει και άτομα που μποροφν να τθν αναγνωρίςουν ωσ 
τζτοια. Η απουςία μιασ γενικότερθσ αιςκθτικισ καλλιζργειασ, ο εκιςμόσ ςε μια κακθμερινότθτα που 
κεωρεί  «καλό το πολφ» λειτουργοφν αναςχετικά ςτθν αναμενόμενθ διάκεςθ ου ατόμου για 
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ποιοτικι  εκλζπτυνςθ. Η μαηικότθτα τθσ βιομθχανίασ  τθσ ψυχαγωγίασ, τθσ ζνδυςθσ και γενικά τθσ 
μόδασ , ςυμβάλλει ςτθν κακιζρωςθ μιασ μαηικισ κουλτοφρασ θ οποία είναι ουςιαςτικά 
υποκουλτοφρα και εκφράηεται με τθ λογικι του «ελάχιςτου κοινοφ παρανομαςτι ποιότθτασ».                     
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Το βιοτικό επίπεδο αντανακλά και τθν πραγματικότθτα των κοινωνικϊν 
ανιςοτιτων που ανοίγουν τον δρόμο για τθν καταπάτθςθ των δικαιωμάτων. Η ζλλειψθ 
ριηοςπαςτικϊν κοινωνικϊν αλλαγϊν και θ πακθτικότθτα, αλλοτριϊνουν τουσ ανκρϊπουσ που δεν 
ςυνειδθτοποιοφν πωσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ αφκονίασ θ ποιότθτα ηωισ μόνο όραμα μπορεί να 
αποτελζςει που κα  πυροδοτοφςε  τθν προςπάκεια για ανακεϊρθςθ των ςυνκθκϊν ηωισ. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Ο  κάκε οργανιςμόσ για να μπορζςει να επιβιϊςει ζχει ανάγκθ ενόσ 
ςυγκεκριμζνου «ποςοφ» χϊρου. Θ ηωι είναι κίνθςθ και δθμιουργία. Αν το πλαίςιο ηωισ δεν 
επιτρζπει τθν κίνθςθ, τθν ζκφραςθ των εςωτερικϊν καταβολϊν και τθ δθμιουργία, τότε δεν είναι 
πλαςιο ηωισ. Το βιοτικό επίπεδο δρα  καταπιεςτικά για τον άνκρωπο.  
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ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΛΛΛΘΘΘΣΣΣΘΘΘ    ΕΕΕΡΡΡΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΘΘΘΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    

ΔΔΔΕΕΕΥΥΥΤΤΤΕΕΕΟΟΟ      ΒΒΒΘΘΘΜΜΜΑΑΑ   

 

                           

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΕ - ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                                                                                                                                                 

ΠΑΙΔΕΙΑ – Μ0ΡΥΨΗ –ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ – ΕΠΙΣΗΜΕ –ΠΟΛΙΣΙΜΟ –

ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

 Μελζτθςε το παρακάτω ςχεδιάγραμμα (και τουσ εννοιολογικοφσ άξονεσ για άντλθςθ 
επιχειρθμάτων)  και αφοφ το εμπλουτίςεισ με δικζσ ςου ςκζψεισ , εφάρμοςζ το ςτα κζματα τθσ 
φλθσ.  

1. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Εξετάηουμε. Αν θ εκπαίδευςθ αποτελεί δθμιουργό ελεφκερου ςτοχαςμοφ, αν διαμορφϊνει χαρακτιρεσ 

με ολόπλευρθ παιδεία και πωσ αλλθλεπιδρά με τθν ζννοια του κζματόσ μασ. 

(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ..  Χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Γνωςτικζσ δυνάμεισ  
α) μνιμθ β) παρατθρθτικότθτα  γ) κριτικι ικανότθτα δ) φανταςία ε) αντιλθπτικι ικανότθτα. →  
Οπλίηουν με αυτογνωςία και αυτοκυριαρχία με τισ οποίεσ εξουςιάηει τα πάκθ, τισ αδυναμίεσ, τα 
ζνςτικτα και μπορεί να ςυνειδθτοποιιςει τθν διόγκωςθ των προβλθμάτων).                    

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. Με τον όρο παιδεία δεν εννοοφμε τθν εκμάκθςθ γραμμάτων ι τθν 
ςυςςϊρευςθ γνϊςεων, όπωσ προωκεί το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Εννοοφμε τθν μόρφωςθ , τθ 
διαμόρφωςθ του αλθκινοφ ανκρϊπου που κα φωτίηεται από τθν πολιτιςτικι του κλθρονομιά και 
εμψυχϊνεται από τα διδάγματα τθσ εκνικισ του ιςτορίασ. Η εναρμόνιςθ του ατόμου ςτο ςυνεχϊσ 
εξελίξιμο κοινωνικό περιβάλλον χωρίσ απόρριψθ του κακιερωμζνου και θ κατανόθςθ τθσ 
πραγματικότθτασ με το πλικοσ των αντιφάςεων που ζχει δεν μποροφν να επιτελεςτοφν όταν δεν 
υπάρχουν οι γνωςτικζσ ικανότθτεσ που οφείλει να παρζχει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ.  Ο άνκρωποσ απομακρφνεται από το χϊρο των πνευματικϊν διεργαςιϊν, θ 
γνϊςθ ζχει τυποποιθκεί και κυριαρχοφν ροπζσ χωρίσ κριτικι και γόνιμο προβλθματιςμό. Ραρά τα 
εκπλθκτικά μζςα παιδείασ ο άνκρωποσ απεχκάνεται τον ςτοχαςμό και δεν επιδιϊκει τθν ςφαρικι  
πνευματικι καλλιζργεια. Το ζντονα καταπιεςτικό, το εξουκενωτικό κοινωνικό κφκλωμα με τουσ 
γριγορουσ ρυκμοφσ δεν του αφινει περικϊρια πνευματικισ δράςθσ.                                                                        
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Η τεχνοκρατικι παιδεία περιορίηει τισ δυνατότθτεσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, 
ςτενεφει τουσ ορίηοντεσ και προωκεί τθν μονομζρεια. Η τυποποίθςθ τθσ γνϊςθσ τροφοδοτεί 
φαινόμενα δογματιςμοφ, φανατιςμοφ, βίασ και διαιωνίηει τα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ. 
Επόμενο είναι ότι θ ςκζψθ και οι ιδζεσ περιορίηονται, τα αιςκιματα μαραίνονται. Κακϊσ οι 
άνκρωποι ςτερεφουν πνευματικά δυςκολεφονται να ςυνεννοθκοφν , να αιςκανκοφν αλλθλεγγφθ και 
φιλότθτα.                                                                                                                                                                               
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Πταν το πνευματικό επίπεδο ςε μια κοινωνία είναι ιδιαίτερα χαμθλό, οι 
άνκρωποι κάνουν πολλζσ λακεμζνεσ εκτιμιςεισ και δεν ζχουν μάκει να κζτουν φραγμοφσ – 
περιοριςμοφσ ςτισ ενζργειζσ τουσ, με αποτζλεςμα, οι εκδθλϊςεισ τουσ να βλάπτουν τουσ άλλουσ και 
να διαιωνίηουν τα προβλιματα.  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΘ.  Θ υποτίμθςθ τθσ γενικισ ανκρωπιςτικισ παιδείασ εξαφάνιςαν  το ςυναίςκθμα ςτισ πνευματικζσ 

ανθςυχίεσ και  τα ποικίλα ενδιαφζροντα τυποποίθςαν τισ γνϊςεισ αλλά και τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.  

ΠΠΠΝΝΝΕΕΕΤΤΤΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΣΣΣΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    
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2. ΕΠΙΣΗΜΕ 

                                                                                                                                                                                  
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ., Θ ευκφνθ τθσ κακισ χριςθσ των επιςτθμο - τεχνολογικϊν επιτευγμάτων). 

     ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. Ενϊ ο ςτόχοσ τθσ επιςτιμθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ κοινωνίασ και θ ανφψωςθ 
του ανκρϊπινου παράγοντα, θ πρακτικι αυτι αναγκαιότθτα όμωσ οδιγθςε  ςτθν ανάπτυξθ των 
πολεμικϊν εξοπλιςμϊν και τθν δθμιουργία μζςων μαηικισ καταςτροφισ. Η Ανκρωπότθτα 
αιςκάνεται να απειλείται με τον φόβο ολοκλθρωτικοφ αφανιςμοφ κάτω από το κίνδυνο του 
πυρθνικοφ ολζκρου.                                                                                                                                                    
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ.. Η ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ και ςυνακόλουκα θ μαηικι 
παραγωγι αγακϊν, θ πεποίκθςθ ότι θ ευτυχία είναι υπόκεςθ ανόδου του βιοτικοφ επιπζδου και όχι 
βιωμάτων και αξιϊν, ευκφνονται ςε μεγάλο βακμό για τθν αναγωγι του υλιςτικοφ ςτοιχείου ςε 
κυρίαρχο φαινόμενο ςτισ μζρεσ μασ.                                                                                                                                                
Η ραγδαία βιομθχανικι ανάπτυξθ επζφερε μια αντίςτοιχθ πτϊχευςθ του φυςικοφ δυναμικοφ και μια 
αλλοτρίωςθ του εςωτερικοφ κόςμου του ανκρϊπου.                                                                                                                
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Η τεχνολογία, όμωσ, δεν είναι μόνο μζςο για τθν πρόοδο του πολιτιςμοφ και τον 
εξανκρωπιςμό τθσ ηωισ. Το πλικοσ των επιδράςεων τθσ είναι αδφνατο να μθν ζχει παρενζργειζσ. Είναι δίκοπο 
μαχαίρι. Είναι μία ευλογία και κατάρα. Είναι και μζςο ολοκλθρωτικισ ανάπτυξθσ, αλλά και μζςο μαηικοφ 
εξανδραποδιςμοφ.                                                                                                                                                                                       

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Εκείνοι οι επιςτιμονεσ που εργάηονται ςε πολεμικζσ βιομθχανίεσ, επωμίηονται μαηί 
με όλουσ τουσ άλλουσ (πολιτικοφσ, ςτρατιωτικοφσ κ.λ.π)  ευκφνεσ εγκλθματιϊν πολζμου. Τραγικι όμωσ είναι θ 
κζςθ εκείνων που άκελά τουσ ςυμβάλλουν ςτθν καταςκευι όπλων μαηικισ καταςτροφισ. Δεν υπάρχει 
λυτρωτικι λφςθ. Το μόνο που μποροφν να κάνουν είναι  ςτακμίηοντασ τα υπζρ και τα κατά να αποφαςίςουν για 
το αν κα δϊςουν τθν εφεφρεςι τουσ, ενθμερϊνοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν παγκόςμια κοινι γνϊμθ και 
αγωνιηόμενοι για τθ ςωςτι χριςθ τθσ. 

 ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Η υπερβολικι πίςτθ ςτθν ανκρϊπινθ επιςτθμονικι ευφυία  γίνεται επικίνδυνθ και 

οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων. Αν υιοκετθκεί θ άποψθ ότι υπάρχει πραγματικά  ό,τι  
ςυλλαμβάνεται νοθτικά και ερμθνεφεται εμπειρικά, καταλιγουμε ςε επικίνδυνεσ εκφάνςεισ για τθν 
επιβίωςθ του ανκρϊπου. (κεωρίεσ Ντετερμινιςμοφ, αταβιςμοφ, ρατςιςμοφ κ.α)  

3. ΠΟΛΙΣΙΜΟ –ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

                                                                                                                                                                                          
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Θ πολιτιςτικι και ιδεολογικι κρίςθ –θ αςφμμετρθ ανάπτυξθ του 
τεχνικοφ και ανκρωπιςτικοφ ςκζλουσ του πολιτιςμοφ.)                                                                                              

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. Το πολιτιςτικό περιβάλλον είναι αυτό που κακορίηει, ςε μεγάλο βακμό και τισ 
ςυμπεριφορζσ των ατόμων. Ζτςι, όταν θ «πολιτιςτικι  μιτρα»  ζχει διαρραγεί ι κοινωνικι 
πακογζνεια εκφράηεται πλζον ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ.                                                                        
Η κρίςθ του πολιτιςμοφ προκαλεί ιδεολογικι ςφγχυςθ , ςτερεί από τουσ Ανκρϊπουσ υψθλά ςθμεία 
αναφοράσ και δυςχεραίνει το διαχωριςμό του ευτελοφσ από το χριςιμο. Η υπανάπτυξθ του 
πνευματικοφ πολιτιςμοφ ευνόθςε τθν παραγωγι πνευματικϊν υποπροιόντων (χαμθλισ αιςκθτικισ 
και ποιότθτασ) που νοκεφουν και αμβλφνουν  το πνευματικό και αιςκθτικό κριτιριο, ςτενεφουν τουσ 
ορίηοντεσ και προωκοφν τθν ςτερεοτυπία.                                                                                         
ΡΑΆΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ.  Η αςφμμετρθ ανάπτυξθ τεχνικοφ – πνευματικοφ πολιτιςμοφ είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ μόνο ωσ προσ τα εξωτερικά γνωρίςματα, χωρίσ όμωσ 
να επιτευχκεί θ παράλλθλθ θκικι ενδυνάμωςθ και ολοκλιρωςθ του ανκρϊπου. Η περικωριοποίθςθ 
τθσ γνιςιασ τζχνθσ και θ εξορία τθσ ςτο όνομα του κατεςτθμζνου, θ βιομθχανία του κεάματοσ  και 
διαςκζδαςθσ ωκοφν τθ μάηα ςε εκτονωτικι διαςκζδαςθ και πακθτικι κζαςθ του εφπεπτου.  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Οι πολιτιςτικοί μασ κεςμοί, θ εγχϊρια πνευματικι και καλλιτεχνικι δθμιουργία, 
που είναι φοβερά πτωχι και μιμθτικι δεν αξιοποιεί τθν τεράςτια πνευματικι μασ κλθρονομιά  αλλά 
και τουσ νζουσ δθμιουργοφσ ϊςτε να μποροφμε να ανταπεξζλκουμε ςτθν παγκόςμια και διεκνι 
πραγματικότθτα δίνοντασ μια καινοφργια διάςταςθ ςτον Ελλθνικό πολιτιςμό.      
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ΣΘΜΕΙΩΣΘ. (Η ΚΥΙΑΧΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ). Σε κάκε εποχι θ άρχουςα τάξθ κακιερϊνει και επιβάλλει 
ςτθν κοινωνία ζνα ςφςτθμα αξιϊν, κανόνων, πεποικιςεων απόλυτα εναρμονιςμζνων με τα 
οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογικά ςυμφζροντα τθσ. Δθμιουργεί ζτςι το ςτερεότυπο τθσ 
φυςιολογικισ  ςυμπεριφοράσ.       Σε αυτό ακριβϊσ το ςτερεότυπο κάκε ςυμπεριφορά  που τθσ 
εναντιϊνεται αποτελεί αντικείμενο αρνθτικοφ ςχολιαςμοφ που ςυχνά φκάνει ςτθν οριςτικι 
απόρριψθ.  Η κοινωνία με τισ τυπικζσ και άτυπεσ μορφζσ ελζγχου επιβάλλει ςτα άλλα μζλθ τθσ ζνα 
χαρακτθριςμό για το άτομο αυτό: το ςτίγμα του περικωριακοφ ι ελαττωματικοφ. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Το  «ςταρ-ςίςτεμ» το εφεφραν ςτο Χόλιγουντ οι ειδικοί του «ςόου-μάρκετινγκ» για να 

προωκιςουν τισ κινθματογραφικζσ ταινίεσ εμπορικά, μζςα από το μφκο μιασ ςτάρ. Σιμερα το 
μυκοποιθτικό ςφςτθμα «ςταρ-ςίςτεμ»  εφαρμόηεται ςτον κινθματογράφο, ςτθ μουςικι, ςτθ ηωγραφικι, 
ςτθ πολιτικι ακόμθ και ςτθ κρθςκεία. Θ καλλιζργεια και θ αυτοπραγμάτωςθ μζςα από  τθ  τζχνθ και 
γενικότερα τον Ρολιτιςμό κουράηουν,  ενϊ θ Αφροδίτθ τθσ Μιλου κεωρείται αιςκθτικά «παχουλι». 
Θ προωκοφμενθ ιδεολογία τθσ κοινωνίασ του καταναλωτιςμοφ, ςυχνά, οδθγεί πολιτικοφσ και κυβερνιςεισ 
ςτθν αδράνεια, κακϊσ φοβοφνται να λάβουν δραςτικζσ αποφάςεισ και μζτρα, εξαιτίασ του πολιτικοφ 
κόςτουσ. 
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ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ – ΑΔΤΝΑΜΙΕ – ΣΑΕΙ – ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                                                                                                                                                              
ΔΤΝΑΜΕΙ: ΒΟΤΛΗΗ-ΘΑΡΡΟ-ΣΟΛΜΗ-ΤΠΟΜΟΝΗ-ΑΙΙΟΔΟΞΙΑ.                                                    

 ΑΔΤΝΑΜΙΕ: ΑΒΟΤΛΙΑ-ΑΣΟΛΜΙΑ-ΑΠΑΙΙΟΔΟΞΙΑ.                                                                                          

 ΣΑΕΙ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ-ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ- ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΩΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΒΙΩΗ.                                                                                                                                                              

ΑΓΦΟ – ΜΟΝΑΞΙΑ. ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ –ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ 

 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ Ανάλογθ κατάςταςθ παρατθρείται και ωσ προσ τον ψυχικό κόςμο του 
ανκρϊπου. Η αδυναμία εκδιλωςθσ κετικϊν ςυναιςκθμάτων ι ακόμα και ι ζλλειψθ 
ςυναιςκθματικισ ηωισ χαρακτθρίηουν τισ αντιδράςεισ του. Ο ςτείροσ ορκολογιςμόσ δεν επιτρζπει 
τθν εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων τα οποία εκλαμβάνονται ςαν αδυναμία ενϊ αντίκετα προωκεί πολλά 
αρνθτικά ςυναιςκιματα όπωσ τθ ηιλεια και το φκόνο, το κυμό και τθν οργι, τθν κακότθτα και τθ 
μοχκθρία ι καλλιεργεί τθν πλιρθ αδιαφορία για τουσ άλλουσ και τθν απάκεια.                                      
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Τα άγχοσ και ο φόβοσ αποτελοφν τα κυρίαρχα ςυναιςκιματα που 
διαβρϊνουν τθν ψυχικι ιςορροπία. Ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ και θ αρχι τθσ αποδοτικότθτασ 
ςυνκλίβουν το ςυναίςκθμα, τον ιδεαλιςμό τισ ευαιςκθςίεσ των ανκρϊπων και τουσ αφαιροφν τα 
«φυςικά ςτθρίγματα» που είναι θ επαφι με τον ςυνάνκρωπο. Τα υλικά αγακά, προιόντα των χεριϊν 
μασ, γίνονται οι δυνάςτεσ μασ. Απορροφοφν όλεσ τισ επικυμίεσ μασ, προςδιορίηουν τισ επιλογζσ μασ 
και τθν ψυχικι ιςορροπία.                                                                                                                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Η αντανάκλαςθ τθσ φπαρξθσ άδικων νόμων ςτον ψυχιςμό του ανκρϊπου 
μπορεί να πάρει τθ μορφι τθσ παρανομίασ. Οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ είναι ζντονα εξομοιωτικζσ και 
ιςοπεδωτικζσ .Πταν εξουδετερϊνονται οι ψυχικζσ αντιςτάςεισ των ατόμων, διευκολφνεται θ 
επικράτθςθ του φκόνου και τθσ εχκρότθτασ. (Homo homini lupus) θ οποία ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
γίνεται κζλθςθ για εξόντωςθ.                                                                                                                                       
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Ο άνκρωποσ προτιμά τισ ανοφςιεσ, εφιμερεσ, τυπικζσ ςκζψεισ, περιορίηεται 
ςτθ δθμιουργία ενόσ «θλεκτρονικοφ προφίλ» ςτο διαδίκτυο και «ςυλλζγει» δεν επιλζγει φίλουσ, δε 
δεςμεφεται ςυναιςκθματικά και δεν ενδιαφζρεται πραγματικά για τον ςυνάνκρωπο εγκλωβιςμζνοσ 
ςτθν ατομικότθτα του και τθν αςφάλεια τθσ οικείασ του.  

 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ Η αποξζνωςθ εξθγείται ωσ ψυχικι απομάκρυνςθ, κρίςθ επικοινωνίασ, ζλλειψθ 
βακφτερθσ ουςιαςτικισ επαφισ και πλιττει  όλουσ τουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ.  Κακϊσ θ ηωι 
γίνεται για πολλοφσ ανυπόφορθ, πλθκαίνουν  οι αυτοκτονίεσ. Άλλοι πάλι αναηθτοφν διζξοδο αι 
πρόςκαιρθ γαλινθ ςτο αλκοόλ  ι ςτα ναρκωτικά. Ιδιαίτερα οι νζοι δεν ολοκλθρϊνουν τθν 
προςωπικότθτα τουσ μζςα από τθν ψυχικι ιςορροπία που απαιτείται και γίνονται οι πρωταγωνιςτζσ 
των περικωριακϊν φαινομζνων. 

