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Θεματική Ενότητα
«Λακωνικότητα – υντόμευση λόγου»

Ορισμοί : Λακωνικότητα ορίζεται ως η σύντομη διατύπωση – έκφραση των απόψεων μας .
Είναι η ικανότητα λιτής αλλά μεστής κι εύστοχης έκφρασης . Ο λακωνισμός είναι και
αντίληψη ζωής αφού προϋποθέτει απλότητα χαρακτήρα , σαφή και επαρκή γνώση του
θέματος .Σην περιεκτική και σύντομη ομιλία καθιέρωσαν οι αρχαίοι παρτιάτες .
υντόμευση λόγου: Πρόκειται για την αλόγιστη συντόμευση της έκφρασης
Λακωνικότητα : Αξία – σημασία της
Επιτυγχάνεται η ακρίβεια και η ευστοχία
Τποβάλλει σε προσεκτική θεώρηση του μηνύματος.
Προσδίδει βαρύτητα στα λόγια .
Προάγει τη σκέψη , κάνει την επικοινωνία πιο σαφή
Διευκολύνεται η προσέγγιση της αλήθειας, αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων
Ο λακωνικός λόγος δεν κουράζει , είναι εύληπτος κι εξοικονομεί χρόνο .
Η λακωνικότητα είναι το απόσταγμα της σοφίας ατόμων και λαών.
Ασκεί το νου , διδάσκει πως η λιτότητα σ’ όλες τις εκφάνσεις είναι αρετή , αντίθετα με την
επιτήδευση , που είναι προσπάθεια συγκάλυψης κι απόκρυψης του κενού.
Δεν είναι τυχαίο πως από μια διάλεξη , μια συνομιλία , πάντα αναζητούμε το πόρισμα , το
ηθικό δίδαγμα, το συμπέρασμα.
Ο λακωνικός πνευματικός άνθρωπος με το σοφό λόγο του έρχεται πιο κοντά στο λαό
Ο λακωνικός καλλιτεχνικός λόγος επιτρέπει τη διάδοση των διδαγμάτων της τέχνης
ε γενικές γραμμές είναι πολύ σημαντικό προτέρημα να μπορεί κανείς να εκφράζεται με
πληρότητα χωρίς να λέει πολλά λόγια
ε ποιες περιπτώσεις της καθημερινής μας ζωής είναι απαραίτητη η λακωνικότητα
και πότε αντίθετα επιβάλλεται η αναλυτική έκφραση στον προφορικό ή στο γραπτό
λόγο ;
τον περιγραφικό ή αφηγηματικό λόγο η λακωνικότητα είναι αρετή. Όταν περιγράφουμε ή
αφηγούμαστε χωρίς την αίσθηση του ουσιώδους , κουράζουμε το δέκτη. Η διάχυση του
λόγου με ατελείωτες λεπτομέρειες δημιουργεί σύγχυση. Έτσι , χρησιμοποιούμε τεχνικές
περίληψης , όταν αφηγούμαστε μια ταινία , ένα σίριαλ ,
ένα θεατρικό έργο ή όταν περιγράφουμε μια εκδήλωση .
Αίτια λακωνικότητας
Ανάγκη του ατόμου να εκφραστεί με ακρίβεια. Η
λακωνικότητα προσδίδει βαρύτητα στο λόγο.
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Ξεκινά από απλότητα χαρακτήρα , έλλειψη στόμφου και τάσεις αυτοπροβολής .
Η έλλειψη γνώσεων , γλωσσικής \ πνευματικής κατάρτισης , οδηγεί σε μια σύνθετη μορφή
λόγου .
Πολλές εκτεταμένος λόγος αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό.
υντόμευση λόγου
Ένεοκα ηεξ VPRC επηέμβνημξ 2001
ήμερα κυριαρχεί η συντόμευση λόγου ,
που παρατηρείται όχι μόνο στην
επικοινωνία αλλά και στην τέχνη.
Περιορίζεται ο λόγος στα στοιχειώδη,
συνθηματοποιείται. την καθημερινή
ζωή, περιοριζόμαστε σε τυπικές ,
στερεότυπες εκφράσεις. Ζούμε σε μια
εποχή ασάφειας , υποβάθμισης του
λόγου , άρα και της σκέψης.
Αίτια
Η έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο , η αλλοτρίωση , η απώλεια
εμπιστοσύνης στο διπλανό – σ’ όλα τα επίπεδα ζωής – αποκρυσταλλώνεται στην κοινωνία.
Σαχύτητα ρυθμού εξέλιξης , η τεχνολογική έκρηξη επέφερε τη συντόμευση του λόγου μαζί
με την ορολογία .
Η ανάγκη εξοικονόμησης χρόνου σε μια εποχή με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και πολλές
εντάσεις.
Η πολυμορφία και η συνθετότητα της ζωής
Η άγνοια της γλώσσας , το φτωχό – περιορισμένο λεξιλόγιο
Σο θέμα της γλώσσας , κατά το Γιανναρά , είναι και κοινωνικό. Άρα , αυτή η μορφή της
έκφρασης σήμερα αντανακλά τη μορφή της κοινωνίας. Κρίση στις σχέσεις των ανθρώπων ,
κρίση στην επικοινωνία , κρίση στις αξίες.
Επιπτώσεις
Η συντόμευση του λόγου θέτει φραγμό στην επικοινωνία. Περιορίζει τον αυθορμητισμό ,
παγώνει το συναίσθημα.
Απλοποιώντας και συντομεύοντας το λόγο , συντομεύουμε και τη σκέψη
Κατά συνέπεια , και η επικοινωνία γίνεται απρόσωπη , επιδερμική
Όταν η γλώσσα γίνεται μέσο συναλλαγής κι εμπορευματοποιείται τότε και η ζωή
απογυμνώνεται από νόημα .
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χετικά κείμενα:
Ε δεμμθναηία ηςκ sms
Tεξ Οιγαξ ειια
O πημ γνήγμνμξ ηνυπμξ επηθμηκςκίαξ είκαη ηα sms. Απιυξ, άμεζμξ, δηαθνηηηθυξ, ζφκημμμξ. Αιιά
ηα sms δεκ πενημνίδμκηαη μυκμ ζηηξ δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ. Γίκμκηαη ηνυπμξ δεμυζηαξ
δήιςζεξ, έθθναζεξ γκχμεξ, ημπμζέηεζεξ. Σα sms είκαη έκαξ ζφγπνμκμξ ηνυπμξ ρεθμθμνίαξ.
Δεκ δηαζθαιίδεηαη βέβαηα ζ’ αοηά ε δηπιμρεθία, θη έηζη μέπνη ζηηγμήξ δεκ έπμοκ πνεζημμπμηεζεί
ζε επίζεμεξ πμιηηηθέξ ή θμμμαηηθέξ εθιμγηθέξ δηαδηθαζίεξ.Η ρήθμξ ή ε δήιςζε γκχμεξ μέζς
sms αθμνά, μέπνη ζηηγμήξ, ηα θεζηηβάι ηναγμοδημφ (ηε βναδηά ημο Φεζηηβάι Γημονμβίδημκ
πηάκεηαη ημ πένη πμιιχκ γηα κα δχζμοκ πυκημοξ ζημ αγαπεμέκμ ημοξ ηναγμφδη), ζηα
ηειεπαηπκίδηα ή ζηα reality (επηζηναηεφμκηαη θμηκυηεηεξ θίιςκ θαη γκςζηχκ γηα κα
οπενρεθηζηεί μ ηάδε ή μ δείκα), θαη είκαη έκαξ απυ ημοξ πνμζθμνυηενμοξ ηνυπμοξ επηθμηκςκίαξ
ζηηξ ναδημθςκηθέξ εθπμμπέξ. Σα ηειεοηαία ηνία πνυκηα έπμοκ μπεη ζ’ αοηυκ ημ πμνυ θαη μη
ακαγκχζηεξ.Σμ Βναβείμ Ακαγκςζηχκ ημο Γζκηθμφ Κέκηνμο Βηβιίμο είκαη έκα βναβείμ, πμο
θνφβεη απυ πίζς μηα μεγάιε επηηνμπή: ημ θμηκυ ηςκ ακαγκςζηχκ - ή, ημοιάπηζημκ, υζςκ
ζομμεηέπμοκ ζ’ αοηή ηε δηαδηθαζία. Μηα μμάδα θνηηηθχκ ιμγμηεπκίαξ επηιέγεη ηε δελαμεκή ηςκ
βηβιίςκ απυ ηα μπμία ημ θμηκυ, μη ακαγκχζηεξ, ζα δηαιέλεη αοηυ πμο ζεςνμφκ θαιφηενμ. Φέημξ
μη ακαγκχζηεξ έπμοκ κα δηαιέλμοκ ακάμεζα ζε δέθα βηβιία ηεξ ηειεοηαίαξ πνμκηάξ. Γίκαη ιμηπυκ
ηα sms, αοηή ε ζφγπνμκε επαθή πμιιχκ κέςκ ακζνχπςκ με ηε γναθή, ε κέα ζομμεημπηθή
δηαδηθαζία; Οη μεηέπμκηεξ ζε μηα δηαδηθαζία επηιμγήξ μέζς sms δεκ απμηειμφκ μνγακςμέκε
θμηκυηεηα, δεκ ζοκακηημφκηαη πμηέ, δεκ θαηαιήγμοκ ζηεκ απυθαζή ημοξ έπεηηα απυ μαναζχκηεξ
ζοδεηήζεηξ θαη ακηεγθιήζεηξ. ε ηίπμηα δεκ ζομίδεη αοηή ε δηαδηθαζία ηηξ παιηέξ ζοδεηήζεηξ ζε
γεμάηα θαπκυ γναθεία, μφηε πνυθεηηαη μη μεηέπμκηεξ ζ’ έκακ δηαγςκηζμυ κα πάκε μεηά ζημ μπαν
ή ζηεκ ηαβένκα. Σμ ζεμακηηθυηενμ υμςξ ζεμείμ δηαθμνάξ με ηηξ παιαηυηενμο ηφπμο
ζομμεημπηθέξ δηαδηθαζίεξ είκαη μ ηνυπμξ επηθμηκςκίαξ μέζς ηεξ γιχζζαξ. Σα sms έπμοκ ημ
δηθυ ημοξ ιεληιυγημ, έπμοκ θςδηθμφξ, θχδηθεξ θαη ζοκημμμγναθίεξ (π.π. /Κ ακηί γηα
αββαημθφνηαθμ, «ζα ζε μεκομαηάνς» θ.ιπ.). ηηξ πενηζζυηενεξ πενηπηχζεηξ δεκ έπμοκ θακ
ιέλεηξ, υπςξ ζοκήζςξ ζομβαίκεη ζηηξ πενηπηχζεηξ ρεθμθμνίαξ γηα θαπμημ γεγμκυξ. Οη
ζομμεηέπμκηεξ ρεθίδμοκ με ηνία ή ηέζζενα γνάμμαηα θαη ανηζμμφξ. Υςνίξ πμιιέξ δηαδηθαζίεξ,
πςνίξ πμιοιμγίεξ. ηεκ επμπή ηεξ ηαπφηεηαξ δεκ πνεηάδμκηαη πμιιά ιυγηα. Μυκμ θςδηθμί πμο
δειχκμοκ πνμηίμεζε θαη άπμρε. Σα sms αθυμα λεκίδμοκ θάπμημοξ. Μενηθμί ανκμφκηαη κα
αγγίλμοκ ηα πιήθηνα γηα κα γνάρμοκ έκα μήκομα. Γκζηάζεηξ ελαθμιμοζμφκ κα οπάνπμοκ γηα ηε
ζοννίθκςζε ηεξ έθθναζεξ. Παν’ υια αοηά, ηα sms είκαη επαθή, είκαη -εκίμηε- ζοκηνμθηά, είκαη
αμεζυηεηα, ζοπκά οπμθαζηζημφκ ηεκ θμοβεκημφια. Καη θονίςξ, έπμοκ πμιφ θαιή ζπέζε με ηε
δεμμθναηία θαη ηεκ ηζυηεηα. Οια ηα sms είκαη ίζα.

Προτεινόμενα θέματα για ανάπτυξη
1. Η λακωνικότητα συχνά συγχέεται με την περικοπή του λόγου , την αλόγιστη συντόμευσή
του. ε μια ομιλία σας στους συμμαθητές σας καλείστε να επισημάνετε τις αρετές της
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λακωνικότητας αλλά και να μιλήσετε για το φαινόμενο της άκριτης συντόμευσης του
λόγου , ώστε να αρθεί η σύγχυση μεταξύ των δύο όρων (400 – 450 λέξεις).
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Θεματική Ενότητα
« Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Σηλεόραση »
Ορισμός – γενικά :
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι τα μέσα της
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση
ειδήσεων κι απόψεων. Ψστόσο , ο ρόλος τους δεν
περιορίζεται αποκλειστικά στο στοιχείο της
ενημέρωσης. Η λειτουργία τους συνοψίζεται στο
δημόσιο έλεγχο , την ψυχαγωγία και τη μόρφωση.
Για το λόγο αυτό πολλοί τα αποκαλούν ως Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας.
Είδη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης :

Σύπος : ημερήσιος , περιοδικός

Ηλεκτρονικός τύπος : τηλεόραση , ραδιόφωνο , διαδίκτυο.
Θετικά αποτελέσματα των ΜΜΕ
Πνευματικός: στους κόλπους του κοινωνικού συνόλου υπάρχουν άτομα που για διάφορους
λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα ν’ αποκτήσουν έστω και τις στοιχειώδεις γνώσεις. Σα
άτομα αυτά δεν μπορούν να έρθουν σ’ επαφή με τα έργα του πνευματικού πολιτισμού.
Κάθε άτομο , όμως , στη σημερινή εποχή , ακόμα κι αν είναι τελείως αγράμματο , μπορεί να
παρακολουθήσει ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Έτσι, ενημερώνουν πολύπλευρα , διαφωτίζουν ,
προβληματίζουν , καλλιεργούν την κριτική ικανότητα , προωθούν την πνευματικότητα,
διαμορφώνουν την κοινή γνώμη . Είναι φορείς παιδείας, καθώς προωθούν τον
ορθολογισμό, μορφώνουν και γι’ αυτό αποτελούν μέσα εκδημοκρατισμού της γνώσης.
Πολιτικός: συντελούν στην πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου. Μεταδίδουν πολιτικές
ιδέες κι ενισχύουν το διάλογο . Ελέγχουν και κρίνουν την εξουσία. Προασπίζουν τη
λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γνωστοποιούν τις αποφάσεις της εξουσίας σ’
όλες τις κοινωνικές ομάδες . Παράλληλα , η πολιτική ενημέρωση γίνεται παγκόσμια.
Πολιτιστικός: τα ΜΜΕ παρελαύνει η πολιτιστική παραγωγή όλων των λαών της Γης.
Διαμορφώνεται ένας οικουμενικός πολιτισμός. Έτσι,
προβάλλουν την πολιτιστική
παράδοση και κληρονομιά κάθε λαού , υπηρετούν τις τέχνες, προάγουν το αθλητικό
ιδεώδες, «διδάσκουν» τη γλώσσα και την προβάλλουν με ποιοτικές εκπομπές.
Ηθικός: αποτελούν φορείς διάπλασης χαρακτήρα
Κοινωνικός: κοινωνικοποιούν το άτομο , καθώς το ευαισθητοποιούν, το προβληματίζουν, το
αφυπνίζουν. Ο άνθρωπος εκτιμά την παρουσία και την προσφορά του συνανθρώπου
πληροφορούμενος τα συλλογικά επιτεύγματα και τις κατακτήσεις. Η επαφή και η γνωριμία
με άλλους λαούς απελευθερώνει από τις προκαταλήψεις.
Η επανάσταση στην
πληροφόρηση έφερε λαούς που κατοικούν σε διαμετρικά αντίθετα σημεία του πλανήτη πιο
κοντά .
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Οικονομικός – επαγγελματικός – οικολογικός: διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές.
Προβάλλουν και διαδίδουν τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Με τα
διαφημιστικά μηνύματα συμβάλλουν στην ενημέρωση των καταναλωτών , ευνοούν την
ανάπτυξη εμπορικών σχέσεω. Σα ΜΜΕ προσφέρουν εργασία σε χιλιάδες ανθρώπους.
Ευαισθητοποιούν τα άτομα αναφορικά με το οικολογικό πρόβλημα.
Εθνικός – διακρατικός : ήμερα τα ΜΜΕ οδηγούν στην επικοινωνία μεταξύ των εθνών,
επικοινωνία. Υέρνουν τους ανθρώπους σ’ επαφή με ήθη κι έθιμα, με παραδόσεις άλλων
εθνών κι έτσι διαδίδονται οι ιδέες , εδραιώνεται ο κοσμοπολιτισμός. Διαμορφώνουν εθνική
συνείδηση κι ενισχύουν τη φιλοπατρία . Ο πολιτισμός διεθνοποιείται κι ο πλανήτης
μεταβάλλεται σε «οικουμενικό χωριό». Καλλιεργούν την ανθρώπινη ενότητα, προβάλλουν
την παγκόσμια ειρήνη και συναδέλφωση. Άρα , τα ΜΜΕ είναι από τους βασικούς
παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στο «νέο ανθρωπισμό» και κατά συνέπεια στην
επικοινωνία των λαών
Χυχοσωματικός: καλλιεργούν την ευαισθησία του ατόμου προ τους αναξιοπαθούντες,
προβάλλουν την ανωτερότητα του εσωτερικού του κόσμου, καταπολεμούν την
ανία,ενημερώνουν για θέματα σωματικής υγείας κι ευεξίας. Η τηλεόραση κυρίως είναι
οικονομικός τρόπος ψυχαγωγίας για τις λαϊκές μάζες.
Αρνητικά αποτελέσματα των ΜΜΕ
Πνευματικός – πολιτικός τομέας : Προκαλούν «πλύση εγκεφάλου», εξαιτίας της
μονόπλευρης ενημέρωσης.
Ο «κιτρινισμός» είναι φαινόμενο που σήμερα πλήττει μια μεγάλη μερίδα του Σύπου.
Κίτρινος ονομάζεται ο αχαλίνωτος, ασύδοτος Σύπος.. Αυτού του είδους οι εφημερίδες δεν
επιδιώκουν την ορθή πληροφόρηση της κοινής γνώμης, αλλά επιζητούν να
εκμεταλλευτούν πολιτικές ή κοινωνικές καταστάσεις κι άλλοτε να προκαλέσουν
φανατισμούς. Ορισμένες φορές παραπληροφορούν, διαστρεβλώνουν ή αποσιωπούν
γεγονότα . Διαμορφώνουν, έτσι, την κοινή γνώμη σύμφωνα
με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών \ φορέων τους. Κατά τον
Έκο, «σήμερα μια χώρα ανήκει σ΄αυτόν που ελέγχει τα ΜΜΕ».
Κινδυνολογούν ή διογκώνουν ασήμαντα γεγονότα
στηριγμένα σε φημολογίες. Σα δελτία ειδήσεων έγιναν
δελτία ψυχαγωγίας. Δεν ενημερώνουν τον πολίτη
ουσιαστικά για τις εξελίξεις. Απλά καταγράφουν το
γεγονός, δίνοντας έμφαση στον πόνο, στην οργισμένη
αντίδραση των ανθρώπων που εμπλέκονται σ’ αυτό. Θέλουν να συγκινήσουν το θεατή.
Εκπομπές κοινωνικού προβληματισμού ασχολούνται με ιδιωτικά ζητήματα ορισμένων
ανθρώπων.
το πλαίσιο των ολοκληρωτικών καθεστώτων ασκείται απροκάλυπτα προληπτικός ή
κατασταλτικός έλεγχος από ειδικά συγκροτημένα όργανα σ’ όλα τα υπό δημοσίευση
κείμενα. υνεπώς, η πληροφόρηση που παρέχεται είναι ακρωτηριασμένη, επιλεκτική,
συνιστά με άλλα λόγια υποπληροφόρηση.
Όταν, λοιπόν, ελέγχονται τα ΜΜΕ από την εκάστοτε εξουσία ή εξυπηρετούν ύποπτα
συμφέροντα και σκοπιμότητες, εκφυλίζουν και υπονομεύουν τη δημοκρατία.
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Η ελευθερία του σύγχρονου ανθρώπου απειλείται , ακόμη, και με την υπερπληροφόρηση. Ο
άνθρωπος, σε μια εποχή υπερτελειοποίησης είναι υποχρεωμένος να αφομοιώσει έναν
τεράστιο όγκο πληροφοριών και μάλιστα τόσο ανομοιογενών..
Πολιτιστικός - κοινωνικός τομέας: πολλές φορές τα ΜΜΕ κατηγορούνται για τη διάδοση
υποκουλτούρας. Επάλληλα, η μίμηση ξένων προτύπων διασπά την ταυτότητα της
εγχώριας πολιτιστικής ζωής. Προβάλλουν αρνητικά πρότυπα και ψεύτικα είδωλα. Σα
εφήμερα αυτά ινδάλματα επιδρούν αρνητικά, ιδίως στα μικρά παιδιά και στη διάπλαση της
νεανικής προσωπικότητας.
το πλαίσιο της βιομηχανίας του θεάματος, εθίζουν το δέκτη σε μια μαζική εμπορική
κουλτούρα που απευθύνεται στο μέσο θεατή και χαρακτηρίζεται από τυποποίηση.
Ενισχύουν στην ουσία την ατομική ψυχαγωγία σε βάρος της ομαδικής με επακόλουθο τη
διάσπαση των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Τπονομεύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Καθώς , λοιπόν, η τηλεόραση δημιουργεί συχνά την ψευδαίσθηση της κάλυψης όλων των
αναγκών, ο άνθρωπος δεν αποζητά να συνάψει σχέσεις με τους συνανθρώπους του.
Ασκούν, επίσης, αρνητική επίδραση στη γλώσσα και συμβάλλουν στη γλωσσική διάβρωση .
Προάγουν την υιοθέτηση ξενόγλωσσων τύπων.
Η διεθνοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων μπορεί να συμβάλλει στη γνώση των εθνικών
ιδιαιτεροτήτων ενός πολιτισμού και στη διαμόρφωση ενός υγιούς κοσμοπολιτισμού
Ηθικός τομέας: συντελούν στη διάβρωση της ηθικής συνείδησης, ιδιαίτερα των νεαρών
ατόμων. Ο δέκτης απευαισθητοποιείται. Εμπορευματοποιείται ο ανθρώπινος πόνος.
Ορισμένοι δημοσιογράφοι συχνά δε σέβονται την ιδιωτική ζωή. Ο άκρατος ανταγωνισμός
στο χώρο της δημοσιογραφίας οδηγεί σε ηθική εξαχρείωση των λειτουργών του Σύπου.
Εθνικός – Διακρατικός τομέας : υποδαυλίζουν την ένταση στις σχέσεις των λαών, όταν
προβάλλουν φανατικές και δογματικές θέσεις. Δεν προάγουν την εμπέδωση της ιστορίας
και του παρελθόντος. Καθοριστικός κρίνεται ο ρόλος τους στην τάση ξενομανίας που
χαρακτηρίζει τα νεαρά, κυρίως, άτομα.
Οικονομικός – οικολογικός: Όλες οι εκπομπές συνοδεύονται από διαφημίσεις που
ταυτίζουν συχνά το «έχειν» με το «είναι» κι ωθούν άμεσα ή έμμεσα το σύγχρονο άνθρωπο
στην κατανάλωση. Η διαφήμιση διαμορφώνει πλασματικές ανάγκες, οι οποίες
μετατρέπονται σε εσωτερικές εξαρτήσεις. Παράλληλα, τα ΜΜΕ προβάλλουν πρότυπα ζωής
που στηρίζονται στην οικονομική ισχύ, τη γρήγορη κι ακόπιαστη κοινωνική ανέλιξη. Έτσι,
αδυνατεί να κατανοήσει την αξία της συλλογικής ζωής. Εξάλλου, η μόδα, οι συνήθειες, ο
τρόπος ζωής των ατόμων επιβάλλονται απ’ αυτά.
Χυχοσωματικός τομέας: Παρωθούν την καθιστική ζωή με επιπτώσεις στην υγεία του
ατόμου. Αλλοτρίωση: ο άνθρωπος, εξαιτίας των καταιγιστικών πληροφοριών που δέχεται,
βρίσκεται σε σύγχυση.
Προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας των ΜΜΕ
Ύπαρξη δημοκρατικού πολιτεύματος
Ανεξαρτησία από οικονομικές, πολιτικές και κομματικές επιρροές
Οι φορείς των ΜΜΕ \ οι δημοσιογράφοι οφείλουν να διακρίνονται απο ήθος, ειλικρίνεια,
αντικειμενικότητα, αμεροληψία, οξύνοια, κριτικό πνεύμα, ορθοέπεια.
Με σεβασμό απέναντι στο κοινό, οφείλουν να ασκούν λειτούργημα, να μην υποτάσσονται
σε συμφέροντα, να υπηρετούν την αλήθεια. Επίσης, απαιτείται αξιοκρατική επιλογή των
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ατόμων που κατέχουν τις υπεύθυνες θέσεις στα ΜΜΕ, με κριτήρια τις γνώσεις, την
επαγγελματική ακεραιότητα.
Αντικειμενική, έγκυρη κι έγκαιρη πληροφόρηση
Πνευματική υποδομή του κοινού Επειδή, μάλιστα, το κοινό έχει τεράστια δύναμη μπορεί κι
οφείλει να ασκήσει πίεση στους υπεύθυνους των ΜΜΕ για καλύτερη ποιότητα
προγραμμάτων.
Οικογένεια: οι γονείς έχουν χρέος να συζητούν με τα παιδιά τους για την ορθή χρήση των
ΜΜΕ. Είναι αναγκαίο να επιλέγουν τα παιδικά προγράμματα, να ελέγχουν τις εκπομπές
που παρακολουθούν τα νεαρά μέλη και να αποτρέπουν απο την πολύωρη ενασχόληση
χολείο: έργο του είναι η μετάδοση ανθρωπιστικής παιδείας. Αυτά τα εφόδια θα είναι το
αντιστάθμισμα στα χαμηλής ποιότητας προγράμματα. Η εικόνα αυτή αφορά ένα σχολείο
που παρακολουθεί την εποχή και τις εξελίξεις, ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία που έχει
επαφή με την πραγματικότητα.
σειρά της, οδηγεί στον αλληλοσεβασμό. Η επίτευξη ενός τόσο υψηλού στόχου δεν αποτελεί
απλή υπόθεση, αλλά απαιτεί την κοινή προσπάθεια όλων μας. Καθοριστική στην
εκπλήρωσή του μπορεί να είναι η συμβολή του Σύπου, του ραδιοφώνου και κυρίως της
τηλεόρασης.
Και πρώτα απ’ όλα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συμβάλλουν στη γνωριμία τους: με τα
ποικίλα προγράμματα ειδησεογραφικού, εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, λαογραφικού
περιεχομένου αντανακλούν από τη μια τις ιδέες, το ήθος, τις απόψεις των διαφόρων
ομάδων και από την άλλη την καθημερινή ζωή, την επικαιρότητα, την ιστορία και τη
γλώσσα των λαών. Καθώς, λοιπόν, σήμερα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι ευρέως
διαδεδομένα, η αμοιβαία αυτή ανταλλαγή πολιτισμικών, ιδεολογικών και κάθε άλλης
φύσεως στοιχείων που γίνεται, είναι ευνόητο πως όχι μόνο φέρνει σε επικοινωνία ομάδες
και λαούς, αλλά, επειδή
πληροφορεί για τον τρόπο οργάνωσης, για τις συνήθειες τους, τις αξίες τους και τα
δημιουργήματά τους, προσφέρει γνώσεις και γίνεται αφορμή για κρίσεις και συγκρίσεις,
για διαπιστώσεις και αναλύσεις του ενός για τον άλλον.
Ψς άμεσο επακόλουθο της γνωριμίας των ομάδων και των λαών έρχεται η
αλληλοκατανόησή τους. Η αλληλοκατανόηση αυτή συνίσταται στην άμβλυνση των
διαφορών τους και στην επιείκεια που πρέπει να δείχνουν μεταξύ τους για τυχόν ατέλειες ή
σφάλματα που εντοπίζουν.
Σα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εφόσον είναι πλουραλιστικά, ενθαρρύνουν και ενισχύουν
το διάλογο και τη διαλλακτικότητα, στοιχεία από τα οποία εξαρτώνται η επίλυση των
διαφορών, η άρση προκαταλήψεων και παρεξηγήσεων και οι πολιτισμένες σχέσεις ομάδων
και λαών.
Φαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συζητήσεις που γίνονται στα μέσα αυτά με τις οποίες
πολλές φορές λύνονται προβλήματα, όπως αυτά που δημιουργούνται στις σχέσεις
εργοδοτών και εργαζομένων ή στις σχέσεις πολιτών και εξουσίας. υγχρόνως, επειδή
μεταβιβάζουν ιστορικές γνώσεις, κάνουν ευρύτερα γνωστή την ιστορία αυτών των
πολυπρόσωπων συνόλων, κοινοποιούν, κατά κύριο λόγο, τις συνθήκες μέσα στις οποίες
διαμόρφωσαν το ιδεολογικό, πνευματικό και κοινωνικό τους επίπεδο. Έτσι, είναι δυνατό να
υπάρχει
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ανεκτικότητα να κατανοούνται και να συγχωρούνται σφάλματα και αδυναμίες, εφόσον,
βέβαια, αυτές δεν έχουν γενικότερες συνέπειες που πλήττουν και τις άλλες ομάδες ή τους
άλλους λαούς.
Σέλος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συντελούν στη διαμόρφωση σχέσεων
αλληλοσεβασμού μεταξύ των ομάδων και των λαών. Η αμοιβαία γνώση των
χαρακτηριστικών τους οδηγεί αναπόφευκτα στη συγκριτική τους μελέτη. Οι συγκρίσεις
αυτές, που παρουσιάζονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιτρέπουν την
αναγνώριση της ιδιαιτερότητας κάθε ομάδας και της ανωτερότητάς της ως προς τον ένα ή
τον άλλο τομέα. Με
λίγα λόγια, αναγνωρίζεται η αξία τους και, συνεπώς. αυτόματα καλλιεργούνται αισθήματα
σεβασμού μεταξύ τους. υνάμα, με τη βοήθεια αυτών που υπερέχουν, επιδιώκεται συχνά
βελτίωση της κατάστασης σε τομείς, στους οποίους κάποια ομάδα ή λαός υστερεί, για
παράδειγμα στην οικονομία. Η βοήθεια αυτή είναι ευνόητο πως προϋποθέτει ηθική
ευαισθησία, στοιχείο της οποίας είναι αναμφισβήτητα και ο αλληλοσεβασμός:
Για όλους αυτούς, λοιπόν, τους λόγους, κατανοούμε πως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
έχουν ιδιαίτερη συμβολή στη γνωριμία, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό
των ομάδων και των λαών. Η προσφορά τους, όμως, είναι πραγματική μόνο, όταν
λειτουργούν σε κλίμα φιλελευθερισμού, όπως αυτό του δημοκρατικού πολιτεύματος, χωρίς
προκαταλήψεις και σκοπιμότητες, γιατί μόνο τότε είναι εφικτή η ελεύθερη, υπεύθυνη και
μη κατευθυνόμενη χρήση τους. Διαφορετικά τα μέσα αυτά μπορεί να σπείρουν τη σύγχυση,
να δημιουργήσουν τεχνητές διαφορές, να αναμοχλεύσουν πάθη, να διχάσουν, να
φανατίσουν και να εξωθήσουν τους ανθρώπους σε υστερία και συγκρούσεις.
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Θέμα: υμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι ο Σύπος μπορεί να στηρίξει το
δημοκρατικό πολίτευμα ;
Ορισμοί - γενικά : Η δημοκρατία ( από το «δήμος» και
«κρατώ»: εξουσία του δήμου, των πολλών) είναι η
αρτιότερη μορφή πολιτειακής οργάνωσης μιας κοινωνίας