 

 

 

  

ΨΨΨΥΥΥΧΧΧΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑΣΣΣ    
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ΘΘΘΘΘΘΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑΣΣΣ    

                                                         ΑΞΙΕ –ΠΡΟΣΤΠΑ – ΙΔΑΝΙΚΑ – ΑΡΕΣΕ – ΕΤΤΝΕΙΔΗΙΑ  

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                                                                                                                                                                           
ΕΚΥΤΛΙΜΟ ΑΞΙΨΝ -ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ  -ΑΛΛΟΣΡΙΨΗ- ΑΜΟΡΑΛΙΜΟ- ΚΡΙΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΨΝ 

ΑΡΦΨΝ -ΑΡΙΒΙΜΟ -ΕΚΛΤΗ ΣΨΝ ΗΘΨΝ -ΑΡΗ ΗΘΙΚΨΝ ΥΡΑΓΜΨΝ-ΑΝΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ -ΦΑΛΑΡΨΗ 

ΗΘΙΚΗ ΤΝΕΊΔΗΗ- ΗΘΙΚΟ ΠΟΤΡΙΣΑΝΙΜΟ –ΤΝΣΗΡΗΣΙΜΟ 

(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Πταν οι δομζσ τισ κοινωνίασ και τθσ ηωισ μεταβάλλονται, μεταβάλλονται και οι 

αξίεσ). 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ.  Οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ δε ςυγκροτοφνται μόνο ςε επίπεδο οικονομικϊν 
ςχζςεων, αλλά κυρίωσ, ςε θκικι βάςθ. Βαςικότερο κοινωνικό κεφάλαιο κεωρείται ο βακμόσ 
εμπιςτοςφνθσ που εμφανίηεται ανάμεςα ςτα μζλθ ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου. Η απελευκζρωςθ του 
ατόμου ςτισ ςθμερινζσ εξελιγμζνεσ κοινωνίεσ ςυνοδεφτθκε από φαινόμενα όπωσ ο ανταγωνιςμόσ 
και ο ατομικιςμόσ που υπονομεφουν  τθ ςυνοχι τουσ. Η εμπιςτοςφνθ καταγράφεται ωσ αντίδραςθ 
ςτθν απειλι αυτι.                                                                                                                                                                                        
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Η  εποχι μασ γυμνι από ιδανικά και αξίεσ αλλοιϊνει θκικά τον άνκρωπο. Η 
αναίδεια και θ αςζβεια, μεταμφιεςμζνεσ ςε αμφιςβιτθςθ των θκικϊν κανόνων, καταργοφν κάκε 
όριο, κάκε αξία. Σπιλϊνουν πρόςωπα και γελοιοποιοφν αξίεσ, κατατρϊγουν  φπουλα θκικζσ 
ςτακερζσ και επιβάλλουν τον αμοραλιςμό και τον κυνιςμό. (ι Αριβιςμό).Η ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων μασ, παραβίαςθ των δικαιωμάτων του άλλου, θ απεμπόλθςθ των ιδανικϊν, θ απιςτία, 
ακόμθ και θ προδοςία κεωροφνται ευφυία και δφναμθ.                                                                                                                 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Στισ μζρεσ μασ θ αυτοεκτίμθςθ, θ αναγνϊριςθ του άλλου και θ αποδοχι  
κακολικϊν αξιϊν υποχωροφν, ςχεδόν εκλείπουν. Η εξουςία ευνοεί το ςαρκαςμό και τθν 
καταρράκωςθ προςϊπων και ιδεϊν (εξουςία, κρατικι , ΜΜΕ  κ.λπ)  γιατί ζτςι ςτερεί τουσ 
ανκρϊπουσ από  ιρωεσ και ςφμβολα, από κίνθτρα και θκικι δράςθ. Η ανθκικότθτα και θ θκικι 
ςκλιρυνςθ των υψθλά ιςτάμενων λειτουργεί «παραδειγματικά»  και αλλοιϊνουν τθν θκικι 
υπόςταςθ.                                                                                                                                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Η θκικι κατάπτωςθ αφινει τουσ ανκρϊπουσ «γυμνοφσ», εκτεκειμζνουσ 
ςτθν φπουλθ επιρροι των δογμάτων. Ο φανατιςμόσ, θ τυφλι προςιλωςθ ςε ανοφςιεσ αξίεσ, 
καταργοφν τθν ελευκερία και ςυρρικνϊνουν τθ δικαιοςφνθ ςε φοβιςμζνθ υποταγι. Για όςουσ 
τολμοφν και επιμζνουν να ςκζπτονται και να ηουν με αξίεσ ιδζεσ και πρότυπα υψθλά, για αυτοφσ 
τουσ λίγουσ που επιχειροφν να αντιςτακοφν ςτθν ιςοπεδωτικι κοινωνικι πρακτικι, υπάρχει πάντα θ 
περικωριοποίθςθ ι θ απροκάλυπτθ, ςυγκαλυμμζνθ κακότθτα και μοχκθρία.  

ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Φπαρξθ διιςτορικι οι θκικζσ αξίεσ καλλιεργοφνται από τουσ φορείσ 
κοινωνικοποίθςθσ, τθν ςυνικεια, τθ κοινι γνϊμθ και τθν προςωπικι ςτάςθ. Στθν αρχι τθσ 
διαμόρφωςθσ του χαρακτιρα ενόσ προςϊπου υπεριςχφει το «πρζπει» των άλλων, αλλά αργότερα 
– με τθν αφφπνιςθ του θκικοφ εγϊ – οι φραγμοί του «πρζπει» κραφονται. Αρχίηει θ προτίμθςθ, θ 
αξιολόγθςθ, θ ιεράρχθςθ. Γεννιζται το «κζλω» και το τυπικό ικοσ γίνεται θκικό φρόνθμα και 
προςωπικό χρζοσ.   

ΣΘΜΕΙΩΣΘ.  ΕΥΘΥΝΘ. Η υποχρζωςι μασ να λογοδοτοφμε για κάκε μιασ πράξθ ι παράλειψθ, θ υποχρζωςι 

μασ να υπολογίηουμε τισ ςυνζπειεσ τθσ δραςτθριότθτασ μασ και να επωμιηόμαςτε το βάροσ τουσ προςπακϊντασ 
να επανορκϊςουμε.                                                                                                                                                                                      
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ είναι θ εςωτερικι κατάςταςθ τθσ αρμονίασ, τθσ αγαλλίαςθσ, τθσ πλθρότθτασ, ςτθν οποία 
φτάνουμε οι άνκρωποι, ςτο βακμό που ικανοποιοφμε τισ κακολικζσ ανάγκεσ, ςτο βακμό που πραγματϊνουμε 
υψθλοφσ ςκοποφσ και ςτόχουσ, ςτο βακμό που εκπλθρϊνουμε τουσ όρουσ προοριςμοφ μασ. 
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ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΛΛΛΘΘΘΣΣΣΘΘΘ    ΕΕΕΡΡΡΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΘΘΘΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΤΤΤΙΙΙΤΤΤΟΟΟ          ΒΒΒΘΘΘΜΜΜΑΑΑ 

      

   

ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣ    ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑΣΣΣ    

   

  

ΚΟΙΝΨΝΙΑ – ΠΟΛΙΣΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ 

                                                                                                        

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                                                                                                                                                                                                               
ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ – ΘΕΜΟΙ –ΠΑΘΟΓΕΝΗ ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ- ΔΙΑΠΡΟΨΠΙΚΕ ΦΕΕΙ –   ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΙ 

ΑΝΘΡΨΠΟΙ – ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΡΑΗ- ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ –ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ- ΜΗ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΕ 

ΟΡΓΑΝΨΕΙ – ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟΣΗΣΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΝΕΙΔΕΙΗ. 

 Μελζτθςε το παρακάτω ςχεδιάγραμμα (και τουσ εννοιολογικοφσ άξονεσ για άντλθςθ 

επιχειρθμάτων)  και αφοφ το εμπλουτίςεισ με δικζσ ςου ςκζψεισ , εφάρμοςζ το ςτα κζματα τθσ 

φλθσ.  

Α. ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                                                                                                                   
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Θ δθμοκρατία δεν αποτελεί μόνο ζναν τφπο πολιτεφματοσ, αλλά 
ανάγεται ςε ςυγκεκριμζνο τρόπο ηωισ).                                                                                                                    
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ Οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ αν και δθμοκρατικά οργανωμζνεσ, χαρακτθρίηονται 
από κατϋ επίφαςθ δθμοκρατικότθτα. Η οργάνωςθ τθσ πολιτείασ ζχει ςτθριχκεί ςτο ςχθματιςμό μιασ 
αποδοτικισ,  αλλά απρόςωπθσ κρατικισ μθχανισ που παραγνωρίηει τον παράγοντα άνκρωπο. Ο 
ςεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ του πολίτθ εξανεμίηεται μζςα από τθν παραπλθροφόρθςθ, τθ δθμαγωγία και 
τον λαικιςμό, τθν αναξιοκρατία, τισ πελατειακζσ ςχζςεισ, τθν ζλλειψθ κοινωνικισ πολιτικισ κακϊσ και πολιτικοφ 

ικουσ, τισ καταφανείσ καταπατιςεισ τθσ νομιμότθτασ και τθ διάψευςθ των προςδοκιϊν του λαοφ. Η 
δθμοκρατία ωσ πολίτευμα, υπζρτατθ αξία αλλά και τρόποσ ηωισ τραυματίηεται ανεπανόρκωτα και 
ψυχορραγεί ςτισ ςφγχρονεσ καταναλωτικζσ κοινωνίεσ.  Ορκι οριοκζτθςθ τθσ ζννοιασ του 
πατριωτιςμοφ και θ αποβολι του ακραίου εκνικιςμοφ , ςωβινιςμοφ και ρατςιςμοφ .                                                                                                                                                                                       
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Η γενικότερθ κρίςθ που διζπει τθν ελλθνικι κοινωνία ,ιδιαίτερα ςε 
οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο,  αντανακλάται ςτθν κρίςθ τθσ δθμοκρατικισ 
λειτουργίασ τθσ πολιτείασ και των κεςμϊν. Η  κρίςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ  δεν αφινει 
περικϊρια για μια εποικοδομθτικι εναςχόλθςθ μασ με τα κοινωνικά δρϊμενα εγκλωβίηοντασ ςε ζνα 
φαφλο κφκλο τθν ενεργοποίθςθ και δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ ατόμου – κοινωνίασ.                                                 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Οι δθμοκρατικζσ  «εκτροπζσ»  διαςτρεβλϊνουν τθν εικόνα του πολίτθ για τθν 
κοινωνικι ελευκερία του και  ςτθν ουςία παραμζνει δοφλοσ των ίδιων των νόμων που ζχει 
κατακτιςει με επίπονουσ αγϊνεσ. Ο  άνκρωποσ μπορεί, επομζνωσ , να νοιϊκει ελεφκεροσ μζςα ςε 
μια «δθμοκρατικι δουλεία» και δοφλοσ μζςα ςτθν «ελευκερία» του.  

 
 
 
 

 ΡΑΑΤΘΘΣΘ.  Αντίςτοιχα θ προπαγάνδα είναι ζνα ιςχυρό και ιςτορικά δοκιμαςμζνο όπλο τθσ εξουςίασ.                                                                                                          

Σιμερα,  μάλιςτα,  που θ τεχνολογία και θ τελειοποίθςθ των μαηικϊν μζςων αςκοφν τεράςτια αυκαιρεςίεσ είτε με τθν 
επικράτθςθ άδικων νόμων, είτε με τθ άδικθ εφαρμογι των νόμων, δθμιουργοφν ζνα κλίμα καταναγκαςμοφ και 

καταπίεςθσ. θ δφναμθ τθσ προπαγάνδασ είναι  εφιαλτικι. Η αναξιοκρατία και θ αδιαφορία τθσ πολιτείασ για τθ λφςθ 

κοινϊν προβλθμάτων, - Ρολιτικοποιθμζνθ ςκζψθ και όχι κομματικι-δουλεία. 
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Β. ΘΕΜΟΙ 

 

 

(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Θ αναξιοκρατία και θ αλαηονεία τθσ εξουςίασ και τθσ δφναμθσ που 
ςυνοδεφει τθν «καταξίωςθ» ερμθνεφει τθν περιφρόνθςθ ςε κανόνεσ και κεςμοφσ. Θ πεικαρχία  
ςτουσ κεςμοφσ και θ οριοκζτθςθ των  δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων αποτελεί τον άξονα  για τθν 

διερεφνθςθ των ΑΙΤΙΩΝ αλλά και των ΛΥΣΕΩΝ του προβλιματοσ).   

                                                                                                                                                                    
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ.  Οι οικονομικοί μασ κεςμοί παρουςιάηουν ςοβαρά προβλιματα 
παραςιτιςμοφ, υπανάπτυξθσ, αντιπαραγωγικισ νοοτροπίασ, ζλλειψθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ελλιποφσ 
κατάρτιςθσ, ανεργίασ και χρειάηονται δραςτικό εκςυγχρονιςμό για να γίνουν ικανοί να 
ανταπεξζλκουν ςτθν παγκόςμια και διεκνι οικονομία, το άνοιγμα των ςυνόρων και τθν 
εξωςτρζφεια.  Η επανάςταςθ ςτα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ και θ διαμόρφωςθ μοντζλων ανοικτισ 
οικονομίασ ευνοοφν τθν αλλθλεξάρτθςθ των χωρϊν ςε οικονομικό ,πολιτικό και πολιτιςτικό επίπεδο 
αλλά και τθν απρόςωπθ και χωρίσ ανκρωπιςτικοφσ ςτόχουσ εξάρτθςθ από μοντζλα χειραγϊγθςθσ  
και προπαγάνδασ,                                                                                                                                               
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Θ αγωγι ζτςι όπωσ διενεργείται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (οικογζνεια-
εκπαίδευςθ- Μ.Μ.Ε-πολιτεία ) «καταςκευάηει» ςυνειδιςεισ, δεν ευνοεί το διάλογο, τθ ςυνεργαςία, 
τθ ςυλλογικότθτα και δε διαμορφϊνει δθμοκρατικζσ αντιλιψεισ. Η κρίςθ του κεςμοφ τθσ 
οικογζνειασ ςυνδζεται με τισ δυςκολίεσ κοινωνικισ προςαρμογισ των νεαρϊν ατόμων και κατά 
επζκταςθ με τθν ζλλειψθ αγωγισ και αυτοελζγχου. Τα λειτουργικά προβλιματα τθσ παιδείασ, θ 
υποδομι τθσ, οι διδακτικζσ μζκοδοι  ωκοφν ςε ανάγκθ γνιςιων αλλαγϊν .                                                                                                       
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ.  Οι πολιτικοί μασ κεςμοί οι οποίοι ςτθρίηονται ςε πελατειακζσ ςχζςεισ, ςε 
βακμοφσ αυταρχιςμοφ, ςε αναξιοκρατία  χρειάηονται ριηικι εμβάκυνςθ των δθμοκρατικϊν 
διαδικαςιϊν , αποτελεςματικότθτα και πάταξθ τθσ γραφειοκρατίασ. Η προςφορά ζτοιμων λφςεων, 
τα Μ.Μ.Ε, θ οργανωμζνθ βιομθχανία τθσ ψυχαγωγίασ, θ όλθ εν γζνει λειτουργία των κεςμϊν, 
κατευκφνουν τον άνκρωπο ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και ρόλουσ που ενιςχφουν και 
αναπαράγουν τον κατεςτθμζνο τρόπο ηωισ.                                                                                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Οι πολιτιςτικοί μασ κεςμοί, θ εγχϊρια πνευματικι και καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, που είναι φοβερά φτωχι και μιμθτικι δεν αξιοποιεί τθν τεράςτια πνευματικι μασ 
κλθρονομιά αλλά και τισ νζεσ δθμιουργικζσ δυνάμεισ του τόπου μασ. Ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ 
ςυλλογικισ ηωισ  όταν δεν ςυνοδεφεται από καρραλζεσ  κοινωνικζσ αλλαγζσ (εκπαίδευςθ – Μ.Μ.Ε – 
κεςμοί τυπικοί και άτυποι) δεν κάνει πράξθ το ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ του ανκρϊπου και  δεν 
αίρει τθν αμφιςβιτθςθ του  ςφγχρονου τρόπου ηωισ. Η γραφειοκρατία υποβιβάηει τθν ανκρϊπινθ 
υπόςταςθ, αποπροςωποποιεί το άτομα και κωλυςιεργεί τθν ανάπτυξθ.   

 

 

 

 ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Οι φορείσ κοινωνικοποίθςθσ αδυνατοφν να μεταβιβάςουν μθνφματα με παιδαγωγικό 

χαρακτιρα και να δθμιουργιςουν προςωπικότθτεσ με θκικό φρόνθμα. Ραραδείγματα κεςμϊν α) 
Οικογζνεια. Το πρωτοκφτταρο  τθσ κοινωνίασ… Κακορίηει, ςε αρκετά μεγάλο βακμό, τισ ικανότθτεσ του 
ατόμου και προςδίδει ανάλογα κίνθτρα.  β) Σχολείο-παιδεία. Από τουσ κακοριςτικότερουσ παράγοντεσ …Θ 
ποιότθτα των γνϊςεων, ο προςανατολιςμόσ τθσ παιδείασ, το επίπεδο των διδαςκόντων και διδαςκομζνων 
προςανατολίηουν τον ζφθβο… γ) Μ.Μ.Ε..Ραράλλθλα με τθν «θκικι» τθσ αγοράσ, επιβάλλουν τισ δικζσ τουσ 
ςτακερζσ. Θ βωμολοχία, θ πορνογραφία και θ διαπόμπευςθ, κεωροφνται απελευκζρωςθ και πρόοδοσ. .Οι 
κεμελιϊδεισ κεςμοί κατευκφνουν τθν ςκζψθ μασ και θ εξουςία διακζτει μθχανιςμοφσ για να κατευκφνει 
τθν δράςθ τουσ και να διαμορφϊνει τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ. Μετατρζπονται ςτισ αόρατεσ αλυςίδεσ μασ.   
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Γ.  ΠΑΘΟΓΕΝΗ-ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ. 

                                                                                                                                                      
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ.. Τα φαινόμενα κοινωνικισ πακογζνειασ γνωρίηουν ιδιαίτερθ ζξαρςθ 
κακϊσ διευρφνονται οι αποςτάςεισ ανάμεςα ςτα κοινωνικά ςτρϊματα. Θ ζλλειψθ κφρουσ τθσ 
Δικαιοςφνθσ και θ ανεπάρκεια εφαρμογισ τθσ τροφοδοτεί τθν κοινωνικι ανιςότθτα, αδικία,  και 
τα πακογενι φαινόμενα.)                                                                                                                                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ.  Η πραγματικότθτα των κοινωνικϊν ανιςοτιτων δθμιουργεί  διαπλεκόμενα 
ςυμφζροντα που ευτελίηουν τθν ζννοια τθσ νομιμότθτασ και ανοίγουν το δρόμο για τθν καταπάτθςθ 
των δικαιωμάτων. ατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ εκμετάλλευςθσ και εξάρτθςθσ, ζντονοι ανταγωνιςμοί, 
ςυγκροφςεισ και θ καταφυγι ςτθ βία ωσ  μζςο επίλυςθσ των διαφορϊν , επαλθκεφουν τθν 
προβλθματικι ωσ προσ τθν ποιότθτα των ςχζςεων. Η αντανάκλαςθ τθσ φπαρξθσ άδικων νόμων ςτον 
ψυχιςμό του ανκρϊπου, πυροδοτοφμενθ από ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ μπορεί να πάρει τθ 
μορφι τθσ παρανομίασ.                                                                                                                                                 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Η ςιψθ και θ δυςαρμονία, που χαρακτθρίηουν τθν κοινωνικι 
πραγματικότθτα δεν είναι άςχετεσ με τθν παραβίαςθ των νόμων. Νοςθρά φαινόμενα (καταχριςεισ, 
λθςτείεσ, βίαιεσ εκδθλϊςεισ, δολοφονίεσ κ.ά ) διαμορφϊνουν τθν απωκθτικι φυςιογνωμία του 
καιροφ μασ και παραπζμπουν και ςτθν περιφρόνθςθ ςε κανόνεσ και κεςμοφσ.                                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Πταν θ ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά δεν ρυκμίηεται μζςα από ςαφι προςδιοριςμό 
των αξιόποινων πράξεων, τθν παραδειγματικι τιμωρία και των υψθλά ιςτάμενων οικονομικϊν και 
πολιτικϊν ταγϊν, διογκϊνεται θ αυκαιρεςία θ οποία ςυνδζεται με τθν κοινωνικι πακογζνεια. 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΤΟ. Η  διάψευςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων με κεμιτά μζςα αφινει τουσ 
ανκρϊπουσ «γυμνοφσ» ,  εκτεκειμζνουσ ςτθν φπουλθ επιρροι δογμάτων. Ο φανατιςμόσκαι θ τυφλι 
προςιλωςθ ςε άδειεσ ιδζεσ, καταργοφν τθν ελευκερία και ςυρρικνϊνουν τθ δικαιοςφνθ ςε 
φοβιςμζνθ επιταγι. Οι ςυλλογικζσ αξίεσ και ανάγκεσ κρίνονται περιττζσ και τυποποιοφνται οι 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.   
 

           ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Σφμφωνα με τθ φρουδικθ κεωρία, θ κοινωνικι απόκλιςθ είναι θ αδυναμία 
του «ΕΓΩ» να πετφχει τθν εξιςορρόπθςθ ανάμεςα ςτο «ΑΥΤΟ» (ενςτικτϊδεισ παρορμιςεισ) και ςτο 
«ΥΡΕΕΓΩ» (κοινωνικζσ επιταγζσ). Θ ζλλειψθ ιςορροπίασ επιφζρει, όταν κυριαρχιςει ςτο «ΑΥΤΟ», 
τθν αποκλίνουςα ςυμπεριφορά. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, δεν είναι θ τζλεςθ μιασ αποκλίνουςασ 
πράξθσ που ξεχωρίηει το άτομο αλλά θ αντίδραςθ τθσ κοινωνίασ που ςτιγματίηει τον παραβάτθ, που 
τον μεταχειρίηεται ωσ απόβλθτο και τον εξωκεί ζτςι να πιςτζψει και ο ίδιοσ ότι είναι ελαττωματικόσ 
και να υιοκετιςεισ ανάλογθ ςυμπεριφορά.   