.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις δημοκρατικού πολιτεύματος:
Πλουραλιστική ενημέρωση
Τπεύθυνοι συνειδητοί πολίτες
υμμετοχή
διαφάνεια
Θεσμική κατοχύρωση δικαιωμάτων

Ναι , ο Σύπος μπορεί να στηρίξει το δημοκρατικό πολίτευμα, διότι :
Ο Σύπος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο , αφού θεωρείται η τέταρτη εξουσία ,
μιας κι ελέγχει τις υπόλοιπες τρεις : νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική.
Μέσα από τον Σύπο εκφράζονται τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων
Ο Σύπος ενημερώνει έγκαιρα κι έγκυρα τον πολίτη για τα δρώμενα στην πολιτική ζωή,
ωθώντας στα κοινά. Πληροφορεί, διατυπώνει απόψεις και στοχασμούς, συμβάλλει στη
διαμόρφωση αλλά και στην έκφραση της κοινής γνώμης.
Με τη θεσμική κατοχύρωση της ελευθερίας του Σύπου, διασφαλίζεται η πολυφωνία.
τέλνονται αδιάκοπα, μέσα από τις σελίδες, κυρίως των εντύπων μέσων μαζικής
ενημέρωσης μηνύματα κι από τον πολίτη προς την πολιτεία και τα όργανά της κι από την
πολιτεία προς τον πολίτη.
Επιδρά στη συνείδηση των αναγνωστών
υμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
Γίνεται το βήμα διαμαρτυρίας των πολιτών. Κρίνει άγρυπνα τις ενέργειες των αρχών,
καταγγέλλει, ελέγχει την εξουσία, υπερασπίζεται και διεκδικεί για λογαριασμό του πολίτη
τα δικαιώματά του, φωτίζει αθέατες πτυχές του δημόσιου βίου.
Κατοχυρώνει το δικαίωμα των μειοψηφιών να διατηρούν τις απόψεις τους και να τις
γνωστοποιούν ανεμπόδιστα.
Μεταδίδει γνώσεις, προβαίνει σ’ επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις
Ο Σύπος μπορεί να συντελέσει στην κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, όταν :
Δεν έχει βαθιά συναίσθηση του χρέους και παρεκκλίνει από την αλήθεια.
Κατευθύνεται από μια συγκεκριμένη πολιτική παράταξη
Λειτουργεί κάτω από καθεστώς ανάγκης,βίας και πολιτικής σκοπιμότητας.
Αποπροσανατολίζει το λαό με προπαγάνδα φανατίζει, προκαλώντας κοινωνικές
αναταραχές
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Είναι α-πολιτικός, με περιεχόμενο δηλαδή που δε θίγει τις αδικίες και τα σφάλματα των
αρχών και δεν αποκαλύπτει τις αυθαιρεσίες τους.
υμπτώματα κρίσης του Σύπου
Κατευθυνόμενη πληροφόρηση
Πηχιαίοι τίτλοι
Αποσιώπηση σημαντικών γεγονότων κι εσκεμμένη υποτίμησή τους
Αναζήτηση σκανδάλων κάθε λογής : αποκάλυψη πλευρών της προσωπικής ζωής
επωνύμων προσώπων
Προπαγάνδα που εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα
Κυριαρχία της εικόνας σε βάρος του λόγου
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θέμα: « Η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αντίθετα οδηγεί στον
παραγκωνισμό του ; »
Εισαγωγικά: Ο γραπτός λόγος υπήρξε ένα από τα κορυφαία πνευματικά δημιουργήματα
του ανθρώπου και η τυπογραφία θεωρήθηκε επανάσταση .
Ψστόσο, στην εποχή μας φαίνεται ότι το έντυπο και ειδικότερα το βιβλίο υφίσταται
δοκιμασία, αφού παραμερίζεται από την τηλεόραση.
Ανάπτυξη : Η τηλεόραση, λοιπόν, σε γενικές γραμμές δε συμβάλλει στη διάδοση του
βιβλίου, καθώς :
Με την αμεσότητα και την επαφή που δημιουργεί, προσφέρει ήχο και θέαμα, ψυχαγωγεί
και ξεκουράζει. Όμως, οι σύγχρονες ανάγκες, είναι απωθητικοί παράγοντες για το βιβλίο.
Η τηλεόραση, αντίθετα, προσφέρει εύκολη «τροφή». Ο χρόνος που οι άνθρωποι
καταναλώνουν μπροστά στην τηλεόραση υποκλέπτεται από την ανάγνωση.
Η τηλεόραση προσφέρει, εξάλλου, άμεση ενημέρωση.
ημαντικός λόγος προτίμησης της τηλεόρασης σε βάρος του βιβλίου είναι και η «εικονική
πραγματικότητα» που αυτή προβάλλει κι ο λιτός, επιγραμματικός και γι’ αυτό εύληπτος
λόγος της τηλεόρασης, σ’ αντίθεση με τις λογικές και γνωστικές απαιτήσεις του έντεχνου
λόγου.
ήμερα επικρατεί μια τάση απλούστευσης κι ευκολίας
ε γενικές γραμμές, το πολιτιστικό κλίμα της εποχής μας ευνοεί την κατανάλωση, το
θέαμα.
Η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών δημιουργεί εθισμό κι ο εθισμός οδηγεί στην
εξάρτηση.
Η τηλεόραση, όχι μόνο προβάλλει αρνητικά πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα
αποπροσανατολίζει κι αδρανοποιεί τα άτομα και τα οδηγεί σε αποπνευματοποίηση.
Πολύ λίγη προβολή του βιβλίου γίνεται από την τηλεόραση
Ενδεικτική απάντηση από μαθητή :
« Η τηλεόραση έχει κυριαρχήσει τόσο, ώστε να
καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε, αν
προσέξουμε τι συμβαίνει τα βράδια στα σπίτια όλων σχεδόν των ελληνικών οικογενειών. Οι
τηλεοπτικοί δέκτες είναι ανοιχτοί, και μικροί και μεγάλοι – όσοι έχουν ελεύθερο χρόνο –
παίρνουν θέσεις, για να παρακολουθήσουν. Κι επειδή οι προτιμήσεις διαφέρουν, είναι πια
κανόνας μια οικογένεια να διαθέτει δύο τουλάχιστον τηλεοράσεις. Ένα μεγάλο, λοιπόν, μέρος
του ελεύθερου χρόνου αφιερώνεται στην τηλεόραση. Και είναι γνωστό ότι η παρακολούθησή
της δε βοηθά τον άνθρωπο να αναπτύξει την ενεργητικότητά του. Γνωρίζουμε από προσωπική
εμπειρία ότι μετά από δύο τρεις ώρες προσήλωσης στο δέκτη μας αισθανόμαστε χαυνωμένοι,
δυσκίνητοι, χωρίς διάθεση να κάνουμε οτιδήποτε.
Κάτω, λοιπόν, απ’ αυτές τις συνθήκες τι διάθεση μπορεί να υπάρξει για το διάβασμα ενός
βιβλίου ; Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το βιβλίο χρειάζεται ενεργητική στάση. Χρειάζεται
διάθεση για κινητοποίηση του μυαλού, κάτι που δεν ευνοεί η τηλεόραση. Όταν, λοιπόν,
συνηθίζουμε να δεχόμαστε παθητικά τα τηλεοπτικά μηνύματα και να χαυνωνόμαστε, τι
διάθεση μπορεί να έχουμε για μια ενεργητική επικοινωνία, όπως αυτή του αναγνώστη με το
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βιβλίο ; Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι σ’ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οικογενειών τα βιβλία είναι
είτε ανύπαρκτα είτε – τα ελάχιστα που υπάρχουν – διακοσμητικά ».

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι υπάρχει και η αντίθετη άποψη :
Η δυνατότητα μαζικής παραγωγής και η βελτίωση στις εκδόσεις , η οργάνωση στη
διακίνηση και η διαφήμιση από την τηλεόραση και τον Σύπο, συνέβαλαν στη διάδοση του
βιβλίου.
Η τηλεόραση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βιβλίο που εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς.
Πολλοί άνθρωποι σήμερα απορρίπτουν την τηλεόραση και στρέφονται προς το βιβλίο,
επειδή συνειδητοποίησαν τις βλαβερές της επιδράσεις
Ενδεικτική απάντηση από μαθητή : Πιστεύω ότι η τηλεόραση δεν ανταγωνίζεται το βιβλίο,
αλλά, αντίθετα, το βοηθά να διαδοθεί. Η τηλεόραση είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Μας
ανοίγει τα μάτια αλλά και το μυαλό να δούμε και να
γνωρίσουμε πράγματα που δεν τα είχαμε καν υποψιαστεί. Γι’ αυτό και δεν είναι ένα
«χαζοκούτι », όπως αβασάνιστα συνηθίζεται να λέγεται. Είναι ένα παράθυρο ανοιχτό στη
γνώση. Δίνει ερεθίσματα που μπορεί να προβληματίσουν και να ωθήσουν τους πιο ανήσυχους
κι ευαίσθητους τηλεθεατές, για να αναζητήσουν σε βιβλία απαντήσεις και πληροφορίες. Δεν
είναι τυχαίο ότι τα θέματα που παρουσιάζει η τηλεόραση προσελκύουν τόσο πολύ το
ενδιαφέρον του κοινού, ώστε να σπεύδει να προμηθευτεί τα ανάλογα σε περιεχόμενο βιβλία.
Το παράδειγμα των λογοτεχνικών έργων που γίνονται τηλεοπτικές σειρές είναι
χαρακτηριστικό. Οι πωλήσεις των βιβλίων για τα έργα αυτά ανεβαίνουν κατακόρυφα, κι αυτό
είναι νομίζω μια πειστική απόδειξη ότι η τηλεόραση δεν ανταγωνίζεται κατ’ ανάγκην αλλά
διευκολύνει τη διάδοση του βιβλίου. Όπως, μάλιστα, αναγνωρίζεται σήμερα, ποτέ άλλοτε το
βιβλίο δεν είχε στη χώρα μας τέτοια διάδοση όσο σήμερα. Αυτό δείχνει, εξάλλου, κι ο αριθμός
των βιβλιοπωλείων, που έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια.
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Θεματική Ενότητα
« Παραβίαση ιδιωτικής ζωής – ριάλιτι σόου \ τηλεπαιχνίδια \ τηλεοπτικές εκπομπές ‘
κοινωνικού περιεχομένου’»
Ορισμός – γενικά : ιδιωτική ζωή: πρόκειται για τον μοναχικό βίο του ανθρώπου, το
δικαίωμα του για το απόρρητο στην επικοινωνία του με άλλους<
Σηλεοπτικές εκπομπές «κοινωνικού προβληματισμού» 1 : Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί μια
νέα κατηγορία τηλεοπτικών προγραμμάτων, οι ονομαζόμενες «εκπομπές κοινωνικού
περιεχομένου», που συνδυάζοντας χαμηλό κόστος παραγωγής κι αυξημένη τηλεθέαση.
Η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που σέβεται την επιθυμία – κι ανάγκη ταυτόχρονα –
του ανθρώπου να κρατά τις ιδιωτικές του στιγμές μακριά από το φως της δημοσιότητας.
Ψστόσο, σήμερα όλες αυτές οι εκπομπές «κοινωνικού προβληματισμού» και τα
σκανδαλοθηρικά περιοδικά εισβάλλουν απροκάλυπτα στον ιδιωτικό χώρο επώνυμων αλλά
κι ανώνυμων πολιτών. Με πρόσχημα την εξασφάλιση βοήθειας σ’ άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα την αναζήτηση χαμένων προσώπων ή την ανεύρεση
προσώπου, καθιστούν την προσωπική ιστορία δημόσιο θέαμα.
Αρνητικές συνέπειες εκπομπών «κοινωνικού προβληματισμού» (realities)
Λέγεται πως οι εκπομπές «κοινωνικού προβληματισμού» επιδεικνύουν μία επίπλαστη
ευαισθησία για τα προβλήματα των ανθρώπων. Κι αυτό, βέβαια, δεν είναι κατ’ ανάγκην
κακό, εφόσον η προσπάθεια για την επίτευξή του συνδέεται με την προσφορά κοινωνικού
έργου. Γίνεται , όμως, επιλήψιμο στην προκειμένη περίπτωση, λόγω των αθέμιτων μεθόδων
που χρησιμοποιούνται στον τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων και παρουσίασης των
προβλημάτων τους. Η προβολή της ιδιωτικής ζωής, η καλλιέργεια κλίματος
συναισθηματικής φόρτισης, οι οξύτητες και οι εντάσεις αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα
αυτών των μεθόδων, που ένα και μοναδικό στόχο έχουν : να καταστήσουν τον ανθρώπινο
πόνο θέαμα τηλεοπτικής κατανάλωσης.
Η «αυθόρμητη εξομολόγηση» των υποκειμένων που συμμετέχουν στις εκπομπές δε
συνιστά έναν πρωτότυπο κι ανεπανάληπτο λόγο
αλλά ένα στερεοτυπικά
«κατασκευασμένο» λόγο.
Έπειτα, η θεμελιώδης αρχή της κακής δημοσιογραφίας, που συμπυκνώνεται στη φράση
«ό,τι σοκάρει , πουλάει», αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας . Η θεματολογία τους εκτείνεται
στη δυσάρεστη πλευρά της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων . Με τον τρόπο αυτό η

1

Θέαμα καθημερινότητας / ιστορίες από τη ζωή. Πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες καλούνται να εκθέσουν
τα προσωπικά τους προβλήματα καθημερινοί άνθρωποι και στις οποίες συχνά συμμετέχουν σύμβουλοι γάμου,
ψυχολόγοι, ειδικοί επιστήμονες καθώς και απλοί άνθρωποι ως κοινό. Τπάρχουν βέβαια και πολλές παραλλαγές τέτοιων
εκπομπών. Οι εκπομπές αυτές συχνά κατηγορούνται για τον εξευτελισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας και την
εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου για λόγους θεαματικότητας. Άλλοι πάλι θεωρούν αυτές τις εκπομπές ως ένα
δημόσιο βήμα που δίνει την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο διάφορα κοινωνικά προβλήματα που μπορούν να
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη.
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σκανδαλοθηρία από περιθωριακό φαινόμενο αναδεικνύεται σημαντικό τηλεοπτικό
γεγονός.
Η σχέση προσκεκλημένου και παρουσιαστή δεν είναι ισότιμη. Σο υποκείμενο ωθείται
άλλοτε έμμεσα κι άλλοτε άμεσα σε «αποκαλύψεις» σχετικές με την ιδιωτική του ζωή. Η
κυρίαρχη αντίληψη των εκπομπών αυτών μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «εδώ τα λέμε
όλα». Σο υποκείμενο «παγιδεύεται» ή «αυτοπαγιδεύεται» σ’ ένα παιχνίδι του οποίου
υποτίθεται ότι είναι ο βασικός πρωταγωνιστής και του οποίου, δεν ελέγχει ούτε τους όρους
ούτε τη δυναμική.
Μια άλλη πλευρά των εκπομπών αυτών είναι η παραβίαση της υπόληψης και των
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, στους οποίους δε δίνεται η δυνατότητα απάντησης.
Η τηλεόραση αναγορεύεται σε σημαντική «ηθική αρχή» που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί
υψηλούς «ανθρωπιστικούς» σκοπούς.
Με ευθύνη των εκπομπών αυτών προβάλλεται ό,τι προσβάλλει, ό,τι υποτιμά και
υποβαθμίζει την κοινωνία μας.
ε ό,τι αφορά στα ΜΜΕ , καταχρώνται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, της
πληροφόρησης, καταργούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Τποκαθιστούν κοινωνικούς
θεσμούς, όπως το κράτος πρόνοιας. Οι εκπομπές, συχνά, θυμίζουν εκδίκαση μιας υπόθεσης
κι ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει το ρόλο του δικαστή.
Οι εκπομπές αυτού του είδους αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη .
Σέλος, σ’ ό,τι αφορά στους θεατές προσβάλλουν τη νοημοσύνη του κοινού, το οδηγούν σε
παθητικοποίηση

Αίτια της υψηλής τηλεθέασης αυτών των εκπομπών
Ικανοποιούν τη νοσηρή περιέργεια των θεατών
Οι διοργανωτές επιστρατεύουν κάθε επικοινωνιακή, ψυχολογική και σκηνοθετική
παράμετρο που προσελκύει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών
Ο χαρακτήρας των ΜΜΕ στερεί τη δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών εκπομπών
Η τηλεοπτική βίωση των προβλημάτων των άλλων επενεργεί λυτρωτικά
Οι θεατές γοητεύονται περισσότερο από την αμεσότητα του ρεαλιστικού θεάματος
Η ψευδαίσθηση της συμμετοχής
Οι πιεστικές βιοτικές συνθήκες, η έλλειψη επικοινωνίας και το αίσθημα της μοναξιάς στις
σύγχρονες κοινωνίες

Προτάσεις – λύσεις για τις εκπομπές «κοινωνικού προβληματισμού»
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Θεματική Ενότητα
« Πληροφόρηση \ Ενημέρωση – Παραπληροφόρηση \ Προπαγάνδα »
Ορισμός – γενικά : « Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της
έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες
του και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με
οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, κι από όλο τον κόσμο». ( Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, άρθρο 19 ).
Προπαγάνδα – παραπληροφόρηση Η δημοκρατική πολιτεία δεν ανέχεται τη λογοκρισία.
Ανώτερη αρχή της είναι η πνευματική ελευθερία.
Αίτια διαρκούς κι αδιάλειπτης ενημέρωσης από το σύγχρονο άνθρωπο:
Επειδή η πρόοδος της επιστήμης είναι συνεχής.
Επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.
Επειδή οι σχέσεις της σύγχρονης ζωής έχει οικουμενικές διαστάσεις.
Επειδή η παραπληροφόρηση προκαλεί τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό.Η
ενημέρωση χρειάζεται για ορισμένους σημαντικούς λόγους:
Για να προβαίνει σε ορθή εκτίμηση των γεγονότων και στη λήψη σωστών αποφάσεων.
Για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματά του και να
Για να μπορεί να διευθετεί μια σειρά από πρακτικά ζητήματα
Για να είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και
Για να επικοινωνεί<
Αίτια προπαγάνδας – παραπληροφόρησης
ήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν φαινόμενα ασφυκτικού κρατικού ελέγχου
στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες.
την πλειοψηφία τους τα ΜΜΕ αποτελούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, που κύριο σκοπό έχουν
το κέρδος.
Άλλοτε, πάλι, διαπιστώνεται υποταγή των ΜΜΕ σε πολιτικά συμφέροντα και
σκοπιμότητες. την περίπτωση αυτή γίνονται υποχείριο πολιτικών κέντρων που τα
χρησιμοποιούν, για να αυξήσουν τη δύναμη και την επιρροή τους στο λαό.
Πέρα, όμως, από τούτες τις εξωτερικές παρεμβάσεις στο έργο της δημοσιογραφίας υπάρχει
κι ο υποκειμενικός παράγοντας, που φέρει τη δική του – μικρή βέβαια αλλά όχι αμελητέα –
ευθύνη για τα φαινόμενα παραπληροφόρησης.
Η κρίση ανθρωπισμού και ηθικής που καθιστά τον άνθρωπο μέσο
Η έλλειψη παιδείας.
Η διαπλοκή των ΜΜΕ και των πολιτικών.
Ο φανατισμός.
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Επιπτώσεις ( στόχοι ) προπαγάνδας / παραπληροφόρησης
Σα ΜΜΕ μετατρέπονται σε μηχανισμό παραπληροφόρησης. Η πληροφόρηση που
προσφέρουν δε φωτίζει, δεν αποκαλύπτει.
Με περίτεχνες μεθόδους η αλήθεια παραποιείται, διαστρεβλώνεται. Η είδηση συγχέεται με
το σχόλιο και η πληροφορία μεταδίδεται με τρόπο που να κατευθύνει το κοινωνικό σώμα
στις επιθυμητές για τα οικονομικά και πολιτικά κέντρα στάσεις και συμπεριφορές
απέναντι σε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.
Η προπαγάνδα αλλοιώνει την πραγματικότητα και συσκοτίζει την κρίση του δέκτη, ώστε
να είναι ευάλωτος στο δογματισμό, την αδιαλλαξία. Τποκλέπτει την πνευματική του
ελευθερία, ανοίγει το δρόμο της χειραγώγησης και της ομοιομορφίας.
Επιχειρείται συστηματική προβολή υλιστικών προτύπων με στόχο τον καταναλωτισμό και
την αλλοίωση του ανθρώπου . Αυτή η εμπορική προπαγάνδα ντύνεται με το εύσχημο
προσωπείο των διαφημίσεων.
Πέρα από το άτομο, σοβαροί κίνδυνοι απειλούν και την κοινωνία. Και τούτο γιατί μόνο η
γνώση της αλήθειας μπορεί να την καταστήσει ικανή να διορθώσει τα κακώς κείμενα και
να επιλύσει τα προβλήματά της.
Διαφθείρει συνειδήσεις, καλλιεργεί το ψέμα και κατακρεουργεί την αλήθεια, ποδοπατά τις
ηθικές αξίες
Κοινωνική απειλή της παραπληροφόρησης είναι κι ο κίνδυνος υπονόμευσης του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Καθιστά φασματική την ειρήνη λόγω του μεθοδευμένου εθνικισμού και της ξενοφοβίας.
Προλειαίνει το έδαφος για επεκτατικούς πολέμους.
«Επιστρατεύει» την τέχνη

Προτάσεις άμυνας στην προπαγάνδα – παραπληροφόρηση
Θέσπιση κι εφαρμογή ενός κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που θα ελέγχει την
ποιότητα της προσφερόμενης πληροφόρησης
Σα ΜΜΕ πρέπει να είναι ανεξάρτητα κι αυτόνομα από κάθε εξάρτηση οικονομική –
πολιτική <
Ο πολίτης οφείλει να συνειδητοποιήσει τις διαστάσεις του προβλήματος
Υορείς αγωγής: Η οικογένεια οφείλει να ωθεί στο γόνιμο διάλογο και στη διαμόρφωση
ελεύθερης σκέψης.
Σο σχολείο έχει χρέος να παρέχει ιστορική μνήμη
Η πνευματική ηγεσία οφείλει να αφυπνίσει την κοινή γνώμη
Σο πολίτευμα πρέπει να εφαρμόζει όλες τις επιταγές του δημοκρατικού πολιτεύματος.
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Θεματική Ενότητα
« - Πληροφορική – Διαδίκτυο ( Ίντερνετ ) – Ηλεκτρονικοί Τπολογιστές »