 

Δ. ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ-ΔΡΑΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Θ Αυτογνωςία ενζχει τθ μεγαλφτερθ ευκφνθ για τθν κοινωνικι δράςθ 
του ατόμου.  Θ κοινωνικι ενεργοποίθςθ, είναι απόρροια ϊριμθσ ςκζψθσ και βοφλθςθσ. 
Ανκρωπιςμόσ.. Συμμετοχι ςτο πολιτικό «γίγνεςκαι» , ευαιςκθτοποίθςθ και αποφυγι τθσ 
πακθτικότθτασ. Αποφυγι μαηοποίθςθσ, υπακοι ςτθ λογικι και όχι ςτο ςφνκθμα. Δθμοκρατικό 
φρόνθμα, ςεβαςμόσ και προάςπιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων. Εκελοντιςμόσ – ενεργόσ 
ςυμμετοχι ςε μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ.)                                                                                                                                                               
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. Από τθ ςτιγμι, λοιπόν, που ο άνκρωποσ από βιολογικό άτομο γίνεται 
κοινωνικό πρόςωπο, μετζχει ςτθν κοινωνικι ευκφνθ, κι από τότε για αυτόν είναι αδιανόθτοσ και 
υποτιμθτικόσ ο χαρακτθριςμόσ του ανεφκυνου. Ζτςι, όλοι παίρνουν ζνα τμιμα από τθ ςυλλογικι 
ευκφνθ, για αυτό και είναι ςυντελεςτζσ των επιτυχιϊν και ςυναίτιοι  των αποτυχιϊν                                 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Ζχει ατονιςει το ενδιαφζρον για τα πολιτικά και κοινωνικά δρϊμενα και θ 
εγριγορςθ του ατόμου για τθν προάςπιςθ και διατιρθςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και των 
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δικαιωμάτων . Ρροςπάκεια και αγϊνασ απαιτείται όχι μόνο για τθν απόκτθςι τουσ αλλά και για τθ 
διατιρθςι τουσ. 
                                           

Ε. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΙ ΑΝΘΡΨΠΟΙ. 

 
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ.. Εκλογικεφει τα κοινωνικά προβλιματα και βοθκά να 
ςυνειδθτοποιθκοφν οι κοινωνικοπολιτικζσ και ιδεολογικζσ κινιςεισ τθσ εποχισ. )                                                                                                                                  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ.  Οι άνκρωποι τθσ επιςτιμθσ, των γραμμάτων, των τεχνϊν κατζχουν καίρια κζςθ 
και αςκοφν επιρροι ςτο κοινωνικό ςφνολο. Είναι οι κεματοφφλακεσ των Ανκρϊπινων δικαιωμάτων, 
«πρωτομάςτορεσ» και αςπίδα ελευκερίασ και μεταφζρουν  τουσ αγϊνεσ των ιδεϊν ςε πράξεισ.  Δεν 
είναι μόνο θ πζννα θ ςμίλθ και ο χρωςτιρασ  τθσ εποχισ του αλλά οφείλει να είναι ανιδιοτελισ, 
ςυνεπισ και ςε ςυνεχι επαγρφπνθςθ. Ο πνευματικόσ άνκρωποσ βρίςκεται ςε ςυνεξάρτθςθ με  τον 
λαό και ςε αλλθλεπίδραςθ διαλεκτικι με τθν εποχι του.  (Ο Σπ. Ρλαςκοβίτθσ, ςτο ερϊτθμα αν οφείλει να 
είναι ςτρατευμζνοσ ο πνευματικόσ άνκρωποσ, υποςτθρίηει ότι αυτό που λζμε ςτράτευςθ γίνεται ςε καταςτάςεισ 
ακραίεσ. Δεν πρζπει ο δθμιουργόσ να είναι ςε διαρκι παροξυςμό.)    
 

Σ.  ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΡΓΑΝΨΕΙ 

 

(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Διεκνείσ οργανιςμοί ζχουν ςυγκροτθκεί προκειμζνου να 
προαςπίηονται τα δικαιϊματα των αδυνάτων. Από τθν πρακτικι πλευρά του φαινομζνου 
παρατθρείται ςωρεία καταςτρατθγιςεων και κα πρζπει να λθφκεί πρόνοια ϊςτε να περιςταλεί). 

   ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ.  Με τθν διόγκωςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων ςε παγκόςμιο επίπεδο, 
γίνεται ςαφζσ ότι οι διεκνείσ οργανιςμοί, ςε πρακτικοφσ τομείσ, δεν είναι τόςο αποτελεςματικοί όςο 
διακθρφςςουν ι όςο χρειάηεται. Αυτό εξάλλου ςυμβαίνει με κάκε κεςμοκετθμζνο όργανο. Η ανάγκθ 
προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ανά τθν υφιλιο είναι δεδομζνθ και το ζργο που ζχει 
ςυντελεςτεί πολφ απζχει από το να αποβλζπει ςτθ κεραπεία του προβλιματοσ ακόμθ και ςε μια 
ικανοποιθτικι ζκταςθ. Διαπιςτϊνεται ότι ςθμειϊκθκαν ςθμαντικά λάκθ και ανιςότθτεσ ςτον τρόπο 
δράςθσ τουσ.                                                                                                                                                                                   
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Τα κράτθ-μζλθ των διεκνϊν οργανιςμϊν καταλιγουν ςε ςυμφωνίεσ, ςε 
επίςθμεσ ςυμβάςεισ, υπογράφουν πρωτόκολλα με αρκετι ευκολία, όπωσ και με ευκολία  
απαλλάςςονται των ευκυνϊν τουσ, κωφεφουν ι απλϊσ αναηθτοφν τθν κατάλλθλθ ευκαιρία 
επζμβαςθσ. Δείχνουν αναλγθςία πολλζσ φορζσ, επιλεκτικι προςφορά ι και αδράνεια.                                 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Λαμβάνονται πρωτοβουλίεσ των Ανκρωπιςτικϊν, όπωσ καλοφνται 
οργανϊςεων, απζναντι ςτα μεγάλα κοινωνικά προβλιματα. Αποςτολζσ ιατροφαρμακευτικισ 
περίκαλψθσ, υποςτιριξθσ αςτζγων και προςφφγων καταγράφονται κακθμερινά. Το πρόβλθμα 
ζγκειται ςτο ότι τα κριτιρια επιλογισ τθσ περιοχισ όπου θ βοικεια κα ςταλεί δεν είναι πάντοτε 
ευκρινι και θ διαχείριςι τουσ επιδζχεται ςυχνά μεγάλθ κριτικι. 

 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΘ. Οι επιςθμάνςεισ αυτζσ δεν παρζχουν επαρκι λόγο για ενδεχόμενθ κατάργθςθ των 
Διεκνϊν οργανϊςεων ι αποψίλωςθ του ςυμβουλίου αςφαλείασ του Ο.Θ.Ε από τισ αρμοδιότθτεσ να 
επεμβαίνει και μάλιςτα δυναμικά. Δεν νοείται κατάργθςθ του κεςμοφ που αποβλζπει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ παραβίαςθσ των Ανκρωπίνων δικαιωμάτων . Οι διεκνείσ οργανιςμοί είναι τόςο 
πολφτιμοι ϊςτε να τοποκετοφνται υψθλότερα και από το άμεςο ςυμφζρον ενόσ κράτουσ επειδι χάρθ 
ςε αυτοφσ καταργείται θ αυκαιρεςία του «δικαίου τθσ πυγμισ» κα ι αναγνωρίηεται θ ανκρωπιςτικι 
διάςταςθ του πολιτιςμοφ μασ, ενϊ καταπολεμείται μια από τισ μεγαλφτερεσ μάςτιγεσ τθσ 
ανκρωπότθτασ, θ ζνοπλθ ςφγκρουςθ.                                                        
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 ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ. 

                                                                                                                                        
(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Ειρθνικι ςυνφπαρξθ και ςυναδζλφωςθ των λαϊν. Σεβαςμόσ ςτα 
πολιτιςτικά ςτοιχεία.)    
                                                                                                                                                    
Οικουμενικότθτα-πανανκρϊπινοσ τομζασ. Η γενικι κρίςθ του πολιτιςμοφ, χαρακτθριηόμενθ από 
τθν αδιαφορία προσ τισ θκικό-πνευματικζσ αξίεσ προκαλεί ιδεολογικι ςφγχυςθ, άρνθςθ τθσ αξίασ τθσ 
επικοινωνίασ, κοινωνικι περικωριοποίθςθ και οι επεκτατικζσ βλζψεισ διαμορφϊνουν αρνθτικά τισ 
Διεκνείσ ςχζςεισ. - ΕΞΕΤΑΗΟΥΜΕ. Το ζμπρακτο ενδιαφζρον για τθν καταπολζμθςθ α) των αςκενειϊν 
και τθσ πείνασ ςτισ χϊρεσ του τρίτου κόςμου. Β) των φαινομζνων κοινωνικισ πακογζνειασ, όπωσ 
είναι θ τρομοκρατία, τα ναρκωτικά και άλλα διεκνι προβλιματα.                                                                          
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ. Η όξυνςθ του προβλιματοσ ζχει αμβλφνει τισ αντικζςεισ  ανάμεςα ςτουσ 
λαοφσ και ζχει οδθγιςει ςε μετριοπάκεια τουσ πολιτικοφσ  θγζτεσ. Τα μεγάλα προβλιματα τθσ 
εποχισ μασ –οικονομικι κρίςθ , καταςτροφι φυςικοφ περιβάλλοντοσ, πείνα, υπερπλθκυςμόσ, 
πυρθνικά όπλα – δεν είναι μόνο προβλιματα ατομικά ι εκνικά, είναι πανανκρϊπινα. Οι ςθμερινζσ 
διακρατικζσ ενότθτεσ (οικονομικζσ, ςτρατιωτικζσ. Ρολιτικζσ )  και  θ αλλθλεγγφθ των απλϊν 
ανκρϊπων προσ κάκε καταπιεηόμενο και καταδυναςτευόμενο λαό, προδιαγράφουν τθν αυριανι  
παγκόςμια κοινότθτα.                                                                                                                                                                         
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Η τάςθ υποτίμθςθσ και υποβιβαςμοφ τθσ ιςτορικισ αξίασ οριςμζνων λαϊν 
από κάποιουσ άλλουσ (οικονομικά-πολιτικά-ςτρατιωτικά ιςχυροφσ)  δεν είναι άγνωςτθ ςτθ 
διαμόρφωςθ των διεκνϊν ςχζςεων. ατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ επεκτατικζσ βλζψεισ προςπάκειεσ 
πολιτιςτικισ αλλοίωςθσ εκμετάλλευςθσ και εξάρτθςθσ, ζντονοι ανταγωνιςμοί, αντιπαρακζςεισ, 
ςυγκροφςεισ και καταφυγι ςτθ βία ωσ μζςο επίλυςθσ των διαφορϊν επαλθκεφουν τθν 
προβλθματικι ωσ προσ τθν ποιότθτα των ςχζςεων που αναπτφςςονται μεταξφ των λαϊν.  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Ο Οικουμενικόσ πολιτιςμόσ κα ζπρεπε να ςυντίκεται από τισ πλουραλιςτικζσ 
ειςφορζσ ςε όλα τα επίπεδα από όλουσ τουσ λαοφσ. Οι διαφοροποιιςεισ, οι ιδιαίτερεσ 
ςυναρμολογιςεισ των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν παγκόςμια κοινότθτα διευρφνουν όμωσ, το 
χάςμα τθσ παγκόςμιασ επικοινωνίασ. Στθν πράξθ παρατθροφμε ότι οι Διεκνείσ ςχζςεισ παραμζνουν 
εφκραυςτεσ  και δεν εκπλθρϊνουν τθν αναγκαιότθτα μιασ πολφχρωμθσ , κακολικισ 
προοδευτικότθτασ.    
 
 
 

ΣΘΜΕΙΩΣΘ.  Σε διεκνζσ επίπεδο θ νομιμότθτα προκφπτει από τθν ιςχφουςα διεκνι δικαιοςφνθ και 
τισ οικουμενικζσ αρχζσ και διακθρφξεισ. Τα κράτθ δεν ζχουν το δικαίωμα να αυκαιρετοφν οφτε να 
αυτοδικοφν αγνοϊντασ τισ διεκνείσ πρακτικζσ. Οι μεγάλοι διεκνείσ οργανιςμοί, όπωσ ο Ο.Η.Ε  θ το 
Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ 
Χάγθσ αποτελοφν ςπουδαίεσ 
κατακτιςεισ των ςθμερινϊν 
κοινωνιϊν.  
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                                                           ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΝΕΙΔΗΗ. 

 

ΦΦυυςςιικκόό--ΡΡεερριιββάάλλλλοονν..                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ. Στθ δθμιουργία προδιακζςεων (βιολογικζσ-ψυχοςφνκεςθ).                                                                                    

ΔΙΔΑΣΚΕΙ. Ηρεμία, ομορφιά, αίςκθςθ του Μζτρου, ιςότθτα, γαλινθ, αυτοςυνειδθςία-αυτογνωςία.                                                                                                                                        

ΕΜΡΝΕΕΙ. Δθμιουργία, φανταςία, οξυδζρκεια, αιςκθτικι παιδεία. 

 

(ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ. Θ απομάκρυνςθ από τθν φφςθ ςυνδζεται με τθν απϊλεια τθσ 

αίςκθςθσ του μζτρου).                                                                                                                                                    

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΡΩΤΟ.  Το φυςικό περιβάλλον υφίςταται διαρκι «αφαίμαξθ» για τθν απόκτθςθ 

πρϊτων υλϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι, αλλά και ρυπαίνεται από τα απόβλθτα, με 

αποτζλεςμα τθ διατάραξθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ.                                                                                                    

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΟ. Η καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ διατάραξθ τθσ οικολογικισ 

ιςορροπίασ ςτρζφεται άμεςα εναντίον του ανκρϊπου και επθρεάηουν τθν ψυχικι και ςωματικι του 

υγεία (ζξαρςθ ψυχονευρωτικϊν διαταραχϊν, αφξθςθ καρδιοπακειϊν κλπ).                                                            

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΟ. Η οικολογικι κρίςθ εςτιάηεται ςτον κλονιςμό τθσ κεμελιϊδουσ ςχζςθσ του 

ανκρϊπου (ωσ άτομο ι ομάδα ) με το φυςικό περιβάλλον. Η ανιςόρροπθ κατανομι εδαφϊν και 

πλθκυςμοφ οδθγεί ςε δθμογραφικζσ μετακινιςεισ κζτοντασ τθν μετανάςτευςθ ζνα από τα 

βαςικότερα προβλιματα τθσ εποχισ μασ. 
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ΛΤΕΙ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΩΝ 
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                    ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ- ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                                        
ΡΟΛΙΤΕΙΑΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΡΟΛΙΤΕΥΜΑ-ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ – ΘΘΙΚΘ - ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                                                                    

ΕΝΕΓΟΣ ΡΟΛΙΤΘΣ- ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΩΡΟΙ  

ΦΟΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ                          

 

 

 

  

                                                                              

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ  -Μ.Μ.Ε                                                                      

ΑΤΟΜΟ 
ΣΥΝΕΙΔΘΤΟΡΟΙΘΣΘ 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΘ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

ΕΥΑΙΣΘΘΤΟΡΟΙΘΣΘ 

ΛΤΕΙ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 

ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΨΝ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΟ ΑΤΟΜΟ Θ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΩΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΟΙΑ ΥΡΕΚΟΣΜΙΑ 
ΔΥΝΑΜΘ ΑΛΛΑ ΣΤΘΝ ΑΔΙΑΚΟΡΘ ΚΑΙ ΕΡΙΡΟΝΘ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ . Θ ΛΥΣΘ (Ο ΜΕΣΣΙΑΣ) ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο 

ΕΛΕΥΘΕΟΣ ΑΝΘΩΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ  ΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ ΡΛΟΥΤΙΗΕΙ ΤΟ ΡΝΕΥΜΑ ΤΟΥ. 
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ΛΤΕΙ -  ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 

ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΨΝ 

 

 Θ ΔΥΝΑΜΘ ΡΟΥ ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΒΛΘΜΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΛΟΓΙΚΘ Ο ΟΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΡΟΥ ΟΔΘΓΕΙ 

ΣΤΘΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΘΝ ΑΡΑΛΛΑΓΘ ΑΡΟ ΡΟΛΘΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΛΑΝΕΣ ΣΤΘΝ ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΚΑΙ 

ΡΑΓΜΑΤΙΚΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Οι ςυνεχϊσ διευρυνόμενεσ διαςτάςεισ (του φαινομζνου που εξετάηουμε) που  
φτάνουν κακθμερινά ςε ακρότθτεσ, επιβάλλουν τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ ι περιοριςμό του. 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ: Οι τρομαχτικζσ που ζχει λάβει το νοςθρό φαινόμενο  (αναφζρουμε το πρόβλθμα)  
δυςχεραίνουν τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι του. Ωςτόςο, αξίηει να καταβλθκεί κάκε 
προςπάκεια για τον περιοριςμό του ςτο μζτρο του δυνατοφ, ϊςτε να μπορζςουν τα μζλθ των 
ςφγχρονων κοινωνιϊν να ατενίηουν με αιςιοδοξία το μζλλον. Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτείται:… 

1Οσ  ΚΤΚΛΟ : ΑΣΟΜΟ  

Θ ΣΥΝΕΙΔΘΤΟΡΟΙΘΣΘ των διαςτάςεων που ζχει λάβει αλλά και των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν του ςτον 

άνκρωπο αλλά και ςτθν κοινωνικι πρόοδο – εξζλιξθ αποτελεί το πρϊτο βιμα για τον περιοριςμό 

του.                                                                                                                                                                                      

ΕΝΔΟΣΚΟΡΘΣΘ:  Η εξζταςθ του εςωτερικοφ μασ κόςμου, τθσ ςυμπεριφοράσ και ο διαρκισ ζλεγχοσ 

των κζςεων και ευκυνϊν μασ, θ διαρκισ προςπάκεια βελτίωςθσ των αντιδράςεων μασ.                       

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ: Ο Διάλογοσ, θ ςυνεχισ διαδικαςία για να αναγνωρίςει , να αναηθτιςει, κανείσ, 

ςτοιχεία από τα μφχια τθσ ψυχισ του και να τα φζρει ςτθν επιφάνεια . (ψυχικό ςκζνοσ-αντοχι) 

ΕΥΑΙΣΘΘΤΟΡΟΙΘΣΘ: Η ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν αντίςταςθσ ζναντι του φαινομζνου που 

εξετάηουμε. Ο εφθςυχαςμόσ και  πακθτικότθτα δεν επιλφουν κανζνα  πρόβλθμα απλϊσ 

επιδεινϊνουν τα αδιζξοδα και  τθν εξάρτθςθ από τουσ άλλουσ, (μετάκεςθ ευκυνϊν). 

Η εξζλιξθ τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ δεν ζχει δικαιϊςει τθν άποψθ ότι τα προβλιματα μποροφν να 
λυκοφν με μια γενναία πολιτικι απόφαςθ. Διαπιςτϊνουμε ότι πολλζσ φορζσ οι πολιτικοί 
κωλυςιεργοφν ι προτάςςουν τα ςυμφζροντά τουσ αδιαφορϊντασ για τισ άμεςεσ επιπτϊςεισ που 
ζχει θ διόγκωςθ των προβλθμάτων. Η μόνιμθ ανάκεςθ όλων των λφςεων ςτουσ πολιτικοφσ 
αποδυναμϊνει και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά και υποκάλπει ζνα κλίμα αδιαφορίασ και 
ατομικιςμοφ , μζςω τθσ επανάπαυςθσ και του εφθςυχαςμοφ του πολίτθ. Τζλοσ θ εμφάνιςθ και θ 
ανάπτυξθ των μθ κυβερνθτικϊν εκελοντικϊν οργανϊςεων τα τελευταία χρόνια είτε ςε τοπικό είτε ςε 
διεκνζσ επίπεδο (πχ Γιατροί χωρίσ ςφνορα, Γκρίνπισ κτλ) επιβεβαιϊνει τθν αναγκαιότθτα άμεςθσ 
κινθτοποίθςθσ  του πολίτθ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων προβλθμάτων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Οι φορείσ κα πρζπει να γαλουχιςουν τουσ νζουσ με  αρχζσ που παραπζμπουν ςε 
διαχρονικζσ αρετζσ και κοινωνικζσ αξίεσ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΑΜΙΛΛΑ-ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΕΒΑΣΜΟΣ. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Μζςα ςτθν οικογζνεια το άτομο λαμβάνει ερεκίςματα αναπτφςςει δεξιότθτεσ, 
ςυνειδθτοποιεί τθν φπαρξι του, διαμορφϊνει χαρακτιρα, ωριμάηει ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. Μακαίνει να μάχεται.  πακθτικότθτα.  

  ΡΑΙΔΕΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ: Η ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν άμυνασ απζναντι ςτα προβλιματα, θ 
κριτικι του ικανότθτα και θ ευαιςκθτοποίθςθ και καλλιζργεια τθσ κοινωνικότθτασ, εξαρτάται κατά 
κφριο λόγο από τθν παροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ, που προςφζρει ερεκίςματα-κίνθτρα, αλλά και 
δυνατότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των αδιεξόδων του ςφγχρονου ανκρϊπου.                                                                                  
ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ:                                                                                                                                                                                                 
α) ΡΟΙΟΤΙΚΘ ΒΕΛΤΙΩΣΘ  των μορφωτικϊν ερεκιςμάτων και ςυνακόλουκα θ δθμιουργία όλων 
εκείνων των προχποκζςεων που απαιτοφνται για δθμιουργικι απαςχόλθςθ και ψυχαγωγία. 
(δθμιουργία χϊρων άκλθςθσ, πολιτιςτικϊν κζντρων ,θλ.Βιβλιοκικθσ κα)                                                             
β) ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΓΝΩΣΕΩΝ που αποςκοπεί και ςτθν πνευματικι καλλιζργεια θ οποία επιτρζπει τθν 
υιοκζτθςθ του διαλόγου ωσ μζςου επίλυςθσ των διαφορϊν.  