Ο όρος Ίντερνετ – διαδίκτυο ( ή Παγκόσμιος Ιστός )αναφέρεται
κυρίως σ’ ένα δίκτυο υπολογιστών , όπου οι υπολογιστές είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους , ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ
τους .
Ο
ηλεκτρονικός
υπολογιστής
είναι
μια
μηχανή
κατασκευασμένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από
ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται
πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα αυτοματοποιημένο
ηλεκτρονικό, ψηφιακό επαναπρογραμματιζόμενο σύστημα γενικής χρήσης το
οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων
οδηγιών, των εντολών που συνολικά ονομάζονται πρόγραμμα.
Οι τεράστιες δυνατότητες που έχει και αποκτά όλο και περισσότερο ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής στην αποθήκευση, επεξεργασία και
αξιοποίηση μεγάλου όγκου σύνθετων πληροφοριών, κάνει
,ώστε η πληροφορική να καταλαμβάνει όλο και
μεγαλύτερο έδαφος στην εκπαίδευση. Όχι μόνο γιατί
εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε όλη την έκταση μιας
κωδικοποιημένης
γνώσης,
αλλά
γιατί
προσφέρει
προγράμματα διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων,
ασύγκριτα πιο πλούσια και «έξυπνα» από τα καθιερωμένα
διδακτικά βιβλία.
Σο κυριότερο: δίνει μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας του μαθητή συχνά με
ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο- και αξιοποίησης της ανευρετικής διαδικασίας, που
είναι και η πιο αποτελεσματική πηγή γνώσεως. Ακόμη δίνει δυνατότητες
αυτοδιδασκαλίας ή διδασκαλίας εξ αποστάσεως, μορφές που δεν πρέπει καθόλου
να υποτιμώνται στις ραγδαίες εξελίξεις του κόσμου μας και των συστημάτων
εκπαίδευσης. Κι όλα αυτά χωρίς να αχρηστεύεται ο δάσκαλος, που αποκτά νέα
τελειότερα μέσα να επιτελέσει το έργο του και ο οποίος εν μέρει αλλάζει ρόλο,
μετατρεπόμενος σε καθοδηγητή και εκμαιευτή της γνώσης αντί του απλού
αναπαραγωγού και αναμεταδότη απλών ή εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών.
Έτσι αξιοποιείται καλύτερα και ουσιαστικά ο δάσκαλος εκεί που πραγματικά
χρειάζεται να προσφέρει.
(Γ. Μπαμπινιώτη, «Η παιδεία μας μπροστά στις νέες πραγματικότητες», Παιδεία
,Εκπαίδευση και Γλώσσα. Εκτιμήσεις και Προτάσεις, εκδόσεις Gutenberg).
Σο Ιnternet της Παιδείας
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Μια από τις βαθύτερες αμφίδρομες σχέσεις που γνωρίζει ο άνθρωπος στη ζωή του
είναι αυτή του μαθητή - διδασκάλου. Στη βάση της είναι η σχέση που δημιουργεί τον
πολιτισμό, μιας και οι κατακτήσεις κάθε γενιάς δεν πεθαίνουν μαζί της, αλλά
μεταδίδονται στην επόμενη. Το Internet είναι, ουσιαστικά, το πρώτο αμφίδρομο μέσο
επικοινωνίας των ανθρώπων (πολλοί πομποδέκτες), σε αντιδιαστολή με τα
παραδοσιακά μονόδρομα μέσα (ένας πομπός - πολλοί δέκτες). Κατά συνέπεια, είναι εξ
ορισμού ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη αμφίδρομη
παιδεία, συμπληρώνοντας τη μέχρι σήμερα χρήση του ως παγκόσμιας βιβλιοθήκης. Το
δυναμικό του Internet στην παιδεία μόλις τώρα αρχίζει να διερευνάται διεθνώς σε
μεγάλη κλίμακα. Οι πιο σημαντικές αιτίες που οδηγούν αυτή την εξέλιξη είναι πρώτα
πρώτα η γιγάντωση της διείσδυσης του μέσου (ήδη κοντά 60% στην Αμερική) και
έπειτα η δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων που θα κάνουν την προσφορά
παιδείας μέσω Internet ανάλογη σε ευκολία με την παιδεία διά προσωπικής επαφής
μαθητών - διδασκάλων.
Τα εργαλεία αυτά είναι εύχρηστα, κομψά και μάλλον λογικού κόστους. Στη βασική
τους μορφή προσφέρουν παραδόσεις μαθημάτων από καθηγητές που ακολουθούνται
από εξετάσεις on-line και τεστ.
Σε ένα παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή παρουσιάζεται με κινούμενη εικόνα ο
καθηγητής που δίνει τη διάλεξη. Σε ένα διπλανό παράθυρο παρουσιάζεται η ομιλία
του με κείμενο, ενώ δίπλα, σε τρίτο παράθυρο, παρουσιάζονται τυχόν σχήματα,
διαφάνειες και άλλα εποπτικά βοηθήματα. Γύρω γύρω υπάρχουν ποικίλα εργαλεία
(π.χ. δείξε μου ξανά το κεφάλαιο 3, μεγάλωσέ μου το σχήμα, τύπωσέ μου τη
φωτογραφία). Ακόμη, δίνεται η σχετική βιβλιογραφία, τόσο με παραπομπές on-line όσο
και σε φυσικά βιβλία. Ύστερα από μια ομάδα παραδόσεων, μπορεί να έλθει ένα τεστ,
που στην πιο απλή μορφή του είναι ρομποτικό: ο μαθητής παίρνει ένα
ερωτηματολόγιο, συνήθως πολλαπλής επιλογής, και ο υπολογιστής του
εκπαιδευτικού κέντρου τον βαθμολογεί άμεσα. Σε μια πιο σύνθετη μορφή, ο μαθητής
μπορεί να κληθεί να γράψει κείμενο το οποίο θα το δει ένας πραγματικός καθηγητής,
θα το βαθμολογήσει και θα του στείλει τις παρατηρήσεις του με e-mail. Βεβαίως, κάθε
μαθητής μπορεί να στέλνει e-mail με ερωτήματα στους καθηγητές, είτε σε κλειστή
μορφή είτε σε μορφή forum, όπου οι ερωταποκρίσεις μπορεί να παρακολουθούνται από
όλα τα μέλη μιας ομάδας μαθητών.
Στην παιδεία μέσω Internet, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα
μαθήματα όποτε θέλει, να επαναλαμβάνει όποια κεφάλαια θέλει, να σταματήσει την
παράδοση για να δει καλύτερα ένα σχήμα, να ψάχνει άμεσα άλλα στοιχεία στη
βιβλιογραφία. Όλα αυτά είναι μεγάλες δυνάμεις, που, ωστόσο, έχουν μέσα τους τη
δυνατότητα της κατάχρησης: Χωρίς τη φυσική παρουσία του διδασκάλου, ο μαθητής
μπορεί να αρχίσει να χαζεύει και να χάνει τον χρόνο του (ευκολότερα και σε
μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι στις παραδοσιακές τάξεις). Ωστόσο, αν υπάρχουν
συγκεκριμένα τεστ που πρέπει να περάσει σε συγκεκριμένο χρόνο, αποκτάμε ένα
στοιχείο ελέγχου. Μετά ταύτα, είναι σαφές ότι είναι μακριά η ημέρα που θα πούμε
ότι δεν έχουμε ανάγκη τις φυσικές τάξεις διδασκαλίας και τη φυσική επαφή
διδασκάλου - μαθητών. Ωστόσο, είναι εξίσου σαφές ότι ο κόσμος της εκπαίδευσης
προσθέτει στη δύναμή του ακόμη ένα ισχυρό, όσο και ανεξερεύνητο, όπλο.
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Θετικά – σημασία
Επαγγελματικός – εργασιακός χώρος: εμφάνιση νέων επαγγελμάτων ,.
με αποτέλεσμα την καταπολέμηση ενός ποσοστού της ανεργίας . Οι
μικροϋπολογιστές έδωσαν την ευκαιρία και το δικαίωμα για εργασία σε
ειδικές κατηγορίες ανθρώπων , όπως με κινητικά προβλήματα , μέσω
της τηλεργασίας , με αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρώπινου μόχθου ,
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, τη βελτίωση της παραγωγής .
Αναπτύσσονται νέες μορφές επιχειρηματικότητας , πιο εξελιγμένες και
πιο κερδοφόρες , καθώς απλοποιείται η διαδικασία σύστασης εταιρειών , οι εργαζόμενοι «
αυτονομούνται » , καθώς « απαγκιστρώνονται » από το – διαρκή – έλεγχο των εργοδοτών
και μπορούν να συστήνουν επιχειρήσεις ατομικές ή σε συνεργασία με άλλους ,
προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα και ιδέες μέσω του διαδικτύου .
την επιστημονική έρευνα ( επιστήμη ) οι Η\Τ αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο .
Αποθηκεύουν τεράστιο πλήθος πληροφοριών , των οποίων επιτρέπουν τη γρήγορη κι
ασφαλή ανάκληση . Επαληθεύουν τα επιστημονικά συμπεράσματα , ενώ βοηθούν σε
ασφαλέστερα κι ακριβέστερα πειράματα . Ειδικότερα , με την αξιοποίησή τους στη
διαγνωστική και προληπτική ιατρική και με την προώθηση της τηλεϊατρικής παρέχονται
καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες σε κατοίκους απομονωμένων περιοχών ( εξ αποστάσεως
χειρουργικές επεμβάσεις ) . Επίσης , η πρόγνωση του καιρού , η εξερεύνηση του
διαστήματος, η ενδοσκόπηση του μικρόκοσμου του κυττάρου και η προσομοίωση
πολύπλοκων γεγονότων αύξησε τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων .
τον τομέα της πληροφόρησης οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές « υφαίνουν » ένα παγκόσμιο
δίκτυο ενημέρωσης με δυνατότητες ταχύτατης συγκέντρωσης και μετάδοσης των
πληροφοριών . Λέγεται , εξάλλου , πως στις ανεπτυγμένες χώρες το ηλεκτρονικό διαδίκτυο
επικοινωνίας ανταγωνίζονται με αξιώσεις τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης , καθώς
προσφέρει στο χρήστη πολυπληθέστερες πληροφορίες και την ευχέρεια να επιλέγει ο ίδιος
την ώρα , το είδος και την πηγή της πληροφόρησής του . Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως
τα τηλεοπτικά κανάλια και οι εφημερίδες , για να επιβιώσουν στις σύγχρονες συνθήκες ,
προσανατολίζονται στην προσφορά ενημέρωσης μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα . Έτσι , ο
υπολογιστής καθίσταται ένα ηλεκτρονικό πολυμέσο που στις λειτουργίες του εμπεριέχει
την επικοινωνία , την ενημέρωση , την ψυχαγωγία και τη μόρφωση . Η μετάδοση
πληροφοριών με ταχύτητα ισοδύναμη αυτήν του φωτός , τα ψηφιακά κείμενα , οι εικόνες
και οι ήχοι φέρνουν ανθρώπους και πολιτισμούς πολύ κοντά . Οι πολίτες των χωρών του
κόσμου μπορούν να επικοινωνήσουν , να ανταλλάξουν πληροφορίες ( ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ) , να γνωρίσουν γενικά τον κόσμο , καθισμένοι αναπαυτικά μπροστά στην
οθόνη του υπολογιστή τους . Φαράζει πιο βατούς δρόμους και διανοίγει πλατύτερες
λεωφόρους ηλεκτρονικής επικοινωνίας , που επιτρέπουν στον άνθρωπο να έρχεται με
χαμηλό σχετικά κόστος σε επαφή με όσους επιθυμεί , σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν
βρίσκονται . Αν επομένως τα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν το ονομαζόμενο « πλανητικό
χωριό » , οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οικοδομούν το « πλανητικό σπίτι » κι ένοικοί του
είναι όλοι οι άνθρωποι .
Οι Η\Τ χρησιμοποιούνται στην ψυχαγωγία , καθώς είναι ένας ατελείωτος χώρος
ψυχαγωγίας . Μουσική , κινηματογράφος , ηλεκτρονικά παιχνίδια , καλλιτεχνία κάθε
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είδους , πολιτισμός, όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος μπορούν να
μεταδοθούν σε κλάσματα δευτερολέπτου από τη μία χώρα στην άλλη . Είναι καλή ευκαιρία
για εκτόνωση .
Πολιτισμός : Οι « ταξιδιώτες » του κυβερνοχώρου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις
που αποθηκεύονται σε φημισμένες βιβλιοθήκες , μνημεία και μουσεία , σε πινακοθήκες ,
σε πανεπιστήμια , μπορούν να μυούνται στην ιστορία ή να συμμετέχουν στην επικαιρότητα
όλων των χωρών του κόσμου. Παρέχει δυνατότητες δημιουργίας μουσικής σύνθεσης ,
ζωγραφικής , αρχιτεκτονικής ( εικονική πραγματικότητα ) .
ε διακρατικό επίπεδο παρατηρείται ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων , επικοινωνία
λαών , καθώς ο πλανήτης είναι πλέον ένα τεράστιο « πλανητικό χωριό » , ο πολίτης αρχίζει
να αισθάνεται « πολίτης του κόσμου » , αποφεύγεται ο εθνικός ναρκισσισμός ,
καλλιεργείται διεθνιστικής συνείδησης .
την οικονομία ( πολιτική , δημόσια διοίκηση ) οι Η\Τ οργανώνουν την παραγωγή και
διευκολύνουν τον προγραμματισμό , τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις , καταπολεμείται η γραφειοκρατία , βοηθούν
να απλουστευθούν οι
χρονοβόρες διαδικασίες συναλλαγής με το δημόσιο . Όλο το οικονομικό σύστημα
λειτουργεί με τη βοήθεια των Η\Τ ( χρηματιστήριο , συναλλαγές , τραπεζικό σύστημα ,
δυνατότητα αγοράς προϊόντων , δυνατότητα διαφήμισης , διαφήμιση της χώρας
<ανάπτυξη τουρισμού ) . Καταπολεμείται ακόμη και η εγκληματικότητα , αφού οι
αντίστοιχες αστυνομικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ ένα ατελείωτο δίκτυο
πληροφοριών που αφορούν σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών . Φάρη σε ηλεκτρονικούς
εγκεφάλους επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός . Μειώνεται ο χρόνος που απαιτεί ορισμένο
έργο και κατά συνέπεια περιορίζεται ο μόχθος , ενώ αυξάνεται η παραγωγικότητα , η
αποδοτικότητα του εργαζομένου . Σέλος, με τη βοήθεια του προσωπικού υπολογιστή , ο
εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται στο σπίτι του. Δημιουργία , λοιπόν , ενός νέου τύπου
πολίτη , του « δικτυακού πολίτη » . Φαρακτηριστικό στοιχείο του είναι ότι χωρίς τη φυσική
του παρουσία , από το σπίτι του , συμμετέχεισε εικονικές κοινότητες , χρησιμοποιεί
βιβλιοθήκες , ενημερώνεται , ψηφίζει , εργάζεται .
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους κυοφορεί μία δυναμική ισότητας ανάμεσα στους
πολίτες όλων των χωρών . Σο διαδίκτυο , δηλαδή , παρέχει τη δυνατότητα της ισότιμης
συμμετοχής όλων όσοι το χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση ,
θρησκεία , φύλο , φυλή ή χώρα καταγωγής . Ο αντίλογος μπορεί να αναφέρει πως η
ισότητα αυτή είναι πλασματική . Όμως , ο καθένας μπορεί να ξεφύγει από τη ρουτίνα της
καθημερινότητας , να υποδυθεί ρόλους , να αναζητήσει τον εαυτό του . Άρα , ο
κυβερνοχώρος πέρα απ’ όλα τα άλλα μπορεί να είναι κι ένας χώρος προσωπικής
ψυχανάλυσης .
Διαδίκτυο και δημοκρατία : μέσω του διαδικτύου όλο και περισσότεροι έχουν πρόσβαση στη
γνώση , υπάρχει πολυφωνία ( όλοι οι πολίτες , οργανισμοί , σύλλογοι , φορείς κάθε είδους
< έχουν βήμα ) , υπάρχει πλούσια και ταχύτατη ενημέρωση – πληροφόρηση , διάλογος ,
επικοινωνία , πολιτιστική ανταλλαγή , καλλιέργεια διεθνιστικής κουλτούρας κι αποφυγή
εθνικιστικών αντιλήψεων . Προσφέρει άμεση δημοκρατία , διότι παρέχει δυνατότητες
προσωπικής έκφρασης για πολιτικά ζητήματα και συγχρόνως το περιθώριο στους
κρατούντες να επεξεργάζονται τα προκύπτοντα στοιχεία . Πολίτες κι οργανώσεις
αποκτούν βήμα για να ακουστεί η φωνή τους – διεύρυνση της δημοκρατίας χάρη στα νέα
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ψηφιακά μέσα , « ηλεκτρονική δημοκρατία » . Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη διαδικτυακών
δημοψηφισμάτων , αποτύπωση άμεσης μορφής δημοκρατίας .
Διαδίκτυο κι ανθρώπινες σχέσεις : το διαδίκτυο συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία
καλών ανθρώπινων σχέσεων υπό προϋποθέσεις : όταν αφιερώνουμε ένα μέρος μόνο του
ελεύθερου χρόνου , όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον άλλον , όταν επιλέγουμε
προσεκτικά τους συνομιλητές μας , όταν συνειδητοποιούμε ότι είναι μέσο επικοινωνιακό κι
όχι έμψυχο υλικό που ανάγεται σε αυτοσκοπό . Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε
ομάδες συζήτησης , καταρρίπτει το φράγμα τις απόστασεις που δυσχεραίνει τις
ανθρώπινες σχέσεις , προσφέρει νέους τρόπους έκφρασης της κοινωνικότητας ( μέσο
κοινωνικοποίησης ) .
Διαδίκτυο κι εκπαίδευση : ε όλες τις προηγμένες χώρες οι Η\Τ
χρησιμοποιούνται πια στα σχολεία , κάτι που γίνεται με δειλά βήματα και
στη χώρα μας . υγκεκριμένα , η ηλεκτρονική τεχνολογία
χρησιμοποιείται με τρεις , κυρίους τρόπους :
α ) τη διδασκαλία σχολικών μαθημάτων : παρέχει στο νέο τη
δυνατότητα ν’ αποκτήσει νέες γνώσεις ή να ασκήσει τις ήδη υπάρχουσες
, καθώς ο Η\Τ αποτελεί άριστο εποπτικό μέσο , να εμπεδώσει δυσνόητες
επιστημονικές θεωρίες, καθιστά τη μάθηση μια διαδικασία ευχάριστη και παιγνιώδη κι
ενδιαφέρουσα , δίνοντας ταυτόχρονα στο μαθητή μεγάλα περιθώρια αυτενέργειας –
αξιοποίηση της « ανευρετικής διαδικασίας » , καθώς το διαδίκτυο αποτελεί αστείρευτη πηγή
γνώσεων και πληροφοριών για το μαθητή που καλείται να εντοπίσει , να επιλέξει και να
αξιολογήσει όλ’ αυτά τα στοιχεία, καλλιεργώντας έτσι τις πνευματικές του δυνατότητες .
Η επιλογή της πλοήγησης μέσα στο πρόγραμμα εναπόκειται στην κρίση του μαθητή .
Εισάγεται ένα πνεύμα πλουραλισμού στην εκπαίδευση . Επιτρέπει στο μαθητή να
προχωρήσει στην
εργασία του με ρυθμό ανάλογο με τις δικές του δυνάμεις κι ευνοείται έτσι η
εξατομικευμένη διδασκαλία . Κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή , αποφεύγεται η
πλήξη μέσα από εικόνες , σχεδιαγράμματα και ήχους . Σο μάθημα γίνεται πιο ζωντανό ,
πιο παραστατικό κι ελκυστικό , καθώς η προηγμένη τεχνολογία χαρίζει πρωτόγνωρες
εμπειρίες στο μαθητή , που μπορεί να περιπλανηθεί εικονικά σ’ οποιοδήποτε χώρο . Με
την οργάνωση του γνωστικού υλικού , μειώνεται η προσπάθεια για αποστήθιση .
Δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων πληροφοριών από τις τράπεζες δεδομένων με απλή
πληκτρολόγηση του αναζητούμενου λήμματος . Εύκολη πρόσβαση με εύχρηστα εργαλεία
σ’ όλη την κωδικοποιημένη γνώση , καθώς με τη βοήθεια του διαδικτύου ο μαθητής
επικοινωνεί με βιβλιοθήκες , επιστημονικά ιδρύματα , πανεπιστημιακές σχολές , μουσεία ,
αρχαιολογικούς χώρους , μελετά άρθρα , έχει πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία . Έτσι, ο
χρήστης δε θα είναι αναγκασμένος να μετακινηθεί άσκοπα, για να ανακαλύψει
πληροφορίες . Οι βάσεις δεδομένων θα τον διευκολύνουν αφάνταστα . τα πλεονεκτήματα
του διαδικτύου καταλογίζεται και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή η λαϊκή επιμόρφωση ,
ενώ παρέχονται οι τεχνικές δυνατότητες για μια δια βίου εκπαίδευση . Εξάλλου , τα
σύγχρονα Πανεπιστήμια παρέχουν πτυχιακές σπουδές μέσω του διαδικτύου .
Καλλιεργείται η διεθνιστική αντίληψη , καθώς ο μαθητής λαμβάνει γνώσεις κι επικοινωνεί
δικτυακά με όλον τον πλανήτη , με διάφορες χώρες και πολιτισμούς .
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Παράλληλα , ο υπολογιστής έχει απεριόριστη « υπομονή » , δεν επιπλήττει , δεν
ειρωνεύεται , δεν τιμωρεί ούτε κάνει κοινωνικές διακρίσεις . Επομένως , το παιδί δεν έχει
λόγο να τον ντρέπεται ούτε να τον φοβάται , εάν δεν τα καταφέρνει , κάτι που δεν είναι
πάντα εύκολο να το αποφύγει , όταν επικοινωνεί με ανθρώπους .
Ο υπολογιστής παρέχει ανάδραση στο μαθητή σχετικά με την ορθότητα των απαντήσεών
του , καθώς αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές του . υγκρατεί , επίσης , την πορεία
επίδοσης του μαθητή σ’ έναν τομέα και είναι δυνατό να ενημερώνει το μαθητή σχετικά .
Εξαιτίας αυτής της βαθμιαίας πορείας , ο μαθητής ελέγχει την πρόοδό του και φτάνει σε
σημείο να απαντά σχεδόν πάντα σωστά , τουλάχιστο σε θέματα στα οποία προσδοκώνται
ορισμένες σωστές απαντήσεις . Η ενίσχυση που δίνεται στο μαθητή από τη σωστή
απάντηση είναι άμεση κι αυτό δυναμώνει και το κίνητρο για μάθηση .
Εκπαιδευτικά προγράμματα δεν κατασκευάζονται μόνο για τους μαθητές , αλλά και για
τους εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό υπάρχει και η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών , καθώς και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής τους μέσω των νέων
τεχνολογιών και της συνεργασίας τους με τις τηλεπικοινωνίας . Πολλοί δάσκαλοι μπορούν
, επίσης , να μάθουν να κατασκευάζουν δικό τους λογισμικό , συμβάλλοντας έτσι στη
διάδοση των διδακτικών προτάσεων και ιδεών . Σο διαδίκτυο προσφέρει στον εκπαιδευτικό
αμέτρητες πηγές για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και τις καθημερινές διδακτικές
ανάγκες , καθώς είναι ένα πλουραλιστικό δίκτυο παροχής επιστημονικής αρωγής στους
εκπαιδευτικούς .
« <Οι σχολικές βιβλιοθήκες με τα ηλεκτρονικά τους μέσα θα γίνουν κομμάτι της κάθε τάξης
, ενώ οι δάσκαλοι , έχοντας εξωθηθεί σε διαφορετικές συμπεριφορές από την εισβολή νέων
τεχνολογιών αλλά και τις αυξημένες γνώσεις των μαθητών τους , θα επωμιστούν
καινούργιους ρόλους , εγκαταλείποντας ίσως και ολοκληρωτικά τα όσα έκαναν στην τάξη ως
τώρα < ( αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν
πλέον απλός « αναμεταδότης » γνώσεων , αλλά αποκτά ρόλο εποπτικό και καθοδηγητικό ,
είναι ένας « εκμαιευτής » των γνώσεων , καθώς πρόβλημα δεν είναι πλέον η
υποπληροφόρηση , αλλά η υπερπληροφόρηση , δεχόμενο καθημερινά το παιδί « καταιγισμό
» πληροφοριών από πολλαπλές πηγές . ) <Στο καινούργιας αντίληψης σχολείο , το
εξοπλισμένο με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα , πέρα από τα συμβατικά χάρτινα βιβλία και τους
χάρτες που μένουν βουβοί , παθητικά κρεμασμένοι στον τοίχο ,οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση
σε δεδομένα πέρα από τον έλεγχο του δασκάλου τους. Το πρώτο καλό από αυτό είναι κάποια
μέρα ίσως να έχουν όλοι οι μαθητές στις άκρες των δακτύλων τους περίπου το ίδιο υλικό ,
ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι γονείς του και τι βιβλιοθήκη υπάρχει στο σπίτι του καθενός
< Άλκης Γαλδαδάς . Αλλάζει , λοιπόν , άρδην ο ρόλος του εκπαιδευτικού , καθώς
αναλαμβάνει πρόσθετους ρόλους – επιλέγει κι οργανώνει κατάλληλα προγράμματα , ενώ
ταυτόχρονα καθοδηγεί κι αξιολογεί τους μαθητές . Μετατρέπεται , δηλαδή , σ’ εκπαιδευτή
της γνώσης αντί για απλό αναμεταδότη εύκολα προσβάσιμων
πληροφοριών .
β ) την κατασκευή προγραμμάτων από μαθητές : Η κατασκευή
προγραμμάτων είναι μια σύνθετη και δύσκολη εργασία . Απαιτεί
από το μαθητή αυτενέργεια , αναλυτική σκέψη , μεθοδικότητα κι
οργανωτικό πνεύμα , επινοητικότητα κι ανάπτυξη της
αφαιρετικής σκέψης . Έτσι , θα λέγαμε ότι η ενασχόληση του
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μαθητή με την κατασκευή των προγραμμάτων καλλιεργεί το πνεύμα του και τη
δημιουργικότητά του , ενώ τον καθιστά ικανό να ελέγχει πλήρως τον Η\Τ . Π
προγραμματισμός , εξάλλου , ενός υπολογιστή προϋποθέτει πρωτοβουλία , ευρύτητα
γνώσης , ευελιξία σκέψης κι ωθεί στον προβληματισμό , στην πνευματική άσκηση .
γ ) την επεξεργασία του κειμένου (σχολικό βιβλίο , σελ. 189): Μια από τις πιο συνήθεις
εφαρμογές του υπολογιστή είναι και η δυνατότητα γραφής με επεξεργαστές κειμένου . Για
τους μαθητές ο επεξεργαστής κειμένου είναι ένα ανοιχτό κι ευέλικτο εκπαιδευτικό
εργαλείο, με το οποίο μπορούν να μάθουν να σκέπτονται πάνω στη δομή και το σκοπό της
γλώσσας . υγκεκριμένα :
Όταν γράφουμε με επεξεργαστή κειμένου , μπορούμε να επανέλθουμε στο κείμενο που
έχει ήδη γραφτεί , να το διαβάσουμε , να το αναθεωρήσουμε και να κάνουμε διαγραφές ,
μετακινήσεις και συμπληρώσεις λέξεων , προτάσεων ή ακόμη κι ολόκληρων παραγράφων .
Είναι πολύ πιο εύκολο να ξαναδομήσουμε το κείμενο κι , αν εντωμεταξύ έχουμε αλλάξει
γνώμη , να διατυπώσουμε τα νοήματα με διαφορετικό τρόπο .
Η νοικοκυρεμένη και καθαρή εικόνα του κειμένου ευνοεί την καλύτερη δυνατή
οπτικοποίηση των νοημάτων και την πραγματοποίηση πολλών δοκιμών με αισθητά κι
άμεσα αποτελέσματα , μειώνοντας τη σύγχυση , η οποία οφείλεται στις μουντζούρες που
συνήθως υπάρχουν στη χειρόγραφη ή τη γραμμένη σε γραφομηχανή μορφή . ε αντίθεση
με την ηλεκτρονική γραφομηχανή που κινείται γραμμικά , με τον επεξεργαστή κειμένου
κινούμαστε σε χώρο δύο « διαστάσεων ».
Ο επεξεργαστής κειμένου είναι ένα δυναμικό εργαλείο με αξιόλογο αποτέλεσμα στη
σχολική μάθηση . Η εύκολη παραγωγή κειμένων με εντυπωσιακές εκτυπώσεις μέσω των
εκτυπωτών ενισχύουν το κίνητρο των μαθητών να γράφουν , πριν ακόμα κατορθώσουν να
μάθουν να γράφουν πραγματικά ευπαρουσίαστα κείμενα . Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τους κακογράφους και τους δυσλεκτικούς μαθητές .
Οι δυνατότητες που προσφέρει αυτό το φαινομενικά τόσο απλό εργαλείο είναι πολύ
περισσότερες και ποικίλες . Έχουν επινοηθεί πολλές παιδαγωγικές ασκήσεις και παιχνίδια
για την κατανόηση π.χ. των γλωσσικών κανόνων μέσα από την αναζήτηση της λογικής
σωστής θέσης σκόρπιων κομματιών ενός κειμένο, καθώς και στη σύνδεσή τους σ’ ένα όλον
με συνοχή . Η κατανόηση επιτυγχάνεται , αβίαστα κι ομαλά , μέσα από συζήτηση ανάμεσα
στο δάσκαλο και τους μαθητές σχετικά με την καταλληλότητα της θέσης ή της
μετακίνησης του κάθε κομματιού , που μπορεί να συνοδεύεται και με αναφορά σε
γραμματικούς ή συντακτικούς κανόνες , άλλοτε σ’ ατομικό επίπεδο ( οπότε βοηθούνται οι
περισσότεροι αδύνατου) άλλοτε σ’ επίπεδο τάξης .
Μία άλλη μέθοδος με πολλαπλά μαθησιακά κι επικοινωνιακά οφέλη είναι και η
αλληλογραφία των μαθητών με μακρινούς συμμαθητές άλλων σχολείων , η συνεργασία
τους σε κοινά σχέδια μαθημάτων ( projects ) με τη διασύνδεσή τους μέσω δικτύων , εμπειρία
που προετοιμάζει τα παιδιά και τα άτομα και για το άνοιγμα των κοινωνιών του αύριο
μέσω της νέας τεχνολογίας .
Από πολύ μικρά τα παιδιά μπορούν να παρακινηθούν για τη γραφή και την ανάγνωση ,
αλλά και για την ανάπτυξη ποικίλων γνώσεων και δεξιοτήτων με την καθιέρωση της
χρήσης έντυπων καρτών , αφισών , προσκλήσεων σ’ εκδηλώσεις , καθώς και με την έκδοση
εφημερίδας σε επίπεδο τάξης ή σχολείου . Με αφορμή το κίνητρο της δημοσιότητας και με
αμοιβή το κύρος που προσδίδει στο γραπτό η καταχώρισή του σ’ εφημερίδα ή περιοδικό ,
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μπορούν να γίνουν θαυμάσια έργα , που προάγουν όχι μόνο τη γραφή και την ανάγνωση
αλλά – με αρκετή δόση φαντασίας και συνεργασίας μαθητών και δασκάλων – και πολλούς
στόχους όλων σχεδόν των μαθημάτων .
ε τελική ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε πως ο επεξεργαστής κειμένου είναι κι ένας
οργανωτής ιδεών , ένα γνωστικό δηλαδή εργαλείο , που βοηθά στην οργάνωση κι
ανακάλυψη της σκέψης .
Ο Η\Τ και τα δύο φύλα
Είναι γεγονός ότι τα αγόρια συνάπτουν στενότερη σχέση με την
τεχνολογία απ’ ό,τι τα κορίτσια κι ως εκ τούτου είναι περισσότερο
εξοικειωμένα με τη χρήση των Η\Τ . Αυτό , άλλωστε , μαρτυρούν και τα
στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφίων σε
πανεπιστημιακά τμήματα , όπως της Πληροφορικής . καθώς
επιβεβαιώνουν ότι τα αγόρια είναι αναλογικά περισσότερα . Σο ίδιο , μάλιστα , φαίνεται να
ισχύει και για τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου , όπου τα αγόρια « περιδιαβαίνουν »
περισσότερο συχνά στο « λαβύρινθο » του διαδικτύου .
Η ερμηνεία αυτής της πραγματικότητας δεν αναφέρεται στην « ανικανότητα » των
γυναικών να χειρισθούν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας , αλλά σχετίζεται κυρίως με τις
στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα « ιδιαίτερα » χαρακτηριστικά των φύλων και για
το διαφορετικό τρόπο ολοκλήρωσης και καταξίωσης αντρών και γυναικών . Οι αντιλήψεις
αυτές , δυστυχώς , εξακολουθούν να είναι διάχυτες στην κοινωνία μας. Τπαγορεύουν ,
οριοθετούν και δικαιολογούν ένα ευρύ φάσμα διακρίσεων σ’ όλους τους τομείς της
κοινωνικής ζωής και κυρίως στην οικογένεια , την εργασία και την εκπαίδευση .
Σαυτόχρονα προσδίδουν διαφορετικούς ρόλους στα δύο φύλα και καθορίζουν τις
επαγγελματικές τους επιλογές .
Οι κρατούσες στερεοτυπικές αντιλήψεις επαληθεύονται κι από τα ακόλουθα :
Σα παιχνίδια που αγοράζονται για τα αγόρια και τα κορίτσια είναι εντελώς διαφορετικά ,
ενώ οι ενήλικες ενισχύουν τα παιδιά να παίζουν με όσα θεωρούνται κατάλληλα για το
φύλο τους ( π.χ. για τα κορίτσια οι κούκλες και τα μικρόσχημα είδη οικιακής χρήσης , ενώ
για τα αγόρια τα όπλα , τα στρατιωτάκια < ) . Αυτά αντικατοπτρίζουν μια μικρογραφία
των ρόλων που ως ενήλικοι αναμένεται να αναλάβουν και να εκτελέσουν, οπότε μυούνται ,
εξασκούνται κι αποδέχονται από πολύ μικρή ηλικία τους κοινωνικά προκαθορισμένους
ρόλους .
ε σεξισμό οδηγεί και η πλειονότητα των παιδικών βιβλίων και περιοδικών .

Κίνδυνοι από την κακή χρήση των Η\Τ και του
διαδικτύου
Η γραφή με το χέρι προϋποθέτει οπτικοκινητικές δεξιότητες,
που δεν καλλιεργούνται βέβαια με τον κειμενογράφο .
Κυριαρχεί η τυποποίηση κι ο ψυχρός τόνος στον γραπτό
λόγο κι ο γραφικός χαρακτήρας . Σο παιδί βασίζεται στα
προγράμματα διόρθωσης.
Ο υπολογιστής μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική τους
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απομόνωση και στη μοναξιά – κίνδυνος ανάπτυξης εσωστρέφειας κι απομόνωσης του
μαθητή .
Η μάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται ατομική υπόθεση , ενώ είναι γνωστό ότι η
ενσωμάτωση του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον γίνεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο .
Μια απάντηση στο επιχείρημα ότι ο υπολογιστής αυξάνει το επίπεδο της αυτοεκτίμησης
του μαθητή , επειδή του δημιουργεί την αίσθηση του ελέγχου της μηχανής , είναι , ότι,
αντίθετα , ο υπολογιστής αναπτύσσει μια αίσθηση εξάρτησης , η οποία είναι δυνατό να
μειώσει την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές του δυνάμεις , καθώς και στην κοινωνική
του αποτελεσματικότητα . Συποποιείται και μηχανοποιείται η παιδευτική διαδικασία .
Αρνητική επίδραση στη γλώσσα με την καθιέρωση του συνθηματικού λόγου και τη
συρρίκνωση του λόγου , εξαιτίας των γλωσσών προγραμματισμού . Παραγκωνίζεται η
μητρική γλώσσα του χρήστη εξαιτίας της κωδικοποιημένης γλώσσας των Η\Τ και της
κυριαρχίας της αγγλικής . Εθισμός του ατόμου και ιδιαίτερα του μικρού παιδιού στην
ευκολία του τρόπου απόκτησης γνώσεων . Ελλοχεύει ο κίνδυνος της ωφελιμιστικής
αντιμετώπισης της εκπαίδευσης : ο μαθητής δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη σωστή
διερεύνηση ενός προβλήματος και τη μέθοδο επίλυσής του , όσο για το αποτέλεσμα και την
ορθότητά του .
Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας , η διαίσθηση κι ο συναισθηματισμός των
μαθητών ατονεί , διότι συνηθίζουν στο εύκολο κι αποδέχονται ανενδοίαστα την
τεχνολογία.
Παρατηρούνται ανισότητες στην πρόσβαση και τη χρήση των υπολογιστών . Διευρύνεται το
χάσμα ανάμεσα στις αναπτυγμένες και τις υπανάπτυκτες χώρες , από τις οποίες
αποκλείεται ουσιαστικά το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας .
Η διείσδυση της πληροφορικής σ’ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έκανε
εύκολη την πρόσβαση και διαχείριση πληροφοριών που αφορούν στην ιδιωτική ζωή του
ατόμου .
Οι επιπτώσεις από τη συνεχή έκθεση στην ακτινοβολία των υπολογιστών και την ακινησία
προκαλούν διάφορα προβλήματα
Δεν υπάρχει ένα αυστηρό κι επαρκές νομοθετικό πλαίσιο που θα ελέγχει τη διακίνηση όλου
αυτού του τεράστιου υλικού που διακινείται καθημερινά από το διαδίκτυο .
Έλλειψη αξιοπιστίας των πληροφοριών
Προπαγάνδα
Ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια μέσω του Ιντερνέτ.
Εικονική πραγματικότητα
Προϋποθέσεις υγιούς λειτουργίας του διαδικτύου
Πολιτεία – κράτος : εκδημοκρατισμός , δηλαδή πρόσβαση όλων των
ατόμων στις νέες πληροφοριακές τεχνολογίες.
Απαιτείται η αύξηση των κονδυλίων για αγορά υπολογιστών στα
σχολεία , η κατάρτιση καθηγητών , καθώς και η μείωση του
κόστους σύνδεσης με το διαδίκτυο για την εκπαιδευτική κοινότητα .
Δυνατότητα χρήσης των νέων μέσων της πληροφορικής και σε φτωχές χώρες.
Διαφύλαξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού.
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Θέσπιση κι εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου και κανόνων δεοντολογίας.
Τιοθέτηση νομικών μέτρων .
Σήρηση της ασφάλειας στις οικονομικές συναλλαγές
Προστασία προσωπικού απορρήτου .
Άτομο :
το χρήστη εναπόκειται η αξιολόγηση των μηνυμάτων που προσλαμβάνει . Η πληροφορία
που δεν προέρχεται από αξιόπιστο κόμβο ή δε διασταυρώνεται πρέπει να αγνοηθεί.
υνίσταται η τήρηση του μέτρου , η αναζήτηση του συνανθρώπου , η πνευματική
εγρήγορση .
Εκπαίδευση :
Σα θεσμοθετημένα όργανα παιδείας οφείλουν να παρέχουν πολύπλευρη καλλιέργεια ,
γενικές αλλά και ειδικές γνώσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα και τις εξελίξεις της
εποχής κι όχι παρωχημένες . Οικογένεια :
Είναι κυρίως γονεϊκή ευθύνη η ανθρωπιστική
αγωγή, ο γόνιμος διάλογος .
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι εργαλείο, όχι
δυνάστης, μέσο και όχι αυτοσκοπός.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις δυνατότητες που η
πληροφορική ανοίγει. Εξίσου, όμως, σημαντική
προστασία προσφέρει η συμμετοχή στη ζωή, η
ανθρώπινη επικοινωνία. Η τελευταία, παρά τα
προβλήματα και τις αντιξοότητες, δεν επιτυγχάνεται
μέσα από μονόδρομους όποιοι και αν είναι αυτοί. Η
ανθρώπινη επικοινωνία πλουτίζει όταν χρησιμοποιεί
όλους τους διαύλους, όλα τα μέσα από τη φυσική ανθρώπινη επαφή, την ανάγνωση, την
τέχνη, έως τα ΜΜΕ και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Θέματα για ανάπτυξη :
1. Τποθέστε ότι οι γονείς σας διαμαρτύρονται γιατί « σπαταλάτε » το χρόνο σας στο
διαδίκτυο . Αποφασίζετε . λοιπόν , να τους μιλήσετε ( προσχεδιασμένος προφορικός λόγος )
για να τους πείσετε ότι μέσω του διαδικτύου κερδίζετε χρόνο κι ακόμη ότι η ενασχόληση με
αυτό αποτελεί δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας ( 500 – 600 λέξεις ) .
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Θεματική Ενότητα
« ύγκριση ΜΜΕ »
Σύπος:
Πλεονεκτήματα:
Ο Σύπος παρέχει πληροφορίες με λεπτομέρειες που δεν παρέχονται από κανένα άλλο μέσο.
Μπορεί να παρουσιάζει βιβλία, θεατρικά έργα, ακόμα κι αθλητικά γεγονότα, αθλητικές
συναντήσεις, με λεπτομέρειες και με ποσοστό ανάλυσης πολύ βαθύτερο απ’ ό,τι θα
μπορούσε ποτέ να το κάνει η τηλεόραση.
Αναλύει τα κυριότερα θέματα που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη.
Μπορεί να ικανοποιεί ποικίλες ανάγκες του ανθρώπου.
Μπορεί να απευθύνει μηνύματα σε διαφορετικές ομάδες αναγνωστών ταυτόχρονα.
Κάθε άτομο προσαρμόζει την ανάγνωση στην προσωπικότητά του, ενώ ο ρυθμός της
ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής του επιβάλλεται. Ο έντυπος λόγος παραμένει, δεν
εξαφανίζεται. Με όλα αυτά, όμως, δε συμβιβάζονται τα οπτικοακουστικά μέσα.
Είναι πιο οικονομικό μέσο πληροφόρησης από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Έχει το πλεονέκτημα της διάρκειας.
Ο Σύπος, επίσης, υπερέχει των ηλεκτρονικών μέσων ως προς τις ευκαιρίες που δημιουργεί
για αφύπνιση κι αξιοποίηση του νοητικού δυναμικού, ενεργοποιώντας μέσω της ανάγνωσης
τη φαντασία, τη μνήμη, το στοχασμό, τους συνειρμούς. τους αντίποδες της λειτουργίας
αυτής η εικόνα, όργανο της τηλεόρασης, απορροφά κι αιχμαλωτίζει, αλλά ναρκώνει,
αδρανοποιεί το πνεύμα.
Μειονεκτήματα:
Τστερεί στο θέμα της γρήγορης κι άμεσης μετάδοσης των ειδήσεων ( αμεσότητα και
ταχύτητα της πληροφόρησης ).
Η ανάγνωση του Σύπου απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τη ραδιοφωνική ακρόαση ή
την τηλεοπτική μετάδοση. Σο γραπτό κείμενο είναι πάντα πολύ πιο πυκνό από τον
προφορικό λόγο, η προσοχή που απαιτείται για την ανάγνωση είναι ισχυρότερη από εκείνη
που χρειάζεται για την ακρόαση στο ραδιόφωνο ή την τηλεθεαματική πρόσληψη.
Τστερεί ως προς την παραστατικότητα και τη ζωντάνια στον τρόπο μετάδοσης των
ειδήσεων. Σα ηλεκτρονικά μέσα συνδυάζουν το λόγο με τον ήχο, τη μουσική, και η
τηλεόραση, πρόσθετα, με την κινούμενη εικόνα το θέαμα. Γοητεύουν με τη μαγεία τους το
δέκτη και του καλλιεργούν μια ψευδαίσθηση συμμετοχής στα γεγονότα. Επίσης, υστερεί ως
προς την αληθοφάνεια με την οποία παρουσιάζουν τα γεγονότα.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου που διαθέτουν σήμερα οι άνθρωποι διαβάζουν λιγότερο
τον Σύπο απ’ ό,τι παρακολουθούν τηλεόραση ή ακούν ραδιόφωνο.
Ραδιόφωνο:
Πλεονεκτήματα:
Καλύπτει έγκαιρα ειδήσεις και γεγονότα κι ενημερώνει αμέσως τους
ακροατές του, όπου κι αν βρίσκονται.
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Έχει καθολικότητα. Λόγω της φτηνής τιμής αγοράς του είναι μέσο που μπορούν να το
αποκτήσουν όλοι. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, τάξης, επαγγέλματος και φύλου μπορούν
σήμερα να έχουν το δικό τους ραδιόφωνο.
Είναι μέσο ευκολόχρηστο κι ευκολοκίνητο. Μπορεί να μεταφερθεί παντού, στο αυτοκίνητο,
στη δουλεία, στο γραφείο, στο υπνοδωμάτιο, στην εξοχή κτλ. Είτε για συντροφιά, είτε για
αναψυχή, είτε για ενημέρωση.
Σο απρόσωπο του ραδιοφώνου έχει το πλεονέκτημα να δημιουργεί την εντύπωση της
εγκυρότητας και σοβαρότητας, αν το μήνυμα δίνεται με σοβαρή φωνή και το κατάλληλο
ύφος
ή δημιουργεί την εντύπωση της ζεστασιάς και της οικειότητας, αν το μήνυμα δίνεται με
φυσικό και οικείο τόνο.
Μειονεκτήματα:
Σο ίδιο το απρόσωπο του ραδιοφώνου έχει κι ένα σοβαρό μειονέκτημα. Δεν πετυχαίνει
άμεση επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη, γιατί δεν παρέχει τη δυνατότητα της
αμφίδρομης επικοινωνίας, της ανατροφοδότησης και προσαρμογής.
Μειονεκτήματα του ραδιοφώνου είναι και το ότι το μήνυμα είναι πρόσκαιρο. Δε βοηθά τη
μακροπρόθεσμη εκστρατεία επικοινωνίας. Δε δημιουργεί εύκολα
αλλαγές και μεταμορφώσεις, γιατί δεν κρατά για πολύ την προσοχή
του ακροατή.
Μειονεκτήματα ακόμη του ραδιοφώνου είναι και
το ότι προκαλεί εύκολα κούραση και πλήξη,
ιδιαίτερα όταν το μήνυμα είναι μονότονο και
μεγάλης διάρκειας ή όταν προσφέρεται με ακατάλληλο τρόπο. Ας μην
ξεχνάμε πως ο άνθρωπος είναι περισσότερο οπτικοακουστικός ή οπτικός
τύπος και λιγότερο ακουστικός.
Σηλεόραση:
Πλεονεκτήματα:
υνδυάζει την εικόνα με το λόγο και τον ήχο, με αποτέλεσμα τα μηνύματά της να είναι πιο
αποτελεσματικά, γιατί δημιουργούν συναισθήματα και ζωηρές εντυπώσεις και προβάλλουν
και καθιερώνουν πρότυπα και ήρωες.
Έχει μεγαλύτερη δύναμη ως επικοινωνιακό μέσο, με μεγάλη επίδραση σ’ όλα τα άτομα,
όλων των ηλικιών και κάθε πνευματικού επιπέδου. Αυτό, γιατί μπορεί ο καθένας να
απολαύσει τα τηλεοπτικά προγράμματα μέσα στο σπίτι του, μόνος του ή με παρέα, χωρίς να
προβεί σε καμία ενέργεια. Ένα πάτημα του κουμπιού αρκεί.
ε σύγκριση με το ραδιόφωνο, αν κι απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσοχή, εν
τούτοις δεν απαιτεί και μεγάλη διανοητική προσπάθεια για την παρακολούθησή της. Είναι
γνωστό πως ευκολότερο είναι να κατανοήσεις και να δεχτείς ένα μήνυμα που το βλέπεις και
το ακούς παρά όταν το ακούς μόνο.