Μ.Μ.Ε : Συνειδθτοποίθςθ τθσ μεγάλθσ επιρροισ των Μ.Μ.Ε ςε άτομα μα εξαςκενθμζνθ βοφλθςθ και 
κρίςθ κακϊσ και ςτουσ νζουσ. (δθμιουργία προτφπων). Μετατρζπουν τθ γθ ςε ζνα πλανθτικό  χωριό, 
εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ (ρόλοσ διαφιμιςθσ) και επιβάλλοντασ μοντζλα ηωισ και 
πρότυπα ςυμπεριφοράσ.  Τιρθςθ των κανόνων ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. 

 

 

Αποτελεί αντίφαςθ θ επιδίωξθ τθσ λφςθσ μζςω ποινϊν όταν θ ίδια θ κοινωνία «γεννά» ι 
αναπαράγει το πρόβλθμα.  

1.    Πταν οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ (κοινωνικζσ ανιςότθτεσ – αδικίεσ – αναξιοκρατία ) λειτουργοφν ωσ 
γενεςιουργά αίτια θ τιμωρία ι ο εκφοβιςμόσ μζςω ποινϊν δεν ςυμβάλλουν ςτθν εκτόνωςι του.                                 
2.  Η πρόλθψθ, θ κάκαρςθ και θ δθμοκρατικά λειτουργία των κεςμϊν εδραιϊνουν ζνα κράτοσ 
δικαίου που επιτρζπει τθν θρεμία, τθν ομαλότθτα, με βάςθ τθν ςυνεργαςία και Ομόνοια.                                       
3. Άρςθ επικοινωνιακισ κρίςθσ.  (Το ςυλλογικό ςυμφζρον πάνω από το ατομικό).                                                     
4.  Σεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. (γίνεται πράξθ ο ςεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ).                                       
5. Θ δθμοκρατικι πολιτεία είναι ο κεμζλιοσ λίκοσ για τθν κοινωνικι ομαλότθτα.                                                
6

 
  Οι πολιτικοί και πνευματικοί άνκρωποι – θγζτεσ, κα πρζπει να είναι πρότυπα ανιδιοτελοφσ    

ςυμπεριφοράσ.                                         

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                    
1. Διαφφλαξθ όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν πολιτιςτικι μασ παράδοςθ – ταυτότθτα. (ικθ, 
ζκιμα κ.λπ.)                                                                                                                                                                                           
2. Υπεράςπιςθ του πολιτιςτικοφ κλθροδοτιματοσ των προγόνων μασ.                                                                                           
3  Ρροςταςία αρχαιολογικϊν  κθςαυρϊν- πάταξθ αρχαιοκαπθλίασ.                                                                                                     
4. Πχι προςκόλλθςθ ςτθ παράδοςθ, αλλά κριτικι κεϊρθςθ του παρελκόντοσ και δθμιουργικι 
αφομοίωςθ ςτο ςιμερα. 

ΗΘΙΚΗ                                                                                                                                                                                                       
1. Θ βίωςθ μιασ κοινωνίασ με θκικό περιεχόμενο ςχετίηεται με τθν αλλαγι νοοτροπίασ και τθν 
τοποκζτθςθ του ανκρϊπου πάνω από τα υλικά αγακά.                                                                                                              
2.  Ζμφαςθ ςτισ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ (να αντιλθφκοφμε τθ δυναμικι τθσ θκικισ.                                                                            
3. Σεβαςμόσ ςτθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ.                                                                                                                                      

3οσ ΚΤΚΛΟ: ΚΟΙΝΨΝΙΑ  

2οσ ΚΤΚΛΟ:    ΥΟΡΕΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΠΟΙΗΗ  
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  Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω επιβάλλεται αλλαγι νοοτροπίασ, τοποκζτθςθ του ανκρϊπου πάνω 

από ιδιοτελείσ ςκοποφσ και ςυμμετρικι ανάπτυξθ των δφο διαςτάςεων του πολιτιςμοφ (υλικι-

πνευματικι), ϊςτε να μθ κεωροφνται ουτοπιςτζσ όςοι ψάχνουν πζρα από τα καταςκευαςμζνα όνειρα. 

  Η ελπίδα βρίςκεται ςτθν κατανόθςθ αυτοφ του αδιεξόδου. Η ανκρωπότθτα βρίςκεται ςε ζνα οριακό 
ςθμείο. Διακζτει όλα εκείνα τα όπλα που, ανάλογα μα τθ χριςθ τουσ, μποροφν να φζρουν τθν 
ευθμερία ι τθν καταςτροφι. Και αυτό εξαρτάται από τθν εγριγορςθ, τθν αγωνιςτικότθτα και τθν 
ευαιςκθςία όλων μασ. 

4. Καλλιζργεια αρετϊν. (κακιςτοφν τον άνκρωπο ικανό για πράξεισ προςφοράσ και τον 
ςφυρθλατοφν με πρότυπα και ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ.  

 

4οσ  ΚΤΚΛΟ : ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ - ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΜΟ  

 

Θ εαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των απαιτιςεων τθσ εποχισ επιβάλλει τθ ςυμπόρευςθ προσ τον 
οικουμενικό πολιτιςμό, αφοφ είναι δυνατι θ αυκυπαρξία μασ μζςα ςτο χϊρο και ςτο χρόνο και 

ταυτόχρονα θ ζνταξθ μασ ςτθν παγκόςμια κοινότθτα. 

(ΤΟΜΕΙΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ – ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ – ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ) 

1.Σφυρθλάτθςθ μιασ παγκόςμιασ ςυνεργαςίασ που κα ςτθρίηεται ςτθν ιςονομία των λαϊν, των 
εκνϊν ι των ομάδων και ςτον αλλθλοςεβαςμό.                                                                                                                                      
2. Εγριγορςθ , (όχι εφθςυχαςμόσ, ταχφρυκμεσ εξελίξεισ)                                                                                              
3. Διάλογοσ. (για τθν ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν)    

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ                                                                                                                                                
Ουςιαςτικι ενεργοποίθςθ – Θαρραλζεσ πράξεισ με γνϊμονα ανκρϊπινα ιδεϊδθ . (ενεργόσ, διαρκισ 
ςυμμετοχι) 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                          
Στα πλαίςια υπερεκνικϊν ςυναςπιςμϊν (πχ  Ε.Ε ) ςεβαςμόσ τθσ ιςτορικισ παράδοςθσ κάκε λαοφ 
Συγκεραςμόσ πολιτιςτικϊν ςτοιχείων.                                                                                                                                                                           
ατςιςμόσ. Ξεπεραςμζνο, βάρβαρο δόγμα. ιηικι φανταςίωςθ υψθλισ καταβολισ.                                
Ανκρωπιςμόσ. Δεν επιτρζπει θ καλλιζργειά του τθν απάνκρωπθ ςυμπεριφορά.  

ΦΥΣΙΚΡΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ: ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΟΔΙΑΘΕΣΕΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ )                                                           

ΔΙΔΑΣΚΕΙ:   ΗΕΜΙΑ –– ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΤΟΥ – ΙΣΟΤΗΤΑ – ΓΑΛΗΝΗ – ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ.                                                                                                                                                                                        

ΕΜΡΝΕΕΙ:   ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ – ΦΑΝΤΑΣΙΑ – ΟΞΥΔΕΚΕΙΑ –ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΡΑΙΔΕΙΑ.     

    Η φφςθ είναι θ μοναδικι πθγι ηωισ και πρζπει να προςτατευτεί για να επιβιϊςουμε χωρίσ τον 

φόβο του βιολογικοφ εκφυλιςμοφ. Η προςπάκεια αυτι πρζπει να επιτελείται ςε ςυλλογικό επίπεδο. 

Κάκε αντίκετθ ςυμπεριφορά ςτρζφεται εναντίον του ανκρϊπου και επθρεάηει αρνθτικά τόςο τθν 

ψυχολογικι, όςο και τθν πνευματικι του κατάςταςθ.                                                                                                                                                     

« Ο ανκρωπιςμόσ αρχίηει ακριβϊσ  από τθν εξανκρωπίνωςθ τθσ φφςθσ κι από τθν εξανκρωπίνωςθ 

τθσ ςχζςθσ με τον άλλο» (Μαρξ). 
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ΕΥΑΡΜΟΓΗ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ  

 

ΑΝΤΛΘΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΩΝ 

ΟΡΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΙΤΙΑ & ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΗΟΥΜΕ : 

ΡΟΛΙΤΕΥΜΑ – ΘΕΣΜΟΙ –ΡΑΘΟΓΕΝΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ- ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –   ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΩΡΟΙ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΑΣΗ- ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ –ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ- ΜΗ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΕΣ ΟΓΑΝΩΣΕΙΣ – 

ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΗΣΗ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΕΙΣΗ. 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

- Αν και πυκνϊνουν οι διαπιςτϊςεισ για τθν διόγκωςθ του φαινομζνου, (αναφορά του κζματοσ) και 
οι επικρίςεισ για τα αίτια που το προκαλοφν , φαίνεται  δφςκολθ  θ αντιμετϊπιςι του. Ενϊ πολλοί 
εντοπίηουν τουσ κινδφνουσ, λείπει θ πράξθ, θ δράςθ. Ζτςι το ενδιαφζρον μασ εξαντλείται ςε 
διακθρφξεισ και κεωρθτικζσ επιςθμάνςεισ, δεν ζχει τθ δφναμθ να γίνει ζργο , αγϊνασ. Επείγει, 
λοιπόν, θ δράςθ, θ ζμπρακτθ διεκδίκθςθ ενόσ ανκρωπιςτικότερου πολιτιςμοφ. Ο αγϊνασ είναι 
διπλόσ, ατομικόσ και ςυλλογικόσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο άνκρωποσ οφείλει να αφυπνιςτεί , να βγει από 
το ςυνειδθςιακό λικαργο. Αν πλάςει ζναν ςτζρεο θκικό κϊδικα, κα ελζγχει τισ πράξεισ και τισ 
ευκφνεσ του, κα ενζχεται για τισ παραλείψεισ του. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ- ΕΡΙΛΟΓΙΚΟ     

1. Τονίηοντασ το ςθμαντικό ρόλο τθσ παιδείασ 

 Για να επιτευχκοφν (τα ανωτζρω) απαιτείται κζλθςθ, προγραμματιςμόσ και οργάνωςθ. Αλλά θ 
μεγαλφτερθ απαίτθςθ επικεντρϊνεται ςτο υψθλό μορφωτικό επίπεδο του λαοφ μασ το οποίο κα 
επιτευχκεί με τθν βελτίωςθ τθσ παιδείασ μασ. Πςο πιο μορφωμζνοσ καταςτεί κάκε Ζλλθνασ πολίτθσ, 
τόςο πιο ευαίςκθτοσ κα γίνει ςε υψίςτθσ ςθμαςίασ κζματα, όπωσ κοινωνικι δικαιοςφνθ, 
δθμοκρατία και εκνικι ανεξαρτθςία. Μόνο μζςω τθσ παιδείασ ο άνκρωποσ  κα ςυνειδθτοποιιςει τθ 
μοναδικότθτά του και τθν διαφορετικότθτά του και κα απαιτιςει να διαδραματίςει τον ιςτορικό 
ρόλο που του αρμόηει και του αναλογεί.     

   2.Τονίηοντασ το ςθμαντικό ρόλο τθσ ςυμμετοχισ, τθν αυτενζργεια και τον εκελοντιςμό. 

 Από τθν ενθμζρωςθ, από το ενδιαφζρον τουσ για τθ ςυλλογικι μοίρα, από τθ μζριμνά τουσ για τα 
κοινά, από τθ ςυνεχι δράςθ των πολιτϊν, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό θ επίλυςθ ι περιοριςμόσ των 
ςυνεπειϊν (αναφζρουμε το πρόβλθμα). Η απόρριψθ τθσ απολυτότθτασ, θ εμπζδωςθ τθσ 
δθμοκρατίασ ωσ κακαρι αξία, θ διεκδίκθςθ, είτε ωσ μονάδεσ είτε ενταγμζνοι ςε μθ κυβερνθτικζσ 
οργανϊςεισ, των δικαιωμάτων «τρίτθσ γενιάσ, θ ςτιριξθ των ειρθνιςτικϊν κινθμάτων, θ προςταςία 
του περιβάλλοντοσ, θ επανεμφάνιςθ των ςυλλογικϊν οραμάτων για ζνα δικαιότερο κόςμο, δεν είναι 
κενό γράμμα. Στθ ςυςτράτευςθ για αποφαςιςτικι δράςθ καίρια κα ιταν και θ ςυνειςφορά τθσ 
ενεργοφσ δράςθσ με αγωνιςτικζσ διεκδικιςεισ για τθν οικοδόμθςθ… 

3.Τονίηοντασ το ςθμαντικό ρόλο των πνευματικϊν ανκρϊπων. 

Η αντικειμενικι πλουραλιςτικι ενθμζρωςθ, που προβάλλει τθν πραγματικότθτα και τθν αλικεια, 
ανεξάρτθτα από ςυμφζροντα και ςκοπιμότθτεσ τροφοδοτεί τθ γόνιμθ αμφιςβιτθςθ και τθ κριτικι 
κζςθ. Σθμαντικόσ, ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, είναι ο ρόλοσ των πνευματικϊν ανκρϊπων. Με τθν 
ευαιςκθςία, τθν ευκυκριςία και τθ διορατικότθτα τουσ κακοδθγοφν τισ ανκρϊπινεσ επιλογζσ και 
αποδεικνφουν ότι δεν υπάρχουν  ανϊτεροι και κατϊτεροι ….(αναφορά ςτο κζμα) 

«Ο  Άνκρωποσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ποτζ ωσ μζςο για κάποιο ςκοπό , αλλά αυτόσ να κεωρείται 
τελικόσ ςκοπόσ» ΚΑΝΤ.  
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ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΘΘΘ          ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΟΟΟΥΥΥ    ---    ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΡΡΡΤΤΤΥΥΥΞΞΞΘΘΘ    

 

   

1. Ποιές προϋποθέσεις απαιτούνται ώστε η σύγχρονη εκπαίδευση να εκπληρώνει τους 

στόχους της; 

2.  Ποια είναι τα αίτια που ενισχύουν το φαινόμενο της καταπάτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις μέρες μας; 

3. Ποια είναι τα αίτια και οι συνέπειες της βίας και να προτείνετε τρόπους περιορισμού του 

φαινομένου. 

4. Ποιος είναι ο ρόλος της επιστήμης στις μέρες μας; Ποιες είναι οι ευθύνες του επιστήμονα 

για τα αρνητικά αποτελέσματά της; 

5. Σι προτείνετε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από τον τεχνικό 

πολιτισμό; 

6. Πως αντιλαμβάνεστε τις έννοιες του Διεθνισμού και του Εθνικισμού και ποιοι λόγοι 

πιστεύετε ότι υποκινούν την εξέλιξη των τάσεων αυτών; 

7. Πως αντιλαμβάνεστε την φθορά του σύγχρονου ανθρώπου και σε ποιους τομείς τη 

διαπιστώνετε;  

8. Που οφείλεται η αλλοίωση των παραδοσιακών αξιών; Οι έννοιες της παράδοσης και της 

προόδου είναι αντικρουόμενες; 

9. Ποια είναι η στάση των σημερινών νέων απέναντι στη παράδοση και την πρόοδο;  

10. Τπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η πραγμάτωση του αιτήματος για ποιότητα ζωής; 

11. Πως θα μπορούσαν να αποκατασταθούν οι ανθρώπινες σχέσεις; 

12. Ποιοι παράγοντες καθιστούν την ειρήνη επισφαλή; Να προτείνετε τρόπους προάσπισης 

του αγαθού της ειρήνης. 

13. Ποια είναι η αξία της δημοκρατίας; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υποκρύπτει ο σύγχρονος 

πολιτισμός για το δημοκρατικό πολίτευμα ; Ποιο είναι το χρέος του δημοκρατικού 

πολίτη; 

14. ε ποιες περιπτώσεις πρέπει ο νέος να αντιστέκεται και να αμφισβητεί την εξουσία; 

15. Πιστεύετε ότι ο σεβασμός ως αξία διέρχεται κρίση στην εποχή μας; 

16. Ποιοι λόγοι οδηγούν στην ανάπτυξη του τουρισμού; 

17. Πολλοί άνθρωποι εκδηλώνουν την πίστη τους στην τύχη εναποθέτοντας αποκλειστικά 

τις ελπίδες τους σε αυτήν. Πως εξηγείτε το φαινόμενο και τι σημαίνει πρακτικά για τη 

κοινωνία μας που τα ζώδια-μέντιουμ-λόττο-καζίνο, κυριαρχούν; 

18. Πως αντιλαμβάνεστε το είδος της ποιότητας ζωής που χρειάζεται η ελληνική ύπαιθρος , 

.ώστε να μπορείτε να ζήσετε και να εργαστείτε σε αυτήν; 

19. Να αναφερθείτε σε φαινόμενα Αλλοτρίωσης και, παράλληλα, να προτείνετε τρόπους για 

την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους. 

20. Διαβλέπετε κινδύνους από την παγκοσμιοποίηση; Αν ναι, να προτείνετε τέτοιες 

διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία χωρίς να αλλοιώνονται οι εθνικοί 

πολιτισμοί. 

21. Ποιες είναι οι γενεσιουργές αιτίες του άγχους, ποιες οι συνέπειες και να προτείνεται 

τρόπους για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή του. 

22. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν τη διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας και ποιο 

το χρέος του σύγχρονου Έλληνα απέναντι στο έθνος και την ανθρωπότητα; 

23. Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν την προσπάθεια για αυτογνωσία επίπονη διαδικασία 

ιδιαίτερα στην εποχή μας; 

24. Πιστεύετε ότι η επιλογή για αυστηρότερες ποινές αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 

παραβατικότητας; Ποια είναι η θέση σας για τη θανατική ποινή; 

25. Η μαζικοποίηση και η τυποποίηση προωθείται από τον πολιτικό λόγο και τον λόγο της 

διαφήμισης. Ποιος είναι ο βασικός στόχος; 
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ΣΧΕΣΘ Α ΜΦΙΔΟΜΘ   

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΘ 

 

ΑΑΣΣΟΟΜΜΟΟ                                                                                                                                                   ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  

ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΜΜΟΟ  

ΤΟ ΆΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΝ (ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΟ)                                                                                                                                          

ΜΕΣΑ ΣΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΚΑΝΟΡΟΙΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ:                                                                                                         

ΥΛΙΚΕΣ – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ – ΨΥΧΙΚΕΣ – ΘΘΙΚΕΣ 

 

 

 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΘΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 

 

ΟΜΕΣ  

ΕΝΣΤΙΚΤΑ                                                   

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

ΡΑΑΤΘΘΤΙΚΟΤΘΤΑ                                           

ΜΝΘΜΘ                                                                         

ΚΙΣΘ                                                                         

ΦΑΝΤΑΣΙΑ                                                                          

ΑΝΤΙΛΘΨΘ 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ (ΘΕΤΙΚΑ - ΑΝΘΤΙΚΑ) 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ   (ΒΟΥΛΘΣΘ-ΘΑΟΣ-

ΤΟΛΜΘ-ΑΙΣΙΟΡΔΟΞΟΑ-ΥΡΟΜΟΝΘ-

ΕΡΙΜΟΝΘ)                                                                               

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (ΑΒΟΥΛΙΑ-ΑΤΟΛΜΙΑ-

ΑΡΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ)                                                                    

ΤΑΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΒΙΩΣΘ-

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΙΑ-

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΑΥΤΟΡΑΓΜΑΤΩΣΘ-

ΑΓΑΡΘ) 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΡΟΙΘΣΘ-ΘΕΣΜΟΙ 

(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ-ΝΟΜΟΙ-ΘΘΣΚΕΙΑ-

ΡΩΤΟΓΕΝΘΣ-

ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ-

ΡΟΛΙΤΕΥΜΑ-

ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΔΑΣΕΙΣ-

ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ-

ΡΑΙΔΕΙΑ-ΤΕΧΝΘ-

ΡΑΑΔΟΣΘ-ΘΘΙΚΘ-

ΑΑΣΣΟΟΜΜΟΟ  

 

ΣΟΜΕΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
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ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΦΦΦΡΡΡΟΟΟΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕ   –––    ΑΑΑΝΝΝΘΘΘΡΡΡΨΨΨΠΠΠΙΙΙΣΣΣΙΙΙΚΚΚΕΕΕ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΕΕΕ   

   

   

   

   

ΓΛΩΣΣΑ)                                                                                                   

ΑΞΙΕΣ (ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ-

ΚΟΙΝ.ΕΥΘΙΥΝΘ)ΚΟΙΝ.ΣΥΜΦΕΟΝ) 

ΤΙΤΟΓΕΝΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘ ΑΞΙΕΣ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

 

  

 

 

ΑΑΑΣΣΣΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟ    

ΕΛΕΥΘΕΙΑ (ΣΩΜΑΤΙΚΘ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ-ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ-ΨΥΧΙΚΘ-ΘΘΙΚΘ)                                                                                                             

ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΕΙΑ                                                                                                                                       

ΑΥΘΥΡΑΞΙΑ-ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑ                                                                                                                                                 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ-ΑΞΙΟΡΕΡΕΙΑ                                                                                                                           

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ-ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ                                                                                                                                                          

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ-ΥΡΕΥΘΥΝΟΤΘΤΑ                                                                                                       

ΣΥΝΕΙΔΘΤΟΡΟΙΘΣΘ-ΕΝΤΙΜΟΤΘΤΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Α) ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ-ΑΞΙΟΚΑΤΙΑ-ΙΣΟΤΘΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘ-ΡΛΟΥΑΛΙΣΜΟΣ                                                                             

Β) ΑΞΙΕΣ – ΑΧΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:                                                                                                                                         

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ-ΑΛΛΘΛΟΒΟΘΘΕΙΑ                                                                                                                                                                                           

ΑΛΛΘΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ-ΑΛΛΘΛΟΕΚΤΙΜΙΣΘ                                                                                                                                   

ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ-ΟΜΟΝΟΙΑ                                                                                                                                                       

ΣΥΝΑΙΝΕΣΘ-ΣΥΝΤΟΦΙΚΟΤΘΤΑ                                                                                                                                    

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΘ-ΑΓΑΡΘ 

ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟ    

ΕΘΝΙΚΘ ΕΛΕΥΘΕΙΑ-ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ                                                                                                                                                      

ΕΘΝΙΚΘ ΑΞΙΟΡΕΡΕΙΑ - ΕΘΝΙΚΘ ΥΡΕΘΦΑΝΕΙΑ                                                                                                                                    

ΦΙΛΟΡΑΤΙΑ - ΕΘΝΙΚΘ ΣΥΝΕΙΔΘΣΘ -                                                                                                                                 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΘ 

ΔΔΔΙΙΙΕΕΕΘΘΘΝΝΝΗΗΗ    ΧΧΧΩΩΩΡΡΡΟΟΟ    

ΕΙΘΝΙΚΘ ΣΥΝΥΡΑΞΘ                                                                                                                                                        

ΔΙΕΘΝΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ - ΦΙΛΙΑ                                                                                                                                                     

ΔΙΕΘΝΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΘΛΟΒΟΘΘΕΙΑ - ΑΛΛΘΛΟΣΥΜΡΑΑΣΤΑΣΘ 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΟΦΗ ΙΕΡΑΡΦΕΙ ΣΙ ΑΞΙΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ ΤΝΘΗΚΕ ΠΟΤ ΕΠΙΚΡΑΣΟΤΝ 
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ΣΣΧΧΘΘΜΜΑΑΤΤΟΟΡΡΟΟΙΙΕΕΙΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΣΣΤΤΕΕΕΕΟΟΤΤΥΥΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  

 

Θ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ ΜΕΣΩ ΤΘΣ   ΑΝΤΙΛΘΨΘΣ 

 

  

 

 

          ΕΡΕΘΙΜΑ  Α                                                                            ΕΡΕΘΙΜΑ  Β 

                   

        

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ    ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΕΨΗ 

 

 

 

       

ΣΣ  

                           

  

ΕΕΚΚΛΛΕΕΚΚΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΣΣΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΑΑΝΝΑΑΣΣΟΟΛΛΙΙΜΜΟΟ  ΚΚΕΕΨΨΗΗ  

 

 

                                    ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ                            ΕΡΙΜΕΙΣΤΙΚΟΣ 

              ΤΛΛΕΓΕΙ ΠΑΡΑΣΑΕΙ                  ΣΑΞΙΝΟΜΕΙ-ΧΗΜΑΣΟΠΟΙΕΙ 

 

 

ΕΕΕΕΘΘΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΑΑ.. Ο Άνκρωποσ  «βλζπει ότι γνωρίηει». Το ερζκιςμα Α δεν μπορεί να κζςει ςε 

λειτουργία τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ.  Δεν είναι οικείο από τθν προθγοφμενθ γνϊςθ-εμπειρία. 

 

ΣΣΤΤΕΕΕΕΟΟΤΤΥΥΡΡΑΑ  

ΕΙΚΟΝΑ 

ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 

ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ 

ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΚΚΕΕΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕ  --  ΙΙΔΔΕΕΕΕ  
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ΗΗ  ΣΣΤΤΕΕΕΕΟΟΤΤΥΥΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ 

 

                    «Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΓΝΩΗ» 

  Ο όροσ ςτερεότυπο , χρθςιμοποιείται μεταφορικά για να δθλϊςει τθν  ζλλειψθ πρωτοτυπίασ, 

ποικιλίασ, τθν μθχανικι κίνθςθ, τθν εμφάνιςθ τθσ ίδιασ μορφισ, π.χ ςτερεοτυπικι ζκφραςθ. 

  Τον όρο αυτό ειςιγαγε ο ΓΟΥΩΛΤΕ ΛΙΡΜΑΝ, το 1922, αναφερόμενοσ ςε προκαταςκευαςμζνεσ 

ιδζεσ ι πεποικιςεισ για χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του εξωτερικοφ κόςμου. Ο ΛΙΡΜΑΝ επιςιμανε 

ότι αυτζσ «οι εικόνεσ μζςα ςτο κεφάλι μασ» υπθρετοφν ςτθν επιδίωξθ οικονομίασ ςτθν ςκζψθ. 

Δεδομζνου ότι ο άνκρωποσ δεν ζχει τον απαιτοφμενο χρόνο ι ενεργθτικότθτα για να ανταποκρίνεται 

ςε κάκε γεγονόσ με πλιρθ και ευφυι διάκριςθ των πλευρϊν που αποτελοφν τθν μοναδικότθτα του 

γεγονότοσ, δρα επάνω ςτθ βάςθ των ςχετικά αδρϊν «χοντρικϊν» προςδοκιϊν που ζχει για τον 

εξωτερικό κόςμο. 

 Τα ςτερεότυπα  μεταδίδονται ςτα μζλθ μιασ κοινωνίασ ι των κοινωνικϊν ομάδων ζτςι ϊςτε θ 

πλειοψθφία των ατόμων – μελϊν τουσ να εςωτερικεφουν μια ςειρά από ζτοιμεσ εικόνεσ, ιδζεσ, 

ςχιματα τα οποία τουσ προςδίδουν ομοιομορφία και κανονικότθτα ςτθ ςυμπεριφορά τουσ θ οποία 

κατά αυτό τον τρόπο, λίγο ωσ πολφ γίνεται προβλζψιμθ και ελεγχόμενθ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 Ζνα παιδί επιςκζπτεται για πρϊτθ φορά ζνα δάςοσ και ςχθματίηει τθν πρϊτθ του αντίλθψθ , για τα 
δζνδρα. Σχθματοποιεί ζτςι μια εικόνα για τθν πραγματικότθτα του δζνδρου μακαίνοντασ ότι το 
δζνδρο αποτελείται από τον κορμό, τα κλαδιά, το φφλλωμα, τθν ρίηα του, μακαίνει ακόμθ ότι τα 
πουλιά φτιάχνουν τισ φωλιζσ τουσ ςε αυτό κλπ. Με βάςθ αυτά τα χαρακτθριςτικά καταςκευάηει μια 
ζτοιμθ εικόνα του δζνδρου ςτθν αντίλθψι του.  

Μετά από ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ακοφει για πρϊτθ φορά τθν λζξθ  «ΚΥΡΑΙΣΣΙ» . Επειδι 
δεν γνωρίηει τι είναι το κυπαρίςςι, αντιδρά ςτο ερζκιςμα και ρωτά το περιβάλλον του (πατζρα- 
μθτζρα) να του εξθγιςουν τι είναι αυτι θ νζα λζξθ.  

Θ απάντθςθ ζρχεται ωσ εξισ.  Το κυπαρίςςι είναι ζνα δζνδρο. Το νεαρό άτομο κινθτοποιεί  αμζςωσ 
τθν αντίλθψι που ιδθ ζχει ςχθματίςει για το δζνδρο και φζρνει μθχανικά ςτο μυαλό του τθν 
«προκαταςκευαςμζνθ εικόνα». 

 

Γ. «ΓΝΩΣΘ». ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ. (ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΡΟΥ ΝΟΜΙΗΟΥΜΕ ΟΤΙ 

ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ). 

Σ . «ΣΤΕΕΟΤΥΡΟ» . ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΘ ΕΙΚΟΝΑ-ΙΔΕΑ. (ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΩ – 

ΚΟΣΜΟΥ) 

Ε  . «ΖΞΩ – ΕΙΚΟΝΑ». ΣΤΕΕΟΤΥΡΙΚΘ ΑΝΤΙΛΘΨΘ, ΡΑΕΜΒΟΛΘ ΤΟ Σ. (ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΘΝ 

ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ). 

Αργότερα θ εικόνα αυτι κα ανατραπεί όταν ζρκει ςε άμεςθ εκτίμθςθ τθσ πραγματικότθτασ, δθλαδι 
όταν δει ζνα κυπαρίςςι, αλλά μζχρι τότε θ ςτερεοτυπικι εικόνα κα παρεμβάλετε ανάμεςα ςτο άτομο 
και ςτθν πραγματικότθτα, ϊςτε να τθν απλοποιεί, να τθν παραμορφϊνει και να τθν διαςτρεβλϊνει. 
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ΓΝΩΙΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΣΤΕΕΟΤΥΡΙΚΘΣ ΣΚΕΨΘΣ 

 

 

 

 

 

 

ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΑΑΑ         ΕΕΕΘΘΘΝΝΝΗΗΗ                        ΚΚΚ...ΣΣΣΑΑΑΞΞΞΕΕΕΙΙΙ                                 ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΨΨΨΠΠΠΑΑΑ   

   Π.Φ         Π.Φ                Π.Φ                            Π.  Φ      

ΜΑΤΡΗ     ΑΛΒΑΝΟΙ        ΕΡΓΑΣΗ                       ΜΑΟ 

ΑΠΡΗ      ΒΕΛΓΟΙ       ΠΡΟΛΕΣΑΡΙΟ                 ΛΕΝΙΝ   

   

ΕΚΣΑΗ 

ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΟ ΙΔΙΟ ΓΝΨΡΙΜΑ  Ε ΟΣΙ ΠΕΡΙΓΡΑΥΕΙ  Π.Φ   ΜΑΤΡΟ 

 

 

 

 

   ΛΛΛΕΕΕΚΚΚΣΣΣΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΣΣΣΕΕΕΡΡΡΕΕΕΟΟΟΣΣΣΤΤΤΠΠΠΑΑΑ                                                                                           ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΕΕΕΦΦΦΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΟΟΟ    

ΛΕΞΘ-ΦΟΕΑΣ + ΕΡΙΘΕΤΟ                           ΤΑ ΕΡΕΞΘΓΘΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Ρ.Χ                                                                                    ΤΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΤΕΕΟΤΥΡΟΥ 

             ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ                                                                ΕΚΦΑΗΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΡΟ 

               ΞΑΝΘΙΕΣ ΧΑΗΕΣ                                                                               ΣΤΕΕΟΤΥΡΑ 

 

                     ΑΑΑΡΡΡΛΛΛΟΟΟΡΡΡΟΟΟΙΙΙΘΘΘΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ            ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ                                             ΑΑΑΦΦΦΟΟΟΜΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ           
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1.Η στερεοτυπική σκέψη (π.χ ΡΑΣΑ) αποκρυσταλλώνεται 

γύρω από ορισμένες λέξεις. (π.χ ΑΠΡΗ-ΜΑΤΡΗ) 

Η επίδραση του τερεότυπου είναι αυτή που 

«κατασκευάζει» την στερεοτυπική σκέψη, η οποία 

εκδηλώνεται με στερεοτυπική συμπεριφορά. (Είτε σαν 

στερεοτυπική στάση, είτε σαν στερεοτυπική γνώμη). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ΟΙ ΠΡΟΚΑΣΑΛΗΨΕΙ 

ΚΑΙ Ο ΡΑΣΙΜΟ. 

Οι στερεοτυπικές και άρα εσφαλμένες εικόνες προκαλούν 

συνήθως δύο αντιδράσεις. Καθολική αποδοχή ή καθολική 

απόρριψη (θετικό-αρνητικό στερεότυπο). 
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ΣΟ ΦΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ψ ΒΑΗ ΣΗ ΕΚΘΕΗ 

                                                    ΘΕΜΑ 

            ΣΤΠΟ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ 

  

                                            ΣΣΡΡΟΟΠΠΟΟ  ΑΑΝΝΣΣΛΛΗΗΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥΟΟΡΡΙΙΨΨΝΝ  

 

                  ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΑΣΟΜΟ 

                                                                                          ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ 

                   ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ    -   ΧΤΦΙΚΟ   –   ΗΘΙΚΟ  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 

                     ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ                            ΗΘΙΚΟ 

                      ΠΑΙΔΕΙΑ-ΜΟΡΥΨΗ                    ΑΞΙΕ 

                ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ         ΠΡΟΣΤΠΑ- ΙΔΑΝΙΚΑ 

                  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ            ΑΜΟΑΛΙΣΜΟΣ- ΑΙΒΙΣΜΟΣ;                                                                                          

 

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ                                          ΧΤΦΙΚΟ                                   ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ 

        ΤΓΕΙΑ                                    ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ                             ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΙΑ-ΑΝΑΓΚΕ                 ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ                    ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

ΣΑΛΕΝΣΟ-ΚΛΙΕΙ                 (ΥΟΒΟ -ΜΟΝΨΗ-ΑΓΦΟ)              ΚΤΡΟ-ΚΑΣΑΞΙΨΗ 

    ΔΙΑΒΙΨΗ                                                                                  ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΡΑΗ 

ΒΙΟΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ                                                                            ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ 

                                                                                                    ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

ΓΕΝΙΚΘ ΕΡΟΡΤΕΙΑ- ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΥΛΙΚΟΥ 
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ΛΛΟΟΓΓΩΩ        ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  

 

ΧΧΧΤΤΤΦΦΦΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΦΦΦΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚΣΣΣΗΗΗΡΡΡΙΙΙΣΣΣΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΣΣΣΗΗΗ       
ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΨΨΨΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣΑΑΑ    

    ΣΤΑΣΘ                                 ΕΝΣΤΙΚΤΟ                                   ΣΥΝΘΘΕΙΑ 

 

   ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ                               ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ                                         ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘ    
ΟΜΟΙΟΜΟΦΙΑ                                                                                                                                                                   

   

   

     

                                                      ΣΣΤΤΑΑΣΣΘΘ                                                                                                          ΤΤΑΑΣΣΘΘ  

 

         ΕΡΙΚΤΘΤΘ ΙΔΙΟΤΘΤΑ                                      ΕΜΦΥΤΘ ΙΔΙΟΤΘΤΑ   

                ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ                                              ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ                                         

 

                  ΣΤΑΣΘ                                      ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΓΝΩΙΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΧΑΑΚΤΘΑ  

      ΕΚΔΘΛΩΝΕΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΤΙΚΑ                                     ΕΚΔΘΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΡΑΧΟΥΝ ΣΤΑΘΕΑ 

                                                                                                 ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

          

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ- ΑΙΤΙΑ 

ΔΙΑΜΟΦΩΝΟΥΝ ΤΘΝ ΣΤΑΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥΣ 

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΟΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΜΡΕΙΙΑ 

               ΑΑΑΑΑΑ    
ΕΙΝΑΙ    ΕΡΙΚΤΘΤΕΣ 

ΟΧΙ   ΕΜΦΥΤΕΣ 
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  Αρκεί να δεις τους πάγκους τους. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο «βρωμικοπώλες» φαίνεται 

από το πρώτο πλάνο, όπως και η  κυρίαρχη κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία. Άλλωστε η 

διαφήμιση γνωρίζει και χρησιμοποιεί τεχνικές για να πείσει και να εντυπωσιάσει με 

ψυχαγωγικό τρόπο. Ας δούμε όμως με κοινωνιολογική ματιά την παραβολή του 

«βρομικοπώλη». Ο ένας, πίσω από το καροτσάκι, κάτω από μια λάμπα γρι-γρι, με τα 

απολύτως απαραίτητα, ενημερώνει με ακρίβεια για το περιεχόμενο του προϊόντος του: 

«Λουκάνικο- λάχανο-καρότο». Σέλος. Καλεί τους πιστούς να έρθουν προς αυτόν με ένα 

καμουφλαρισμένο,  ιδιόρρυθμο  «ψιτ-ψιτ» (θέλει προσοχή να το ακούσεις) και ένα μονότονο 

«παιδιάααα» στο τέλος.            

  Δίπλα του, πίσω από έναν πάγκο-υπερπαραγωγή με βοηθό που λικνίζεται και γυρίζει 

στωικά  τα λουκάνικα στα κάρβουνα, με λάμπες και στην κορυφή μεγαλόπνοη επιγραφή «ο 

γιατρός της πείνας», η εκ διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία ζωής. Προωθεί το προϊόν του με 

φράσεις πολιτικού marketing και υπερβολής, όπως «ομορφαίνει, δεν παχαίνει» ή γκολ στην 

πείνα βάζω, παιδιά». Όπως ήταν αναμενόμενο, ο « ομορφάντρας» τράβηξε επάνω του τους 

πελάτες και τα φώτα της δημοσιότητας. Λογικό. Είναι εύκολα προσαρμόσιμος στις ανάγκες 

της αγοράς, καλοπιάνει τον πελάτη και φυσικά του δίνει ό,τι  ζητήσει. Δεν έχει άποψη γιατί 

σκοπός του είναι να πουλήσει όσα περισσότερα μπορεί. Ο «ομορφάντρας» ακολουθεί τη 

φσμφαρόνικη  συνθηματολογία ενός «κόμματος εξουσίας». Είναι το αντίστοιχο του «λεφτά 

υπάρχουν» στο «βρώμικο». Πιστοποιεί τις τρομακτικές διαστάσεις που έχει πάρει η 

αλλοτρίωση στις μέρες μας.  

 Όμως , τώρα που περνάει η πρώτη εντύπωση ήρθε η ώρα να κερδίσει την αναγνώριση που 

του αναλογεί και ο «άλλος». Ο αλλοιώνει  τη γεύση, ρε φίλε, ρε φίλε». Ο αυθεντικός 

θεματοφύλακας της  «βρομικοσύνης» που δεν θα συμβιβαστεί για να ικανοποιήσει τον κάθε 

τυχαίο πελάτη.  Γιατί απευθύνεται σε λίγους εκλεκτούς που αγάπησαν το λουκάνικο για την 

ορθόδοξη γεύση του. Είναι ένας δογματικός που στέκεται απέναντι στον ανταγωνιστή του 

όπως η Παπαρήγα απέναντι στα αστικά κόμματα. Αν προσέξεις καλά, θα δεις τα μάτια του 

γουρλωμένα πίσω από τα στρογγυλά γυαλιά του διανοούμενου, γιατί ετοιμάζεται να υποστεί 

για άλλη μια φορά τη δοκιμασία της απόρριψης. Εξαιτίας των «καθαρών» αντι- sauce  ιδεών 

του υφίσταται την ταπείνωση. Ενώ λοιπόν ο πληθωρικός «βρωμικοπώλης» ετοιμάζεται να 

βάλει «τη μάνα του και τον πατέρα του στο προϊόν του», η κάμερα πιάνει για απειροελάχιστο 

χρόνο τον τρομαγμένο ασκητή με το σκουφάκι, που μόλις εξήγησε γιατί δεν βάζει  καμία 

sauce, να κοιτάζει ανήσυχος δίπλα πριν επιστρέψει ξανά στο «λουκάνικο-λάχανο-καρότο, 

παιδιά». Μπορεί να κοιτάζει με τρόμο το μέλλον να έρχεται ισοπεδωτικά προς το μέρος του 

για να εξαφανίσει και εκείνον και την εμμονή του.  Όπως σε κάθε σύγχρονο  «απερίσκεπτο»  

θεματοφύλακα των αξιών που αντιτίθεται στην  καταναλωτική ισοπέδωση που μαζικοποιεί 

τις ανάγκες.  Γιατί  «αλλοιώνει τη γεύση, ρε φίλε». 

 

  

ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ  ::  ΝΝ..  ΓΓΛΛΩΩΑΑ                                                                                              
ΓΓ΄́ΛΛΤΤΚΚΕΕΙΙΟΟΤΤ  

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΣΟΤ « ΒΡΟΜΙΚΟΠΩΛΗ» 
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Α. Να γράψετε μια περίλθψθ του κειμζνου με τθν οποία κα ενθμερϊςετε τουσ 
ςυμμακθτζσ ςασ  για το περιεχόμενό του ςε μια παράγραφο 10 περίπου ςειρϊν.  

                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 25  

Β1.  Να αναπτφξετε ςε 70-80 λζξεισ το νόθμα του παρακάτω αποςπάςματοσ του 
κειμζνου: «Δεν ζχει άποψθ γιατί ςκοπόσ του είναι να πουλιςει όςα περιςςότερα μπορεί. Ο 
«ομορφάντρασ» ακολουκεί τθ φαμφαρόνικθ  ςυνκθματολογία ενόσ «κόμματοσ εξουςίασ». Είναι 
το αντίςτοιχο του «λεφτά υπάρχουν» ςτο «βρϊμικο». Ριςτοποιεί τισ τρομακτικζσ διαςτάςεισ που 
ζχει πάρει θ αλλοτρίωςθ ςτισ μζρεσ μασ».   

                                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 10                                                                        

.Β2.Ροια ςυλλογιςτικι πορεία ακολουκείται ςτο κείμενο; Να αιτιολογιςετε τθν 
απάντθςι ςασ.                                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ 10                                                                                                                    

Β3. Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ:                                                              

κουλτοφρα, ιδιόρρυκμο, ςτωικά, απερίςκεπτο, υφίςταμαι.                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 5                           

.Β4.Ροιεσ είναι οι εκφράςεισ του μεταφορικοφ και εικονοπλαςτικοφ λόγου που 
χρθςιμοποιεί ο αρκρογράφοσ ςτθν τελευταία παράγραφο του κειμζνου και ποια 
ςυναιςκιματα προκαλοφν;                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 5 

Β5. Ροιεσ διαφθμιςτικζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιεί; Να δϊςετε και παραδείγματα. 

                                                                                                                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 5    

Γ.  Ο  τρόποσ που καταναλϊνουμε  φανερϊνει πόςο ανικανοποίθτοι αιςκανόμαςτε 
και πωσ θ τυποποίθςθ και μαηικοποίθςθ  είναι εμφανισ ςε  όλουσ τουσ τομείσ τθσ 
ηωισ μασ.  Ροιοι λόγοι διεφρυναν το πρόβλθμα τθσ μαηικοποίθςθσ και ποιεσ οι 
επιπτϊςεισ του ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο; Αναπτφξτε τισ ιδζεσ ςασ ςε ζνα 
δοκιμιακό κείμενο 550 περίπου λζξεων.                        

                                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 40 

 

 

                                                                           

 

 

 

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΣΣΑΑ  

 



  Η Ζκκεςθ ωσ Μεκοδολογία Σκζψθσ και Μορφι Γλωςςικισ Επικοινωνίασ                                                                                                                                                                                                             

 

45 
 

ΟΙ ΜΑΘΘΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΑΙΤΘΤΟ ΝΑ ΡΕΙΛΑΒΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΑΝΤΘΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.                                                                                                         

ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΘ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΣΥΝΘΘΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΥΕΙ Ο ΜΑΘΘΤΘΣ.                                                                                                                                          

ΟΙ ΑΡΑΝΤΘΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Θ ΡΑΑΓΩΓΘ ΛΟΓΟΥ ΔΕΝ ΑΡΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

A. ΡΕΙΛΘΨΘ. 

 

Αγαπητοί συμμαθητές,                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ο συγγραφέας στο άρθρο του εξετάζει με κοινωνιολογική ματιά την  επίκαιρη 

διαφήμιση του  δημοφιλή «βρωμικοπώλη». Αρχικά, υποστηρίζει   πως η 

νοοτροπία που κυριαρχεί στην Ελληνική κοινωνία αντανακλάται στη διαφήμιση, 

η οποία με εύθυμο τρόπο εντυπωσιάζει τον καταναλωτή . Εν συνεχεία,  

αντιπαραβάλλει τον τρόπο που προωθούν το «βρώμικο»  προϊόν  τους οι δύο 

μικροπωλητές και διακρίνει  την λιτή προσέγγιση του πρώτου, που θεωρεί ότι το 

διαθέτει με την αυθεντική γεύση του. το αντίθετο άκρο ο δεύτερος, 

χρησιμοποιεί χωρίς ενδοιασμούς τις τεχνικές της κυρίαρχης πολιτικής ιδεολογίας 

που  με λαϊκισμό  απευθύνεται στη μάζα.                                                                             

Μέσω παραδειγμάτων , μνημονεύει την αναγνώριση στον «άλλο» τον 

ασυμβίβαστο, που δεν υποκύπτει στη λογική της π*προώθησης  και για το λόγο 

αυτό παραμερίζεται και ταπεινώνεται.                                                                                                                                                                                                                       

Κλείνοντας, πιστοποιεί τον κίνδυνο των αξιών, μπροστά, στην ισοπεδωτική 

ομοιομορφία που επιβάλλει η υπερκαταναλωτική κοινωνία. 

 

 

                                                  

ΕΕΕΝΝΝΔΔΔΕΕΕΙΙΙΚΚΚΣΣΣΙΙΙΚΚΚΕΕΕ   ΑΑΑΠΠΠΑΑΑΝΝΝΣΣΣΗΗΗΕΕΕΙΙΙ                                                                                    

ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗΡΡΡΙΙΙΟΟΟΤΤΤ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΗΗΗ                                                                                                                                 
«««ΘΘΘ    ΡΡΡΑΑΑΑΑΑΒΒΒΟΟΟΛΛΛΘΘΘ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΒΒΒΩΩΩΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟΡΡΡΩΩΩΛΛΛΘΘΘ»»»   
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Β3.  ΚΟΥΛΤΟΥΑ: παιδεία, ψυχικι καλλιζργεια, πολιτιςμόσ. ΙΔΙΟΥΘΜΟ: Ιδιότροπο.  ΣΤΩΙΚΑ: Υπομονετικά. ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ: 

Αντζχει ΑΡΕΙΣΚΕΡΤΟ: Αςυλλόγιςτο-αςτόχαςτο.. 

 

Β4.  Οι εκφράςεισ μεταφορικοφ και εικονοπλαςτικοφ λόγου τθσ τελευταίασ παραγράφου είναι οι ακόλουκεσ:  « ο 

αυκεντικόσ κεματοφφλακασ τθσ βρωμικοςφνθσ» ,  « λίγουσ εκλεκτοφσ… ορκόδοξθ γεφςθ του», «τα μάτια του… απόρριψθσ» 

, «εξαιτίασ των κακαρϊν αντί sausce…ταπείνωςθ», «τθ μάνα του… προϊόν του». «θ κάμερα …ςκουφάκι», «το μζλλον 

…εμμονι του», «απερίςκεπτο… ανάγκεσ». Η επιλογι του αρκρογράφου να αξιοποιιςει τθ δφναμθ του μεταφορικοφ και 

εικονοπλαςτικοφ λόγου κακϊσ επίςθσ να παρακζςει φράςεισ από το διαφθμιςτικό μινυμα, όπωσ, «να αλλοιϊνει τθ γεφςθ, 

ρε φίλε», «λουκάνικο-λάχανο-καρότο, παιδιά», ζχει ωσ ςκοπό να επθρεάςει και ςυναιςκθματικά  τον αναγνϊςτθ. Οι 

προςωπικοί προβλθματιςμοί και οι επιςθμάνςεισ του γράφοντοσ παρατίκενται με ζναν τρόπο πιο άμεςο και παραςτατικό, 

ϊςτε να επιτευχκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ. 

 

Β5.   Τεχνικζσ τθσ διαφθμιςτικισ πεικοφσ ςτο άρκρο:                                                                                                                             

Επίκλθςθ ςτθ λογικι: π.χ αλλοιϊνει τθ γεφςθ, ρε φίλε. Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα: λεφτά υπάρχουν, ψιτ-ψιτ… Συνειρμόσ 

ιδεϊν: γκολ ςτθ πείνα βάηω. Λανκάνων αξιολογικόσ χαρακτθριςμόσ: ο γιατρόσ τθσ πείνασ… ομορφαίνει δεν 

παχαίνει…Αναλυτικι περιγραφι και ζνδειξθ των ιδιοτιτων του προϊόντοσ: λουκάνικο-λάχανο-καρότο, παιδιά… 

 

 

 

 

 

  

 

Β1.  (Σο απόσπασμα εστιάζετε στην αλλοτρίωση από τον πολιτικό λόγο και την γλώσσα της   

διαφήμισης  που πιστοποιεί  την διόγκωση του φαινομένου στις μέρες μας). 

 ( Για την  αλλοτρίωση από πολιτική και διαφήμιση) :  Η αλλοτρίωση όπως τη συναντάμε στη 

σύγχρονη κοινωνία, είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Μέσα από τον πολιτικό λόγο και την γλώσσα της 

διαφήμισης με διάφορες μεθοδεύσεις, χειραγωγούν το κοινωνικό σύνολο με την συνθηματολογία,  τις 

μεγαλόσχημες εκφράσεις, τον λαϊκισμό και τα τυποποιημένα πρότυπα. (Για την έλλειψη άποψης και 

την  υποταγή στην συνθηματολογία) : Η προσήλωση στην προώθηση των πλασματικών αναγκών   

έχει ως συνέπεια την ηθική αναλγησία και την έλλειψη κριτικής ικανότητας και ιδίας άποψης, 

υποδηλώνοντας την κυριαρχία των νόμων της αγοράς. Η χρήση της προπαγάνδας αλλοτριώνει 

ψυχολογικά τον άνθρωπο , τον μετατρέπει σε «θλιβερό ενεργούμενο» και του στερεί  το προνόμιο του 

αυτοκαθορισμού .  Επιπρόσθετα, με αυτό τον αλλοτριωμένο τρόπο  δημιουργούνται ομοιόμορφα 

πρότυπα τόσο πολιτικής όσο και καταναλωτικής συμπεριφοράς.                                                                             

 

Β2. Ο συγγραφέας του άρθρου αναπτύσσει τη σκέψη του ακολουθώντας παραγωγική συλλογιστική 

πορεία. Ξεκινά από τη γενική θέση ότι η διαφορά ανάμεσα στους δύο μικροπωλητές αντανακλά και 

την κυρίαρχη κουλτούρα της Ελληνικής κοινωνίας  και επιχειρεί απόδειξη της θέσης αυτής με την 

σύγκριση των δύο μικροπωλητών που εκφράζουν αντίστοιχα τις όψεις του ανθυγιεινού  και του 

θεωρούμενου υγιεινού τρόπου πρόχειρης διατροφής. το τέλος του άρθρου καταλήγει στο ειδικό 

συμπέρασμα «μπορεί να κοιτάζει< μαζικοποιεί τις ανάγκες»,  δηλαδή στη διαπίστωση ότι ο 

υπερασπιστής του λιγότερο «βρώμικου» θα εξαφανιστεί.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ: Εντάςςουμε το πρόβλθμα τθσ μαηικοποίθςθσ – τυποποίθςθσ ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ πολφπλοκθσ 

εποχισ μασ, το τοποκετοφμε δίπλα ςτα άλλα ςφγχρονα προβλιματα, για να τονίςουμε ακριβϊσ τθν αρνθτικι ςθμαςία 
του και τισ απειλζσ που υποβόςκουν για  τθν προςωπικότθτα και τθν ελευκερία κάκε ανκρϊπου.( Θ χειραγϊγθςθ και ο 
ζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ και ο ομοιόμορφοσ τρόποσ ςκζψθσ δθμιουργοφν το μονοδιάςτατο τφπο ανκρϊπου). 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΘΣΘ: Μαηικοποίθςθ είναι θ τάςθ εξομοίωςθσ με τον όχλο, τθν μάηα. Θ μάηα είναι μια κοινότθτα μεγάλθ 
ςε μζγεκοσ, ζνα αδιάρκρωτο και αδιαφοροποίθτο ςφνολο προςϊπων. Ραρζχει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ εγγφτθτασ και 
του δεςμοφ.  Θ ταφτιςθ είτε με τθ ςυλλογικότθτα είτε με τθν υπεριςχφουςα φιγοφρα του θγζτθ, παρζχει ςτο άτομο ζνα 
ψυχολογικό υποκατάςτατο.                                                                                                                                                                                        

 ΟΔΘΓΕΙ → Στθν απϊλεια τθσ προςωπικότθτασ, των ιδιαίτερων εκείνων γνωριςμάτων, φυςικϊν – πνευματικϊν – 
βουλθτικϊν , που κακιςτοφν τον άνκρωπο μια αυτόνομθ, μοναδικι οντότθτα, ζναν πραγματικό άνκρωπο. 

 

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΓΓΑΑΜΜΜΜΑΑ  

 

ΑΙΤΙΑ                                                                                                                                                                

Θ μάηα δεν είναι κάτι πρωτογενζσ, αλλά ζνα δευτερογενζσ φαινόμενο. Οι άνκρωποι γίνονται μάηα από τισ 

κοινωνικζσ ςυνκικεσ.    

   ΓΕΝΕΣΙΟΥΓΑ ΑΙΤΙΑ: 

  Θ εργαςία αξιοποιεί ζνα μόνο μζροσ των ιδιοτιτων του ανκρϊπου, χωρίσ να ςυμμετζχει ςε αυτιν → αδράνεια 
κρίςθσ , ομοιομορφία, ατροφικό αίςκθμα δθμιουργίασ.                                                                                                                                                       
Θ καταναλωτικι μανία και θ μόδα ςε ςυνάρτθςθ με τον υλιςτικό ευδαιμονιςμό → Αλλοτρίωςθ, ποςότθτα και όχι 
ποιότθτα.                                                                                                                                     .                                                                                                                                                               
Θ τεχνοκρατικι παιδεία δθμιουργεί και διαπλάκει τον κομφορμιςτι τφπο ανκρϊπου που δζχεται πακθτικά τισ 
κοινωνικζσ επιταγζσ.                    .                                                                                                                                                                                                          
Θ ζλλειψθ επικοινωνίασ, ο αςκματικόσ ρυκμόσ τθσ ηωισ και θ ανωνυμία τθσ πόλθσ, διαταράςςουν τθν ψυχικι 
ιςορροπία του ατόμου → Αυταλλοτρίωςθ του ανκρϊπου → ξενοκίνθτθ φπαρξθ.                                                                                                                 
Τα Μ.Μ.Ε  και θ διαφιμιςθ δθμιουργοφν ομοιόμορφο τρόπο ςυμπεριφοράσ, αιχμαλωτίηουν το υποςυνείδθτο  → 
ομοιόμορφθ μάηα καταναλωτϊν.                                                                                                                                                                                          
Θ πολιτικι δθμαγωγία και θ ζνταξθ ςε κομματικζσ οργανϊςεισ, που προςπακοφν  να μετατρζψουν  τα μζλθ τουσ ςε 
μάηα άβουλθ και πεικινια ςτισ αρχζσ τουσ για τθν ικανοποίθςθ προςωπικϊν φιλοδοξιϊν.                                                                                                                                                                                           
Θ παγκοςμιοποίθςθ  μζςα από τθν προϊκθςθ των οικονομικϊν ςυμφερόντων των ολιγοπωλίων  χειραγωγοφν με ζνα 
οργανωμζνο ςφςτθμα προπαγάνδασ → τυποποίθςθ – μζςοσ άνκρωποσ. 

 

ΜΟΦΕΣ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ:   

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ  -   ΡΟΛΙΤΙΚΘ -   ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΣ 
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Ε ΑΣΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σο άτομο σε κατάσταση μάζας απαλλάσσεται από την καταπίεση των 

ασυνείδητων ορμέμφυτών του, διαπιστώνει  ο . ΥΡΟΤΝΣ.                                                                                                                                                                                 

Φάνει την ψυχολογική του ελευθερία και τον αυτοέλεγχο  ΑΤΣΟΓΝΨΙΑ.                                          

Κυριεύεται από φανατισμό, δογματισμό, μισαλλοδοξία.  Χάνει τη συναίσθηση της 

κοινωνικής ευθύνης.   

                                                                                                                                                  

Μεταβάλλεται σε μια άμορφη ύλη, σε όχλο, τον οποίο μπορούν εύκολα να 

χρησιμοποιήσουν. 

ταδιακά σχηματίζεται ένας φαύλος κύκλος ή ένα τείχος που απορροφά την 

ενεργητικότητα του ατόμου και το ενδιαφέρον του για τους άλλους ή για την 

ανάπτυξη εσωτερικής ζωής ή αξιόλογης ηθικής κοσμοθεωρίας.                                                                                                                                                                       

Δεν έχει ενεργό συμμετοχή  στα κοινά, αδιαφορεί για την εσωτερική του 

ελευθερία. Εναποθέτει τις ελπίδες του στη σιγουριά ή την υποδούλωση που 

ευαγγελίζονται μαζικά κηρύγματα. 

 

Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

   ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ   

                                                                                                                                                                         

Η παραίτηση από το δικαίωμα του σκέπτεσθαι και η άνευ όρων εκχώρησή του στην 

εξουσία, στο κόμμα, στην προπαγάνδα, στην κατανάλωση, στα Μ.Μ.Ε. Έτσι, 

περιορίζεται σε κοινοτοπίες και        γενικές εκφράσεις που δεν μεταδίδουν  κανένα 

νόημα, καμιά συγκίνηση.  

 ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ.               ( υποβάθμιση πολιτικών αξιών  :  ελευθερία, δικαιοσύνη, 

ισότητα, ισοτιμία, αξιοκρατία)  

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ  Οι σχέσεις μετατρέπονται σε εφήμερες , τυπικές και 

περιορίζονται σε χαιρετισμούς και φιλοφρονήσεις. Ο άνθρωπος συλλέγει , δεν 

επιλέγει φίλους, δεν δεσμεύεται συναισθηματικά, δεν ενδιαφέρεται πραγματικά, 

παρά  μόνο για τον εαυτό του.  

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  Η «αισθητική ρύπανση» κατακλύζει όλες τις 

εκφάνσεις του πολιτισμού. Η επικράτηση της εμπορευματοποίησης στις τέχνες, τα 

θεάματα, την ψυχαγωγία, δεν επιτρέπει την άσκηση μέσα στο κάλος που 

συμβάλλει στην απόκτηση ανώτερης αισθητικής ποιότητας.    Σο  άτομο εθίζεται  

ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ 
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στην απλή «θέαση».  Η στάση αυτή είναι μια αντίφαση αν αναλογιστούμε ότι ο 

άνθρωπος διαθέτει «φύσει» το αίσθημα του ωραίου, των ήχων των ρυθμών  και των 

χρωμάτων.                                                                                                                                                             

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Η απελευθέρωση των ενστίκτων των μαζών που 

συχνά αντιτίθενται μεταξύ τους οδηγεί σε εκρηκτικές καταστροφές, βία, 

πολέμους, γενοκτονίες αλλά και σε Θρησκευτικό φανατισμό.  Η μάζα γίνεται 

πειθήνιο όργανο στα χέρια επίδοξων «μεσσιών», οι οποίοι χωρίς ηθικούς 

δισταγμούς ασκούν επιρροή στην ολότητα των ατόμων, την οποία χαρακτηρίζουμε 

ψυχικό βιασμό.                                                                                                                 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Η μαζικοποίηση  και τυποποίηση της παραγωγής σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχει ως γνώμονα την ποσότητα και όχι την ποιότητα. Ο 

καταναλωτής στρέφετε – σε  βάρος της υγείας του- στις εύκολες, γρήγορες και 

τυποποιημένες λύσεις, όπως στην  «πρόχειρη – βρώμικη» διατροφή.   

 

 

 

 

  

ΕΡΙΛΟΓΟΣ                                                                                                                                                                                                                                       
Θ μαηικοποίθςθ αποξενϊνει τουσ ανκρϊπουσ από τισ αλθκινζσ τουσ ανάγκεσ  και τουσ υψθλοφσ ςκοποφσ τθσ ηωισ.  

Ρακθτικοί και αδιάφοροι αφινονται ςτθν αλλοτρίωςι τουσ, χωρίσ να ςυνειδθτοποιοφν πωσ ςτισ κοινωνίεσ τθσ 
ομοιομορφίασ, θ ποιότθτα ηωισ μόνο όραμα μπορεί να αποτελζςει, ζνα όραμα, που  κα πυροδοτιςει τθν 

προςπάκεια για ανακεϊρθςθ των ςυνκθκϊν ηωισ. 
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        ««ΠΠΟΟΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΠΠΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΙΙΑΑΙΙ;;»»  

 

  Με τθν τεχνολογία να εξοπλίηεται με καταιγιςτικοφσ ρυκμοφσ, προκαλεί εντφπωςθ το γεγονόσ ότι ο 
άνκρωποσ  του 21ου  αιϊνα δεν ζχει αποτινάξει κρφλουσ και παραδόςεισ χιλιάδων ετϊν, 
εξακολουκϊντασ να πιςτεφει ςε μια ςειρά από δειςιδαιμονίεσ και προλιψεισ. Δεν είναι τυχαίο το 
γεγονόσ ότι ςυνοδεφουν τον άνκρωπο ςτα ςθμαντικότερα γεγονότα τθσ ηωισ του: τθ γζννθςθ του , το 
γάμο του, τθν αςκζνεια , ακόμα και το κάνατό του. Ο λόγοσ –φαινομενικά – είναι  : Ανεξαρτιτωσ του 
πόςο ζχουμε παλζψει για κάτι , πάντα κάτι μπορεί να πάει  ςτραβά και, ςυνεπϊσ , το κακό και θ 
ατυχία παραμονεφουν παντοφ, ακόμα και όταν είμαςτε απόλυτα ςίγουροι για το αντίκετο. Ο Γ. 
Αδαμόπουλοσ από τθν ομάδα ερευνϊν «alpha research team”  αναλφει τισ ςθμαντικότερεσ από 
αυτζσ τισ δειςιδαιμονίεσ οι οποίεσ επιηοφν μζχρι ςιμερα.  

  ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΙ 13: Ανζκακεν, θ Ραραςκευι εκεωρείτο θ «χειρότερθ» θμζρα τθσ εβδομάδασ. Για 
τουσ χριςτιανοφσ, θ εξιγθςθ για τθν εν λόγω πεποίκθςθ είναι απλι: Ο Χριςτόσ ςταυρϊκθκε θμζρα 
Ραραςκευι. Από τθν άλλθ, ο αρικμόσ 13 κεωρείται ςυνϊνυμο τθσ ατυχίασ ςε πολλοφσ πολιτιςμοφσ. 
Και εδϊ ςυναντάμε μια πικανι χριςτιανικι προζλευςθ , κακϊσ ο Ιοφδασ, ιταν ο 13οσ 
παρευριςκόμενοσ ςτο Μυςτικό δείπνο. Για άλλουσ , ςτισ 13 Οκτωβρίου του 1307, θμζρα Ραραςκευι, 
ο βαςιλιάσ τθσ Γαλλίασ, Φίλιπποσ Δϋ, ςυνζλαβε χιλιάδεσ  μζλθ του ιπποτικοφ τάγματοσ από τουσ 
κρυλικοφσ Ναιτεσ Ιππότεσ  τόςο βίαια και αποτροπιαςτικά, ϊςτε θ ιμερα αυτι ζμεινε παροιμιϊδθσ. 
Στθν Ελλάδα θ Τρίτθ κεωρείται γρουςοφηικθ, γιατί ζχει ςυνδυαςτεί με τθν πτϊςθ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ, που ςθμάδεψε το τζλοσ τθσ βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ και τθν αρχι 400 χρόνων 
ςκλαβιάσ ςτουσ Οκωμανοφσ. Το περιςτατικό ζλαβε χϊρα ςτισ 29 Μαΐου του 1453, θμζρα Τρίτθ. 

 ΤΟ ΧΤΥΡΘΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ: Θ φράςθ ¨χτφπα ξφλο» είναι από τισ πιο διαδεδομζνεσ  ςτθν Ελλάδα και 
γίνεται πράξθ  με ζνα χτφπθμα ςε μια ξφλινθ επιφάνεια. Θ πεποίκθςθ  πολλϊν αρχαίων πολιτιςμϊν 
ιταν ότι τα δζνδρα κατοικοφνταν από πνεφματα. Ζτςι,  οποιοςδιποτε ικελε να  ηθτιςει  από το 
πνεφμα  του δζνδρου να παρζμβει και να βοθκιςει ϊςτε να μθ ςυμβεί κάτι κακό, δεν είχε παρά να 
χτυπιςει ξφλο. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ πωσ όταν δεν υπάρχει ξφλο διακζςιμο, χτυπάμε 
οτιδιποτε,  προκειμζνου να γίνει θ  απαραίτθτθ κίνθςθ! 

 Θ ΑΝΟΙΧΤΘ ΣΚΑΛΑ:  Θ ερμθνεία  για τθ ςυγκεκριμζνθ δειςιδαιμονία  εςτιάηεται ςτο ίδιο το ςχιμα 
τθσ ανοιχτισ ςκάλασ, που ςχθματίηει ζνα τρίγωνο με το ζδαφοσ. Το τρίγωνο παραπζμπει ευκζωσ ςτον 
ιερό για τουσ χριςτιανοφσ αρικμό 3 και, ςυνεπϊσ διαςχίηοντασ το ζδαφοσ κάτω από  μια ςκάλα, 
ουςιαςτικά παρεμβαλλόμαςτε μεταξφ των πλευρϊν του τριγϊνου, «ςπάμε» τθν Τριάδα και, άρα, 
προκαλοφμε το μζνοσ του Θεοφ. 

 ΕΡΤΑ ΧΟΝΙΑ ΓΟΥΣΟΥΗΙΑ: Πλοι γνωρίηουν πωσ το ςπάςιμο ενόσ κακρζπτθ είναι μεγάλθ 
γρουςουηιά, ενϊ θ κακοτυχία που κα ακολουκιςει οριοκετείται και χρονικά: επτά ολόκλθρα χρόνια! 
Ρολφ πριν εφευρεκοφν οι κακρζφτεσ, ο άνκρωποσ μποροφςε να δει τθν αντανάκλαςθ του εαυτοφ 
του ςτθν επιφάνεια μιασ λίμνθσ. Οποιαδιποτε διαταραχι ςτθ λίμνθ κατζςτρεφε τθν αντανάκλαςθ 
και, ςυνεπϊσ, εκεωρείτο κακοτυχία για αυτόν που κοιτοφςε τον εαυτό του. Με τον «ερχομό» των 
κακρεφτϊν, θ  διαταραχι ιςοδυναμοφςε με το ςπάςιμο του κακρζπτθ. Για λόγο όμωσ ο αρικμόσ τθσ 
«τιμωρίασ» ςχετίηεται με το επτά; Δυο απόψεισ κυριαρχοφν. Θ μία άποψθ  υποςτθρίηει , όταν οι 

ΚΚΚΡΡΡΙΙΙΣΣΣΗΗΗΡΡΡΙΙΙΟΟΟ    ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΗΗΗ                                                                                                                                                                                             

ΕΕΕΚΚΚΥΥΥΡΡΡΑΑΑΗΗΗ   –––    ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΗΗΗ                                                                                                                                                                                                                  

ΓΓΓ΄́́ΛΛΛΤΤΤΚΚΚΕΕΕΙΙΙΟΟΟΤΤΤ         
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κακρζφτεσ ζγιναν ευρζωσ διαδεδομζνοι ιταν τόςο ακριβοί, που το ςπάςιμο ενόσ ςιμαινε ότι ο 
«δράςτθσ» κα ζπρεπε να μείνει επτά χρόνια ςτθν υπθρεςία του ιδιοκτιτθ του κακρζφτθ για να τον 
ξεπλθρϊςει. Θ άλλθ άποψθ υποςτθρίηει, ότι τα επτά χρόνια προζρχονται από τθν αρχαία ρωμαϊκι 
πεποίκθςθ πωσ το ςϊμα αναγεννάτε κάκε επτά χρόνια και, ςυνεπϊσ, προκειμζνου να «γιατρευκεί» 
θ ηθμιά που επιλκε ςτο ςϊμα από το ςπάςιμο του κακρζφτθ, απαιτοφνται επτά χρόνια.  

Θ πίςτθ ςε προλιψεισ και δειςιδαιμονίεσ λειτουργεί αντιςτακμιςτικά ςτον πιο αρχζγονο φόβο τθσ 
ανκρϊπινθσ φπαρξθσ: το φόβο για το άγνωςτο, για εκείνο που δεν μποροφμε οφτε να προβλζψουμε, 
αλλά οφτε και να αντιμετωπίςουμε. Οι ςφγχρονοι ρυκμοί τθσ κακθμερινότθτασ και ο φόρτοσ τθσ 
εργαςίασ , θ πίεςθ από τθν κάκε λογισ εξουςία, αλλά και θ ςφγκρουςθ μεταξφ του «κζλω» και του 
«πρζπει», δθμιουργοφν ςτον κακζναν από εμάσ μια ςυναιςκθματικι ζνταςθ, ζνα άγχοσ για το τι 
μζλλει γενζςκαι, για το τι κρφβεται ςτθν επόμενθ ςτροφι τθσ ηωισ μασ. Ζτςι χρειαηόμαςτε ζναν 
τρόπο να καταπολεμιςουμε αυτό το άγχοσ, κάτι δθλαδι που κα μασ παρζχει  μια υποτυπϊδθ 
αςφάλεια και, κυρίωσ, τθν πίςτθ ότι «όλα κα πάνε καλά». Εδϊ ακριβϊσ υπειςζρχεται ςτον άνκρωπο 
ο παράγοντασ των προλιψεων και των δειςιδαιμονιϊν προςφζροντάσ του –απλόχερα- μια 
ανακοφφιςθ από τθν πίεςθ και μια ςειρά κετικϊν ςκζψεων. όταν χτυπάμε ξφλο  παραχωροφμε τθν 
πρωτοβουλία  ςτθν «άλλθ πλευρά». Ζτςι όμωσ, δεν αναγνωρίηουμε  τθ δικι μασ ςυμμετοχι και 
ευκφνθ ςε μια κατάςταςθ και ανάγουμε τα πάντα ςτθν κακοτυχία και τθν γρουςουηιά.  Ζμμεςα θ 
δειςιδαιμονία μασ οδθγεί ςτο να είμαςτε κεατζσ του ίδιου μασ εαυτοφ. Αςκϊντασ μια ςειρά 
πρακτικϊν αμφιβόλου προελεφςεωσ και αποτελεςματικότθτοσ, βάηουμε ςτθν άκρθ τισ δικζσ μασ 
δυνάμεισ και βαςιηόμαςτε ςτο άγνωςτο. Είναι, άλλωςτε, γνωςτό πωσ θ πίςτθ ςτο υπερβατικό μπορεί 
να κινιςει βουνά. Θ ανκρϊπινθ κζλθςθ όμωσ μπορεί να κάνει πολφ περιςςότερα… 

 

ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

 

Α. Ν α ςυνοψίςετε το περιεχόμενο του κειμζνου ςε ναι περίλθψθ 80 περίπου λζξεων.                                                                                                       

Β. « Με τθν τεχνολογία να εξοπλίηεται με καταιγιςτικοφσ ρυκμοφσ, προκαλεί εντφπωςθ το γεγονόσ 
ότι ο άνκρωποσ  του 21ου  αιϊνα δεν ζχει αποτινάξει κρφλουσ και παραδόςεισ χιλιάδων ετϊν, 
εξακολουκϊντασ να πιςτεφει ςε μια ςειρά από δειςιδαιμονίεσ και προλιψεισ».  Χρθςιμοποιϊντασ 
τθν παραπάνω φράςθ ωα κεματικι περίοδο να αναπτφξετε μία παράγραφο με τθ μζκοδο τθσ 
αιτιολόγθςθσ ι των παραδειγμάτων ι ςυνδυαςμό αυτϊν. 

 Γ1.  Σε ποιο είδοσ ανικει το κείμενο που διαβάςατε; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

Γ2. « Θ πίςτθ ςε προλιψεισ και δειςιδαιμονίεσ λειτουργεί αντιςτακμιςτικά ςτον πιο αρχζγονο 
φόβο τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ: το φόβο για το άγνωςτο, για εκείνο που δεν μποροφμε οφτε να 
προβλζψουμε, αλλά οφτε και να αντιμετωπίςουμε». Να αναπτφξετε το περιεχόμενο τθσ 
παραπάνω περιόδου ςε μια παράγραφο 80-100 λζξεων. 

Δ. Θ παράδοςθ και θ αλλαγι είναι δφο φυςικζσ τάςεισ που ςυνκζτουν τθ ηωι των ανκρϊπων. Να 

εξετάςετε πϊσ λειτουργοφν ςε μία κοινωνία και κάτω από ποιεσ προχποκζςεισ μποροφν να 

ςυμβάλουν ςτθν προϊκθςθ του πολιτιςμοφ. ( Άρκρο) 
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ΓΓΓΙΙΙΟΟΟΡΡΡΣΣΣΑΑΑΖΖΖΕΕΕΙΙΙ   ΟΟΟ   ΕΕΕΡΡΡΨΨΨΣΣΣΑΑΑ   ;;;                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  Αν ο Ζρωτασ ζχει οριςμό, τότε αυτόσ περιζχει το πιο ζντονο ςυναίςκθμα το πιο ηωοποιό, αλλά 
και το πιο καταπιεςτικό, κακϊσ απαιτεί τθν ανταπόκριςθ. Από τον Ρλάτωνα , που αναφζρει ςτο 
Συμπόςιο  ότι «’ακαναςίασ γάρ χάριν παντί αφτθ ι ςπουδι και ό ζρωσ ζπεται» (για τθν ακαναςία 
ςυνοδεφει όλα τα όντα  ο ηιλοσ και ο ζρωτασ) μζχρι τον αυςτθρό Σοπενχάουερ, που ονομάηει τον 
ζρωτα «αναγκαίο κακό» ι τθν ψυχανάλυςθ, που κεωρεί τθν ορμι του Ζρωτα αντίδοτο ςτο 
ζνςτικτο του κανάτου, το ςυμπζραςμα παραμζνει ζνα: Δεν νοείται ανκρϊπινθ ψυχι χωρίσ ζρωτα. 
Από τον Τρωικό πόλεμο μζχρι τον θδονιςμό τθσ δεκαετίασ του ϋ60 ςτον 20ο αιϊνα και τθν 
πορνογραφία του 21ου, ο Ζρωτασ, θ θδονι και θ αγάπθ, είναι βαςικζσ παράμετροι που 
κακορίηουν τθν κοινωνικι εξζλιξθ, ιςότιμα με τον πόλεμο και τθν τεχνολογία. Στο όνομα του 
Ζρωτα ζχουμε δει τα πάντα, να κλονίηονται εκκλθςίεσ, να ανατρζπονται βαςιλείεσ, να λζγονται τα 
μεγαλφτερα ψεφδθ, να γράφονται ζπθ και ποιιματα. 

  Από τον ηωοποιό και ςειςμικό Ζρωτα, φτάςαμε και ςτθ γιορτι του, δθλαδι ςε μια διαδικαςία 
που μετριζται κάκε 14  του Φλεβάρθ. Αν κάτι ζχει επζτειο, δεν μπορεί να είναι κείο, κακϊσ θ 
προςζγγιςθ του Θείου είναι ςυνεχισ, βιϊνεται κακθμερινά και είναι αδιάςπαςτθ. Π  Ζρωτασ 
γίνεται γιορτι, δθλαδι τελετι με κανόνεσ από «δϊρα φζροντεσ» και χάνει το Άναρχον, ι και τθν 
τρυφερότθτα τθσ κακθμερινισ Ιπποςφνθσ. Το δϊρο του Αγίου Βαλεντίνου ζγινε κεςμόσ και 
κόςτοσ, δθλαδι πράξθ ςυμβατι με μια μθχανικά οργανωμζνθ κοινωνία.  Μασ επιτρζπει να τον 
αξιολογιςουμε και να τον αποτιμιςουμε ζςτω και με τθν απόδειξθ τθσ ταμειακισ μθχανισ. Μα 
και ακόμα όςοι δεν γιορτάηουν, όςοι ηουν μζςα ςτθν μοναξιά τουσ, τϊρα ζχουν τθν εφκολθ λφςθ , 
αυτι τθσ κατανάλωςθσ με τθ ψθφιακι εκδοχι , τθν απεικόνιςθ του Ερωτιςμοφ.  

  Ρωσ γεννικθκε όμωσ αυτι θ γιορτι; Με απόφαςθ του πάπα Γελάςιου, για να αντικαταςτιςει τθν 
παγανιςτικι τελετι γονιμότθτασ τα Λουπερκάλια, κακιερϊκθκε ωσ εορτι των ερωτευμζνων ςτισ 
14 Φεβρουαρίου. Αργότερα πζραςε από τθν Ιταλία ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ και από τθ Βρετανία 
ςτθν Αμερικι, ενϊ από το 16ο αιϊνα εξαπλϊνεται και ςτον υπόλοιπο κόςμο. Πμωσ ςτισ αρχζσ του 
20ου αιϊνα παίρνει μια εντελϊσ διαφορετικι μορφι. Θ επιςτθμονικι ανάπτυξθ του marketing και 
τθσ διαφιμιςθσ προωκοφν μια μαηικι εμπορευματοποίθςθ των δϊρων, με ςτόχο όλο και 
μεγαλφτερουσ τηίρουσ. Και ςτθν Ελλάδα ; Θ είςοδοσ τθσ γιορτισ ςτθ χϊρα μασ πραγματοποιικθκε 
τζλθ τθσ δεκαετίασ του ϋ70 με πρωτοβουλία πολυεκνικϊν εταιρειϊν. Λίγα χρόνια αργότερα είναι 
τζτοια θ επιτυχία που προκάλεςε αντιδράςεισ, κυρίωσ από τθν Ελλθνικι εκκλθςία, που κεωροφςε 
και εξακολουκεί να κεωρεί αδιανόθτο τον εορταςμό ενόσ Αγίου που δεν υπάρχει ςτο Ορκόδοξο 
Εορτολόγιο. Ρρζπει να γνωρίηεισ, Ορκόδοξε ερωτευμζνε, ότι θ θμζρα εορτισ ςου είναι του Αγίου 
Υακίνκου τθν 3θ Ιουλίου ι αν δεν είςαι πολφ ερωτευμζνοσ τον Ιοφλιο, ζχεισ ωσ επιλογι τθν  13θ 
Φεβρουαρίου, θμερομθνία εορταςμοφ των Αγίων Ακφλα και Ρριςκίλλθσ.                                                                                                                                                

 Δεν κα ιταν υπερβολι αν ιςχυριηόταν κανείσ ότι ο Άναρχοσ Θεόσ Ζρωτασ, κουκουλϊνεται, από 
μια τυπολογία ςυμπεριφορϊν, που δίνονται απλόχερα ωσ λφςθ από τθν   ψευδό – ελεφκερθ 
εποχι μασ. Κλαςικό παράδειγμα «λφςεων» με πλικοσ επιλογϊν αποτελεί και ο γάμοσ. Μποροφμε 
να επιλζξουμε ανάμεςα ςε κρθςκευτικό, πολιτικό, επίςθμθ ςυγκατοίκθςθ, ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, 
ετεροφυλικό ι ομοφυλοφιλικό, κοςμικό ι πριβζ, με κζτερινγκ ι φκθνό. Αν θ ςυνταγι αποτφχει, 
υπάρχει ζνα άλλο πακζτο λφςεων, όπωσ το διαηφγιο, θ τυπικι ςυμβίωςθ για τα παιδιά και τελικά 
μια ερωτικι διαδρομι από γεμάτθ ζνταςθ και αγωνία επικυμία να διαχειριςτοφμε τον Άναρχο 

ΚΚΚΙΙΙΤΤΤΗΗΗΙΙΙΟΟΟ   ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ                                                                                                                                                                                                                                                

ΕΕΕΚΚΚΦΦΦΑΑΑΣΣΣΗΗΗ   ---   ΕΕΕΚΚΚΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗ   
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Ζρωτα , ϊςτε να υπάρχει πάντα λφςθ. Δθλαδι λιξθ. Για κάκε ζρωτα που γιορτάηει του Αγίου 
Βαλεντίνου και μόνο, ελπίδα είναι ότι υπάρχει πάντα ζρωτασ, μυςτικόσ και μαγικόσ, όπωσ το 
ερωτικό ξόρκι ςτο πουγκί. Θ προχπόκεςθ  για να λειτουργεί παντοτινά, είναι να μθν ανοίξεισ το 
φυλακτό ποτζ , οφτε και να το βγάλεισ από πάνω ςου. 

   Πταν όμωσ το ρόλο του φίλου , του ςυντρόφου και του εραςτι τον αναλαμβάνουν ζνασ 
υπολογιςτισ, ζνα ΑVATAR, θ ζνασ άνκρωποσ με τον οποίο υπάρχει επαφι μόνο εξ αποςτάςεωσ, 
τότε μιλάμε για ζνα νζο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο οδθγεί ςτθν πλιρθ αποςτείρωςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ επαφισ. Από ζρευνα που πραγματοποίθςαν μζςω FACEBOOK μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ του τμιματοσ Επικοινωνίασ και ΜΜΕ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, προζκυψαν 
αποκαλυπτικά αποτελζςματα. Το 80%  των χρθςτϊν του διαδικτφου που κάνουν cybersex είναι 
άνδρεσ, ενϊ, ανεξαρτιτωσ φφλου, το 75% είναι ετεροφυλόφιλοι και το 50% είναι παντρεμζνοι ι 
ζχουν ςτακερό δεςμό.  Το 12% δθλϊνει απομονωμζνο κοινωνικά. Το «πλάςιμο» ιδανικοφ 
ςυντρόφου, αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικοφσ λόγουσ αυτισ τθσ επιλογισ. Από όποια οπτικι 
και να το δοφμε, με μια μακρόςυρτθ διαδικαςία,  ο ζρωτασ, ωσ αίςκθμα, ωσ φιλοςοφία και 
πράξθ, μετουςιϊκθκε ςε μια τεχνικι διαδικαςία και ςε μια καταναλωτικι ςυνικεια. Ράντα όμωσ 
ςυγκινεί και πλθμμυρίηουν ελπίδα, οι ζρωτεσ μεταξφ Ράριδοσ και Ελζνθσ, Οδυςςζα και 
Ρθνελόπθσ, Ρερικλζουσ και Αςπαςίασ, Δάφνιδοσ και Χλόθσ. Ο Τάςοσ και θ Γκόλφω πάντα κα 
ανκίηουν τισ  ερωτικζσ ελπίδεσ.                                                                                                                     

                                                                                                                                                      ΘΑΝΑΣΘΣ ΡΑΝΟΥ   

    

                                                                                                                                                                  

Α. Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου που ςασ δόκθκε (70-90 λζξεισ)              

                                                                                                                                                                Μονάδεσ 25 

Β1. «Πταν όμωσ το ρόλο του φίλο, του ςυντρόφου και του εραςτι τον αναλαμβάνουν ζνασ 
υπολογιςτισ, ζνα ΑVATAR, θ ζνασ άνκρωποσ με τον οποίο υπάρχει επαφι μόνο εξ αποςτάςεωσ, 
τότε μιλάμε για ζνα νζο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο οδθγεί ςτθν πλιρθ αποςτείρωςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ επαφισ».  Να αναπτφξετε το περιεχόμενο τθσ περιόδου ςε μια παράγραφο 60 
περίπου λζξεων.             

                                                                                                                                                                Μονάδεσ 10                        

Β2. Να βρείτε τα ςυνϊνυμα των λζξεων: παγανιςτικι – ανταπόκριςθ – ιςότιμα – ςυμβατι – 
ςυμβίωςθ.                                                                                                                                               Μονάδεσ 5 

Β3. Ροιο ςκοπό εξυπθρετοφν οι ερωτιςεισ ςτθν τρίτθ παράγραφο του κειμζνου;                 Μονάδεσ 
5 

Β4. Ροιοσ είναι ό κφριοσ τρόποσ πεικοφσ ςτθν τελευταία παράγραφο του κειμζνου;           Μονάδεσ 
10 

Γ.  Σε  άρκρο ςου ( 600-700 λζξεισ)  να αναπτφξεισ τουσ λόγουσ  για τουσ οποίουσ ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία, οι άνκρωποι είναι ανιμποροι να αναπτφξουν ςχζςεισ αγάπθσ  και να προτείνεται 
τρόπουσ  για να αποκαταςτακοφν οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.                                                                         
Μονάδεσ 40.  

 

Ρθγζσ: Ραραδόςεισ, Ν. Ρολίτθσ, Γράμματα.   

                                                                                                                                                                              

 

ΕΕΕΡΡΡΨΨΨΣΣΣΗΗΗΕΕΕΙΙΙ   
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                                                      ««ΕΕΙΙΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΤΤΣΣΗΗ;;  »»     

 

    Στθν κακθμερινότθτά μασ ςυναντοφμε όλα τα είδθ του ψεφδουσ. Το ψεφδοσ εμφανίηεται 

απείρωσ περιςςότερο πολφμορφο από τθν αλικεια. Στον επαγγελματικό χϊρο, ιδιαίτερα ςτισ 

πολυεκνικζσ εταιρείεσ, κριαμβεφει θ ψευδολογία του ςυμφζροντοσ. Ρολλοί εργαηόμενοι 

υπερβάλλουν για τισ ικανότθτζσ τουσ ι διαβάλλουν τουσ κεωροφμενουσ  πιο επίφοβουσ 

ςυναδζλφουσ τουσ. «Ρατϊντασ επί πτωμάτων» προςπακοφν να ανελιχκοφν ςτθν ιεραρχία τθσ 

εργαςίασ τουσ, να κερδίςουν τθν εφνοια των ανωτζρων τουσ, αδιαφορϊντασ για το κακό που κα 

επιφζρουν ςτουσ γφρω τουσ. Ζτςι ο χϊροσ εργαςίασ μετατρζπεται ςε «ρωμαϊκι αρζνα» όπου 

επιβιϊνει αυτόσ που διακζτει τθν καλφτερθ τεχνικι ςτο ψεφδοσ. 

   Το ψεφδοσ τθσ άμυνασ είναι εμφανζσ , κακθμερινό κα λζγαμε, ςτο ςχολικό περιβάλλον . Οι 

μακθτζσ εφευρίςκουν απίκανεσ δικαιολογίεσ, όταν δεν είναι ςυνεπείσ ςτισ απαιτιςεισ των 

κακθγθτϊν τουσ. Θ ψευδολογία τθσ άμυνασ παρουςιάηεται εξαιτίασ τθσ αναςφάλειασ, τθσ 

ζλλειψθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ ευκυνοφοβίασ που δυςτυχϊσ αποτελοφν κφρια χαρακτθριςτικά 

του ςφγχρονου ανκρϊπου.                                                     

  Το ψεφδοσ τθσ κακότθτασ χαρακτθρίηεται ωσ επιβλαβζσ για το κοινωνικό ςφνολο. «Τυφλωμζνοσ 

από φκόνο , από μανία καταςτροφισ, από κακεντρζχεια, ο άνκρωποσ που καταφεφγει ςτθν 

ψευδολογία τθσ κακότθτασ, βρίςκει διζξοδο προςπακϊντασ να καταςτρζψει όςουσ  βλζπει 

ευτυχιςμζνουσ. Θεωρεί τον εαυτό του ανεπαρκι και αντί να προςπακιςει να βελτιωκεί υποτιμά 

ςυνεχϊσ τουσ γφρω του επιδιϊκοντασ να εξιςωκεί.   

  Ο  άνκρωποσ που καταφεφγει ςτθν ψευδολογία τθσ  ματαιοδοξίασ επιδιϊκει να αποςπάςει το 

καυμαςμό των άλλων. Κακϊσ οι δικζσ του εμπειρίεσ δεν προςφζρουν κάτι ςθμαντικό, επινοεί 

φανταςτικζσ ιςτορίεσ ςτθν προςπάκεια  του να εντυπωςιάςει  και, κατά ςυνζπεια προςεγγίςει πιο 

εφκολα τουσ γφρω του.  

  Ο άνκρωποσ που καταφεφγει ςτθν ψευδολογία  τθσ ψυχαγωγίασ δεν κινείται από «ςκοτεινά 

ελατιρια»  αλλά από διάκεςθ να διαςκεδάςει το ακροατιριο του και διαςτρζφει τθν 

πραγματικότθτα πλάκοντασ  φανταςτικζσ ιςτορίεσ, επιδιϊκοντασ να ψυχαγωγιςει τουσ  γφρω του.  

Εξάλλου, θ αλικεια παραποιείται τόςο φανερά που δεν υπάρχει κίνδυνοσ ι διάκεςθ εξαπάτθςθσ.  

Θ ανιδιοτελισ ψυχαγωγία είναι πανταχοφ παροφςα ςτθ ηωι μασ. Τα χιλιάδεσ ανζκδοτα που 

διαδίδονται κακθμερινά , θ δθμιουργία ιςτοριϊν που περιλαμβάνουν εξαιρετικζσ επιδόςεισ ςτο 

κυνιγι, ςτο ψάρεμα, τον ακλθτιςμό, τθν οδιγθςθ, τθ ςχζςθ με το άλλο φφλο, αποτελοφν 

χαρακτθριςτικά παραδείγματα. Οι καλλιτζχνεσ, όπωσ εφςτοχα αναφζρετε, λζνε ψζματα για να 

αποκαλφψουν αλικειεσ, ενϊ οι πολιτικοί  λζνε ψζματα για να κρφψουν αλικειεσ. 

     Το «γενναίον ψεφδοσ» ι ευςεβισ απάτθ, αν και ςπανιότερο, υπάρχει και αποτελεί δείγμα 

αλτρουιςμοφ και χαρακτθριςτικό ειλικρινϊν φιλικϊν ςχζςεων. Θ αγάπθ και αλλθλεγγφθ ωκοφν 

τον άνκρωπο ςτθν «βελτίωςθ» τθσ πραγματικότθτασ. Σε αυτό το ψεφδοσ καταφεφγει ο άνκρωποσ 

που επικυμεί να  απαλφνει τον πόνο ενόσ ςυνανκρϊπου του, ι ακόμθ και να τον προςτατζψει από 
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ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ 

μια ενδεχόμενθ καταςτροφι. Πλοι γνωρίηουν,  βζβαια, ότι υπάρχει απάτθ, αλλά πάντοτε οι 

προκζςεισ είναι αγνζσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Στο κείμενο «το φάςμα τθσ ψευδολογίασ», ο Ε. Ρ Ραπανοφτςοσ, ( ςχολικό βιβλίο «κεματικοί κφκλοι», 

ζκφραςθ – ζκκεςθ) προβαίνει ςε αρκετά κατατοπιςτικι διαίρεςθ τθσ ψευδολογίασ και επιςθμαίνει δφο 

ενότθτεσ ψεφδουσ: τθν  ιδιοτελι και τθν ανιδιοτελι ψευδολογία  Αν αναλφςουμε και κλιμακϊςουμε τα είδθ 

ψεφδουσ με κριτιριο τα κίνθτρα και τα αποτελζςματα, από τα πιο ανϊδυνα ζωσ τα πιο επικίνδυνα κα 

μποροφςαμε να  καταλιξουμε ςυμπεραςματικά:  1) Το «γενναίον ψεφδοσ». 2) Θ ψυχαγωγικι ψευδολογία  3) 

Θ ψευδολογία τθσ ματαιοδοξίασ 4) Θ ψευδολογία τθσ άμυνασ 5) Θ ψευδολογία του ςυμφζροντοσ 6) Θ 

ψευδολογία τθσ κακότθτασ. Οι δφο τελευταίεσ μορφζσ είναι και οι επικίνδυνεσ. Θ ψευδολογία του 

ςυμφζροντοσ γίνεται ςυνειδθτά και προμελετθμζνα για να επιτευχκοφν  ανικικοι ςκοποί (αμοραλιςμόσ-

αριβιςμόσ).Ριο αξιοκατάκριτθ και πιο επικίνδυνθ από όλεσ , είναι θ ψευδολογία τθσ κακότθτασ, κακϊσ 

ςυνιςτά και ψυχοπακολογικι περίπτωςθ. Ο ψευδολόγοσ τζτοιου είδουσ χαρακτθρίηεται φκονερόσ και 

κακοικθσ και οι βλάβεσ που μπορεί να προκαλζςει είναι τεράςτιεσ.  

 

 

                                    

                                                                                                                                                                                    

Α. Να αποδϊςετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 60-80 λζξεισ.                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 25                                                                                                                                                     

Β1. Να αναπτφξετε τθν άποψι ςασ για τθν ψευδολογία του ςυμφζροντοσ και τουσ 
προβλθματιςμοφσ που ςασ προκαλεί ςε μία παράγραφο των δζκα ςειρϊν, περίπου.   ΜΟΝΑΔΕΣ 8                                                                                                                                    

Β2. «Το γεναίον ψεφδοσ  ι ευςεβισ απάτθ… οι προκζςεισ είναι αγνζσ». Ροια είναι θ μζκοδοσ και 
τα μζςα πεικοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο απόςπαςμα αυτό.                                          ΜΟΝΑΔΕΣ 12                                                                                                                                                               

Β3. Να δϊςετε ζνα ςυνϊνυμο και ζνα αντϊνυμο για κακεμιά από τισ ακόλουκεσ λζξεισ του 
κειμζνου: ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ – ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ – ΔΙΑΣΤΕΦΕΙ – ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΘΣ        ΜΟΝΑΔΕΣ 10                                                                                                                                                                                                                   

Β4. Να βρείτε από μία διαρκρωτικι λζξθ ι φράςθ που εκφράηει τισ ακόλουκεσ νοθματικζσ 
ςχζςεισ: ΧΟΝΙΚΘ ΣΧΕΣΘ ,  ΑΝΤΙΘΕΣΘ - ΕΝΑΝΤΙΩΣΘ , ΑΙΤΙΟΛΟΓΘΣΘ,  ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ-
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ, ΒΕΒΑΙΩΣΘ-ΕΡΙΚΥΩΣΘ ΑΡΟΨΘΣ.                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 5                                                       

Γ. Ο νζοσ διαβλζπει ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία το ψεφτικο προςωπείο τθσ, το οποίο αιχμαλωτίηει τθν 
εκπλιρωςθ των ονείρων του. Σε ζνα άρκρο ςασ ( 500 λζξεισ περίπου)ςτθ ςχολικι εφθμερίδα, να 
αναπτφξετε τα αίτια του φαινομζνου και τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά που οφείλει να 
διαμορφϊςει ο νζοσ τόςο για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων, όςο και για τθ 
δθμιουργία ενόσ καλφτερου και ελπιδοφόρου κόςμου.                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 40 
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ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

 

  Ραγκοςμιοποίθςθ ςθμαίνει ότι όλοι εξαρτιόμαςτε  ο ζνασ από τον άλλον. Οτιδιποτε ςυμβαίνει ςε 
εναν  τόπο μπορεί να ζχει παγκόςμιεσ ςυνζπειεσ. Με τισ κατεκτθμζνεσ γνϊςεισ και δυνατότθτεσ, οι 
ενζργειεσ κάκε ανκρϊπινθσ φπαρξθσ διατρζχουν πελϊριεσ αποςτάςεισ μζςα ςτο χϊρο και ςτο 
χρόνο. Οριςμζνοι κεωροφν ότι θ παγκοςμιοποίθςθ ςθμαίνει αυτό που πρζπει να κάνουμε, αν 
κζλουμε να ςυγχρονιςτοφμε με το βθματιςμό τθσ παγκόςμιασ κίνθςθσ. Αναφζρεται ςε αυτό που 
μασ ςυμβαίνει, ςε αυτό που δεχόμαςτε ι πακαίνουμε  και όχι ςε αυτό που χρειαηόμαςτε, ςε αυτό 
που ςχεδιάηουμε ι επικυμοφμε να κάνουμε.  Είναι ζνα παγκόςμιο δίκτυο αμοιβαίασ εξάρτθςθσ. 

    Πμωσ ο παγκόςμιοσ χαρακτιρασ του κεφαλαίου , του χριματοσ και του εμπορίου  δεν ςυνοδεφτθκε 
από μια ανάλογθ πρόοδο  ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Από αυτι τθν άποψθ, οι κεςμοί, το 
κεμζλιο τθσ δθμοκρατίασ, ζχαςαν τθ δφναμι  και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.                                           
Θ παγκοςμιοποίθςθ εκδθλϊνεται με τθν αφαίρεςθ εξουςίασ από τα εκνικά κράτθ. Θ θκικι 
αδιαφορία τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ παριγαγε και τθν μεγάλθ εξακλίωςθ , τθ φτϊχεια και 
τθν πτϊςθ του βιοτικοφ επιπζδου. Ο κόςμοσ των επιχειριςεων κατζκτθςε ζνα δικό του χϊρο 
αφαιρϊντασ ςτρατιωτικζσ, οικονομικζσ και πολιτιςτικζσ  εξουςίεσ του εκνικοφ κράτουσ ςτο οποίο 
αςκείται θ πολιτικι κυριαρχία. 

  Μια αποτελεςματικι απάντθςθ ςτθν παγκοςμιοποίθςθ μπορεί να είναι μόνο παγκόςμια. Και θ 
τφχθ μιασ παγκόςμιασ απάντθςθσ εξαρτάται από τθν ανάδυςθ και από τθν ενίςχυςθ ενόσ 
παγκόςμιου πολιτικοφ πεδίου αγϊνων . Από τουσ πολιτικοφσ θγζτεσ  λείπουν τόςο θ αναγκαία 
προςαρμοςτικότθτα ςτθ νζα εποχι, όςο και θ πολιτικι βοφλθςθ. Κακίςτανται αναγκαίεσ νζεσ 
δυνάμεισ , για να εδραιωκεί και να ενιςχυκεί ζνα αλθκινά παγκόςμιο φόρουμ. 

 

ΡΟΙΕΣ ΜΟΦΕΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ «Θ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΝΘΣΘ» ΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ ΣΘΜΕΑ; 

 

Θ παγκόςμια κυβζρνθςθ ζχει τισ εξισ μορφζσ:                                                                                                                                    
α) Ραγκόςμια τράπεηα                                                                                                                                                                          
β)Διεκνζσ νομιςματικό ταμείο                                                                                                                                                                                         
γ)  GATT ( G7 – G9 –G20 ΚΛΡ) Ομάδα ιςχυρότερων βιομθχανικϊν χωρϊν.                                                                                                                                                                                                     
Θ  «νζα τάξθ» ζχει δθμιουργθκεί για να προςτατεφει τα δικαιϊματα των ιςχυρϊν ςε όλο τον κόςμο. Οι διεκνείσ 
αυτοί οργανιςμοί ςυγκροτοφνται ςτο όνομα τθσ «παγκόςμιασ τάξθσ και ευθμερίασ» για να επιτφχουν τθν 
πολιτικι – οικονομικι  και πολιτιςτικι κυριαρχία οριςμζνων ομάδων ςε όλο τον κόςμο.                                                                                                                                                                                                       
ΘΕΣΜΟΙ: Θ «νζα τάξθ»  εκπροςωπείται από κεςμοφσ των οποίων τα ςυμφζροντα εξυπθρετεί όπωσ υπερεκνικζσ 
επιχειριςεισ, βιομθχανικζσ μονάδεσ, Μ.Μ.Ε κλπ.                                                                                                                                                                       
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ όλων αυτϊν είναι θ αυταρχικότθτά τουσ, θ τεράςτια δφναμθ τουσ και θ ολοκλθρωτικι 
εςωτερικι οργάνωςι τουσ. Κυριότερο χαρακτθριςτικό βζβαια είναι θ ελευκερία δράςθσ τουσ εφόςον δεν 
περιορίηονται από καμιά νόμιμθ αρχι. Επίςθσ δεν διακζτουν κανζνα λαϊκό ζριςμα, δρουν με αδιαφανι τρόπο, 
ζχουν υποτάξει το λαό ςτα επενδυτικά ςυμφζροντα, απειλοφν τθ δθμοκρατία και ζχουν ςτρεβλϊςει τισ 
κλαςικζσ φιλελεφκερεσ κεωρίεσ.                                                                                                                                                                                  
Ρίςω από τθ λειτουργία τουσ βρίςκονται οι βιομθχανικά αναπτυγμζνεσ χϊρεσ και πιο ςυγκεκριμζνα, ιςχυρά 
οικονομικά κζντρα (πολυεκνικζσ εταιρείεσ, τράπεηεσ) που επιδιϊκουν τθν «χειραγϊγθςθ» τθσ παγκόςμιασ 
οικονομίασ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων τουσ.          

   Μοναδικό εμπόδιο ςτθν απόλυτθ επικράτθςθ τουσ είναι οι δθμοκρατικοί κεςμοί και θ αφφπνιςθ των 

πολιτϊν.                                                                        
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Θ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΟΙ  ΑΝΘΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΣΤΘΝ ΡΟΕΙΑ ΤΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 

 

 

 

ΡΟΤΑΣΕΙΣ:                                                                                                                                                                     
Μπροςτά ςτθν παντοδυναμία τθσ «Νζασ τάξθσ πραγμάτων» θ δθμοκρατία βρίςκεται ςε διαρκι 
υποχϊρθςθ. Οι εκνικζσ κυβερνιςεισ αδυνατοφν να αναπτφξουν ανεξάρτθτθ πολιτικι. Θ ιςότθτα 
και θ δικαιοςφνθ παραβιάηονται, οι ανιςότθτεσ μεγαλϊνουν και θ εξουςία αργά αλλά ςτακερά 
περνά ςτα χζρια «αυτόκλθτων» παγκόςμιων κυβερνιςεων. Οι εκνικζσ κυβερνιςεισ 
ςυμμορφϊνονται ςτισ     Μια ςθμαντικι πρόταςθ για να αναχαιτιςτεί θ λαίλαπα τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ είναι θ λαϊκι αντίςταςθ. Μόνο που για να αντιμετωπίςει τον «εχκρό» πρζπει 
να υιοκετιςει τθν τακτικι του, δθλαδι να μθν περιοριςτεί και αυτι αποκλειςτικά ςτα ςτενά 
εκνικά πλαίςια, αλλά να διεκνοποιθκεί και να αναπτυχκεί ςε ζνα παγκόςμιο αρραγζσ παλλαϊκό 
μζτωπο. Το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ εξαρτάται από τθν απόφαςθ των ανκρϊπων για δράςθ. 
Πςο πιο γριγορα οργανωκοφν και αντιδράςουν, τόςο το καλφτερο για όλουσ. 

 

ΕΦΑΜΟΓΘ- ΡΑΑΓΑΦΟΣ: 

ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΘΣ ΡΑΓΚΟΣΜΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΘ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ                                          
ΤΟΥ ΜΟΝΤΖΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΥΓΜΖΝΕΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΧΩΕΣ 

 

ΑϋΒΘΜΑ: (γενικό) Θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασ δεν πλιττει μόνο τισ υπανάπτυκτεσ χϊρεσ  
(ςφνδεςθ ) αλλά και ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ των βιομθχανικά αναπτυγμζνων χϊρων. 

ΒϋΒΘΜΑ: 1. Μζςα ςτθν παγκόςμια ανταγωνιςτικι οικονομία, πολλζσ παραγωγικζσ μονάδεσ 
πολυεκνικϊν εταιρειϊν μεταφζρονται ςε τριτοκοςμικζσ χϊρεσ, κυρίωσ ςε εκείνεσ  που «ανκεί» θ 
παιδικι εργαςία και  χρθςιμοποιοφν φτθνό εργατικό δυναμικό με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του 
κόςτουσ παραγωγισ. Ζτςι αυξάνονται οι ςτρατιζσ των ανζργων και ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ, ενϊ ο 
πλοφτοσ ςυγκεντρϊνεται ςτα χζρια ελάχιςτων προνομιοφχων. Θ μεγάλθ μάηα του πλθκυςμοφ 
βυκίηεται ολοζνα και περιςςότερο ςτθ φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ. 

2. Κακθμερινά χιλιάδεσ εργαηόμενοι υποπίπτουν ςτθν κατθγορία του ανζργου. Δικαιϊματα και 
κοινωνικζσ κατακτιςεισ των εργαηομζνων, που ζχουν επιτευχκεί με ςκλθροφσ αγϊνεσ 
παραβιάηονται από τισ κατϋεπίφαςθ «δθμοκρατικζσ» κυβερνιςεισ ςτο ρόλο του κεατι. Μζςα ςε 
αυτι τθ ηοφερι κατάςταςθ θ κοινωνικι διαμαρτυρία εκφυλίςτθκε ςε μορφζσ ατομικϊν 
παραβατικϊν  ςυμπεριφορϊν. 
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Θανάζηρ Πάνος 

πούδαζε Οικονομία, Κοινυνιολογία - Εγκλημαηολογία και ππαγμαηοποίηζε 

ειδικέρ ζποςδέρ εικαζηικών ηεσνών (εικόνα ήσορ-κίνηζη-λόγορ) , ζηο art & 

culture center for artistic development & culture με ανηικείμενο έπεςναρ ηην 

λειηοςπγιά ηηρ καλλιηεσνικήρ θόπμαρ και ηη μοπθική ηηρ ανηιζηοισία από ηο ένα είδορ ηέσνηρ 

ζηο άλλο. Έσει λάβει μέπορ ζε αηομικέρ και ομαδικέρ εκθέζειρ Ζυγπαθικήρ – Video-Αrt, 

ζηην Ελλάδα και ηο εξυηεπικό και έσει οπγανώζει λογοηεσνικέρ εκδηλώζειρ και δπώμενα 

πλαιζιυμένα με μοςζική και οπηικοποίηζη ποιηηικού λόγος. Ωρ εκπαιδεςηικόρ έσει επγαζηεί 

με ομάδερ art therapy για παιδιά με ειδικέρ δεξιόηηηερ και είναι επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ 

ηος κένηπος ΚΑΛΛΘΣΕΧΝΘΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΩΝ ΚΑΘ ΠΑΘΔΕΘΑ ΣΕΧΝΩΝ ζηο 

ημήμα πειπαμαηικήρ έπεςναρ και έκθπαζηρ. Άπθπα, λογοηεσνικά κείμενα και ποιήμαηα ηος 

έσοςν δημοζιεςθεί ζε εθημεπίδερ ,πεπιοδικά και ανθολογίερ. Με ηο μοςζικό ζσήμα ηυν 

MOLES BAND έσοςν επενδύζει μοςζικά παπαγυγέρ για νηοκιμανηέπ. 
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