Μειονεκτήματα:
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Η τηλεόραση καθηλώνει τον άνθρωπο στην πολυθρόνα. Σου στερεί τη δυνατότητα να
συνομιλήσει μέσα στο σπίτι, να κινηθεί, να βγει με τους φίλους του, να επικοινωνήσει. Σον
καθηλώνει σε σωματική αλλά και πνευματική αδράνεια. Η ζωντανή εικόνα μεταδίδει άμεσα
την πραγματικότητα, άρα δίνει έτοιμη την αλήθεια. Παράλληλα, του ασκεί υποβολή,
απευθυνόμενη στα αισθήματα και στις αισθήσεις του, καθιστά έμμεση τη σχέση του με την
πραγματικότητα, αφού αυτή η σχέση διαμεσολαβείται από το μέσο. Σελικά, η άποψη που ο
θεατής διαμορφώνει για τον κόσμο δεν είναι τόσο συνάρτηση των εμπειριών και των
στοχασμών του, όσο μάλλον των εικόνων που η τηλεόραση του προβάλλει.
Αποσπά τους μαθητές από τη μελέτη και ταυτόχρονα δημιουργεί και προβάλλει πρότυπα
και ήρωες που αποπροσανατολίζονται από τις πραγματικές αξίες και τα ιδανικά.

Πα δειηία εηδήζεςκ βιάπημοκ ζμβανά ηεκ ογεία: πώξ ηα ΙΙΓ θαιύπημοκ ηα γεγμκόηα
Μ ΠΞΜΝΜΟ ΝΜΡ ΠΑ ΗΡΞΖΑΞΑ ΙΙΓ ΝΑΞΜΡΟΖΑΔΜΡΚ ΠΕΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΗΞΖΟΕ.
Άγπμξ, θυβμξ, απέπζεηα, θαηάζιηρε είκαη μενηθά απυ ηα ζοκαηζζήμαηα πμο πνμθαιεί μ ηνυπμξ
πμο θαιφπημοκ ηα ειεθηνμκηθά ΜΜΓ αιιά θαη μη εθεμενίδεξ ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε ζηεκ Γιιάδα,
ζφμθςκα με ένεοκα θμηηεηχκ ζημ Πάκηεημ Πακεπηζηήμημ.

«Μη εηδήζεηξ με αννςζηαίκμοκ». Γίκαη μ δηπιακυξ ζαξ πμο ημ ιέεη ζοπκά πηα, θαη μ
παναδηπιακυξ, είκαη θαη μ ακηίιαιμξ ηεξ ζθέρεξ πμο μυιηξ θάκαηε αθμφγμκηαξ έκα ηειεμπηηθυ
δειηίμ εηδήζεςκ. Ακαπανάγμκηαξ ηε «γναμμή» ηεξ απμδμπήξ, ηεκ θονίανπε ηδεμιμγία, δειαδή
πμκηάνμκηαξ ζ' έκα ζοκαίζζεμα απμθμμμέκμ απυ ηε ζθέρε θαη ηεκ θνηηηθή, ηα δειηία εηδήζεςκ
ηςκ 8:00, υπςξ έπμομε ζοκεζίζεη κα ηα απμθαιμφμε, θαιιηενγμφκ ημκ πακηθυ, ηεκ άγκμηα, ηεκ
εηημπάζεηα, ημκ αημμηζμυ θαη ηε μμηνμιαηνία. Γπί πιέμκ, εκηζπφμοκ ηηξ εκμπέξ θαη ηεκ θαηάζιηρε
ηςκ ηειεζεαηχκ. Νηζάθη πηα... Ακμίγς ηεκ ηειευναζε θαη μμο μαονίδεη ε ροπή». «Μηιάκε ζακ κα
είκαη έκαξ ηοθχκαξ πμο μαξ έπεη παναζφνεη υιμοξ». «Ξένς υηη ηα πνάγμαηα είκαη άζπεμα, αιιά
δεκ μπμνχ κα πεκζχ ζοκέπεηα». Αοηέξ είκαη μενηθέξ απυ ηηξ επακαιαμβακυμεκεξ θνάζεηξθιεηδηά πμο εκηυπηζακ μη θμηηεηέξ ημο Πακηείμο Πακεπηζηεμίμο ζε ένεοκα γηα ημ πχξ ηα ΜΜΓ
θαιφπημοκ ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε. Η ένεοκα, πμο πενηιαμβάκεη απμθςδηθμπμίεζε ηςκ
μπηηθμαθμοζηηθχκ μεκομάηςκ απυ ηα θεκηνηθά δειηία εηδήζεςκ θαη ηηξ εθεμενίδεξ θαη
ζοκεκηεφλεηξ με πμιίηεξ 18-50 εηχκ, λεθίκεζε εκχ ημ ΔΝΣ ήηακ αθυμα πνμ ηςκ ποιχκ, πνηκ
απυ ηε μεγάιε δηαδήιςζε ηεξ 5εξ Μαΐμο θαη ημοξ ζακάημοξ πμο ηε ζεμάδερακ.
Μηιήζαμε με ηεκ θαζεγήηνηα Κμηκςκημιμγίαξ Αιελάκδνα Κμνςκαίμο, πμο ζοκημκίδεη ηεκ
ένεοκα ζημ πιαίζημ ημο μαζήμαημξ Φοπμθμηκςκημιμγία ζηα ΜΜΓ. Πα ζομπενάζμαηα ηεξ
ένεοκαξ, πμο ζοκεπώξ εμπιμοηίδμκηαη θαζώξ ε επηθαηνόηεηα ηνέπεη με απνόβιεπημοξ
νοζμμύξ, είκαη απμθαιοπηηθά: άγπμξ, θυβμξ, απέπζεηα, θαηάζιηρε είκαη μενηθά απυ ηα
ζοκαηζζήμαηα πμο πνμθαιεί μ ηνυπμξ πμο θαιφπημοκ ηα ειεθηνμκηθά ΜΜΓ αιιά θαη μη
εθεμενίδεξ ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε ζηεκ Γιιάδα. Σαοηυπνμκα, υμςξ, ε επηιεθηηθή πανμοζίαζε ηςκ
γεγμκυηςκ γεκκά θαη ηεκ ακηίζεηε άπμρε: ηεκ αμθηζβήηεζε, ηε δοζπηζηία, ηε ζηνμθή ζε
εκαιιαθηηθέξ πεγέξ πιενμθυνεζεξ -θονίςξ ζημ ίκηενκεη- εηδηθά γηα ηηξ κεανέξ ειηθίεξ.
φμθςκα με ηεκ ένεοκα, ε μπμία πνςημπανμοζηάζηεθε ζηηξ εθεμενίδεξ «Αογή» θαη
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«Δνυμμξ» θαη έθακε μηα δεφηενε θανηένα ζηα δηαδηθηοαθά μπιμγθ, ηα ΜΜΓ πνμζεγγίδμοκ ηεκ
θνίζε με πέκηε βαζηθμύξ ηνόπμοξ:

1. Δναμαημπμίεζε
Η θνίζε πανμοζηάδεηαη ζακ μηα θοζηθή θαηαζηνμθή ακαπυθεοθηε θαη ακελήγεηε, ζακ μηα άιιε 11ε
επηεμβνίμο. Αθμιμοζείηαη ε ίδηα «ζοκηαγή» πανμοζίαζεξ, πςνίξ κα ακαιφμκηαη μη βαζφηενμη
ιυγμη μφηε κα αθμφγμκηαη ηνυπμη δηελυδμο απυ ηεκ θνίζε. Οη εθθνάζεηξ πμο πνεζημμπμημφκηαη
είκαη «εθηαιηηθυ ζεκάνημ», «απειπηζηηθή θαηάζηαζε», «δεκ οπάνπεη άιιμξ δνυμμξ», «ζθιενά
αιιά ακαγθαία μέηνα», «είμαζηε ζημ πείιμξ ημο γθνεμμφ».
Πιάη ζηηξ παναηενήζεηξ ηεξ ένεοκαξ ζα μπμνμφζε θακείξ κα πνμζζέζεη υηη ημ μμκηέιμ ηεξ
δναμαημπμίεζεξ αθμιμοζείηαη υπη μυκμ ζηεκ πανμοζίαζε ηεξ μηθμκμμηθήξ θαηάζηαζεξ, αιιά θαη
ζηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ ακηηδνάζεςκ θαη δηαδειχζεςκ. «Σα πιάκα απυ ηεκ πμνεία πμο έδεηπκακ
ηε μαδηθυηεηα ημο θυζμμο ήηακ ειάπηζηα ζε ζπέζε με ηηξ εηθυκεξ απυ ηηξ θαηαζηνμθέξ θαη ηε
θμκηθή πονθαγηά» επηζεμαίκεη ε πακεπηζηεμηαθυξ, ζπμιηάδμκηαξ ηεκ θάιορε ηεξ πμνείαξ ηεξ 5εξ
Μαΐμο.
Πνάγμαηη, μ ηναγηθυξ ζάκαημξ ηνηχκ ενγαδμμέκςκ θαηάπηε ημ ακζνχπηκμ ηζμοκάμη πμο
πιεμμφνηζε ημοξ δνυμμοξ, μεηαημπίδμκηαξ ημ εκδηαθένμκ ηςκ ΜΜΓ απυ ηηξ θμηκςκηθέξ
ακηηδνάζεηξ ζηεκ θαηαδίθε ηεξ βίαξ. Σμ ηνηπιυ έγθιεμα μμφδηαζε ηεκ θμηκςκία ζημ ζφκμιυ ηεξ•
υμςξ, ηα ακαθιαζηηθά ηςκ ΜΜΓ κα πανμοζηάζμοκ με υνμοξ ζνίιεν μία ήδε δναμαηηθή θαηάζηαζε,
απμθνφπημκηαξ, παναπιενμθμνχκηαξ ή παναπμηχκηαξ γεγμκυηα, αθυμα θαη ζημπμπμηχκηαξ
δηαδειςηέξ, αθμιμοζεί πάιη ηεκ ίδηα ζοκηαγή «ημ δνάμα πάκς απυ ηα γεγμκυηα».
Όζμη έβιεπακ μυκμ ηειευναζε εθείκεξ ηηξ εμένεξ, πςνίξ κα δηαβάδμοκ εθεμενίδεξ ή
δηαδίθηομ, ημ πημ πηζακυ είκαη κα άθμοζακ υηη θάπμημη θχκαλακ «κα θαμφκ» πανά κα έμαζακ υηη
δηαδειςηέξ, θαη μάιηζηα μεηακάζηεξ, έζπεοζακ κα δηαζχζμοκ ημοξ εγθιςβηζμέκμοξ. Η
«άβοζζμξ» θαη ε «έθηαθηε ακάγθε» έδςζακ πχνμ ζε ειεθηνμκηθέξ θαη έ- κηοπεξ θςκέξ πμο
δεημφζακ κα θαηανγεζμφκ άνζνα ημο οκηάγμαημξ θαη κα επηβιεζεί «υπη αθνηβχξ δηθηαημνία»
αιιά θάηη πμο ηεξ μμηάδεη ακεζοπεηηθά.

2. Γκμπμπμίεζε ημο θμηκμύ
Φηαίμε όιμη, θαη μάιηζηα ζπεδόκ ημ ίδημ, γηα ηεκ θαηάζηαζε ζηεκ μπμία θηάζαμε. Σμ ίδημ
υζμη έθαγακ εθαημμμφνηα με ζθάκδαια πμο πμηέ δεκ εληπκηάζηεθακ, ημ ίδημ θαη υζμη έπμοκ
απιήνςηα δάκεηα θαη οπενπνεςμέκεξ πηζηςηηθέξ. Ο ρηιηθαηδήξ θαη μ μεγαιμεπηπεηνεμαηίαξ, μ
άκενγμξ θαη ημ γθυικηεκ-μπυη, μ ζοκηαλημφπμξ θαη μ εθαημμμονημφπμξ ακηημεηςπίδμκηαη ςξ
ζοκοπεφζοκμη ζε μηα δηάποζε ηεξ δηαθζμνάξ πμο ζα ιοζεί «ακαιαμβάκμκηαξ υιμη ηηξ εοζφκεξ
μαξ». Όπςξ ημκίδεηαη ζηεκ ένεοκα, «ε εηθυκα πμο μεηαθένμοκ είκαη ε εηθυκα μηαξ δηεθζανμέκεξ
θμηκςκίαξ ζημ ζφκμιυ ηεξ. Η ζοιιμγηθή εκμπμπμίεζε "απαγμνεφεη" ζημ ζομυ θαη ηεκ μνγή κα
εθθναζημφκ με ζηυπμ ημοξ πναγμαηηθμφξ οπεφζοκμοξ, δεμημονγχκηαξ ζοκαηζζήμαηα
αοημαπυννηρεξ θαη αοημμμμθήξ. Γηζη θαζειχκεη ημοξ πμιίηεξ θαη μδεγεί αζυνοβα ζηεκ απμδμπή
ηςκ μέηνςκ. Μυκμ ηα ΜΜΓ θαη μη άκζνςπμί ημοξ δεκ εμθακίδμκηαη πμηέ κα εμπιέθμκηαη ζε
ζθάκδαια, φπμπηεξ δναζηενηυηεηεξ, θμνμδηαθογή θ.ά.».
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3. Έμθαζε ζημ αημμηθό
Ε ακαζθάιεηα οπενημκίδεηαη ςξ ημ μόκμ επηηνεπηό ζοκαίζζεμα. Οη ζοιιμγηθέξ ακηηδνάζεηξ
(δηαδειχζεηξ, απενγίεξ θ.ιπ.) πνμβάιιμκηαη ζοκήζςξ ηειεοηαίεξ, άνα αζή- μακηεξ θαη, ηειηθά,
μάηαηεξ. Γιάπηζηε χνα θαηαιαμβάκμοκ ζηα δειηία μη μαδηθέξ εηνεκηθέξ δηαδειχζεηξ θαη
δηαμανηονίεξ• μυκμ ηα ζπαζίμαηα πανμοζηάδμκηαη με έμθαζε. Σμ δμομ ημο θαθμφ γίκεηαη ζημ
αημμηθυ δνάμα: μία άκενγε μεηένα, έκαξ ζοκηαλημφπμξ, έκαξ έμπμνμξ εμθακίδμκηαη ςξ αημμηθέξ
πενηπηχζεηξ, απμθμμμέκεξ απυ ημ ζοιιμγηθυ. Καηά ημ δυγμα «έκαξ ζάκαημξ είκαη ηναγςδία,
πίιημη ζάκαημη είκαη ζηαηηζηηθή», μη «ζοιιμγηθυηεηεξ» εμθακίδμκηαη με ηε μμνθή ζηαηηζηηθχκ
πηκάθςκ: 1.000.000 άκενγμη, ημ 20% δεη θάης απυ ημ υνημ ηεξ θηχπεηαξ θ.μ.θ. Φοζηθά, μη
ζηαηηζηηθέξ είκαη κμφμενα θαη δεκ έπμοκ δφκαμε κα αιιάλμοκ ηε μμίνα. ηεκ ηειηθή, είκαη
δηεζπανμέκεξ μμκάδεξ, μμηναίμη θαη άβμοιμη ακηάμα, θαηά ημ ζαηζενηθυ νεηυ «δεκ οπάνπεη
θμηκςκία, μυκμ άημμα».

4. Ρπμβάζμηζε ζημ ζοιιμγηθό
ζμ πνμβάιιεηαη θαηά θόνμκ ημ μμηίβμ «είμαζηε όιμη οπαίηημη», ε ακηημεηώπηζε ηεξ θνίζεξ
πανμοζηάδεηαη ςξ: α) οπυζεζε ηςκ πμιηηηθχκ πμο πεηνίδμκηαη ηα πνάγμαηα θαη β) αημμηθή
οπυζεζε ημο θαζεκυξ κα ηα βγάιεη πένα υπςξ μπμνεί. Οη ζοιιμγηθέξ μμνθέξ αγχκα
(δηαδειχζεηξ, απενγίεξ θ.ιπ.) οπμβαζμίδμκηαη ςξ «άθαηνεξ», «οπενβμιηθέξ» ή/θαη
«θαηαζηνμθηθέξ» γηα ηε πχνα. ε έκακ εζθεμμέκμ ζομρεθηζμυ, θάπμημη έθηαζακ κα ζογθνίκμοκ
ηε μαδηθή απυπεηνα εηζυδμο ηςκ δηαδειςηχκ ζηε Βμοιή με ημκ εμπνεζμυ ηεξ Μανθίκ,
πνμθαιχκηαξ ημκ γθεμπειηθυ ζοκεηνμυ «δηαδειςηήξ = πηζακυξ δμιμθυκμξ».

5. Ημηκςκηθόξ αοημμαηηζμόξ
Ε πανμοζίαζε ηςκ μέηνςκ αιιά θαη ηςκ ακηηδνάζεςκ ζημπεύεη ζηε δηάννελε ηεξ θμηκςκηθήξ
ζοκμπήξ, χζηε ε μία θμηκςκηθή μμάδα κα ζηνέθεηαη εκακηίμκ ηεξ άιιεξ θαη κα θαίκεηαη υηη
απεηιεί ηεκ εοεμενία ηεξ άιιεξ. Δεμυζημη οπάιιειμη εκακηίμκ ηδηςηηθχκ (βιέπε θαη ηεκ
απμηοπεμέκε απυπεηνα κα πανμοζηαζηεί υηη ε θοβένκεζε «έζςζε» ηάπα ημκ 13-14μ μηζζυ ηςκ
ηδηςηηθχκ), δηαδειςηέξ εκακηίμκ εμπυνςκ θαη ημονηζμμφ, απενγμί εκακηίμκ ενγαδμμέκςκ. «Η
ιμγηθή ημφ δηαίνεη θαη βαζίιεοε» παναηενεί ε Αι. Κμνςκαίμο «εδναηχκεη ηεκ θονηανπία υπη ηςκ
πμιηηηθχκ πνμζχπςκ (άιιςζηε, εφθμια γίκμκηαη απμδημπμμπαίμη ηνάγμη), αιιά ηςκ ίδηςκ ηςκ
δεμμζημγνάθςκ θαη ηςκ μέζςκ. Μυκμ αοημί μέκμοκ ζημ απονυβιεημ».
Όπςξ, υμςξ, μαξ είπε ε ίδηα ε θαζεγήηνηα θαη ζοκημκίζηνηα ηεξ ένεοκαξ, μ ηνυπμξ πμο ηα
θονίανπα ΜΜΓ πανμοζηάδμοκ ηεκ θνίζε ζοκηειεί ζηεκ ίδηα ηεκ θνίζε θαη ηεκ απαλίςζε ηςκ
ΜΜΓ. «Οιμ θαη πενηζζυηενμη κέμη δεκ εκεμενχκμκηαη απυ ηεκ ηειευναζε, εηδηθά μη ειηθίεξ θάης
ηςκ 25. Γη' αοηυ ζηνέθμκηαη ζε μέζα πμο εκζαννφκμοκ ημ δηάιμγμ, υπςξ ημ δηαδίθηομ. Οζμ γηα
ηεκ ηειευναζε, ζηνέθμκηαη θονίςξ ζε πημομμνηζηηθέξ εθπμμπέξ, υπςξ ημ "Αι Σζακηίνη Νημοξ"
θαη ημ "Ράδημ Ανβφια", αθυμα θαη ζηα ιεγυμεκα ροπαγςγηθά δειηία εηδήζεςκ».
πςξ θάκεθε μέζα από ζοκεκηεύλεηξ με ημ θμηκό, πμιιμί απμθεύγμοκ ζοκεηδεηά ηηξ
εηδήζεηξ, γηαηί ημοξ πνμθαιμύκ άγπμξ θαη απέπζεηα, ημοξ μδεγμύκ ζηεκ θαηάζιηρε.
«Υαναθηενηζηηθά ζομάμαη ηε θνάζε μηα θμπέιαξ, υηη υηακ βιέπεη ηειευναζε είκαη ζακ κα πεκζεί
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δηανθχξ. Οπςξ γκςνίδμοκ μη ροπμιυγμη, ημ παναηεηαμέκμ εζςηενηθεομέκμ πέκζμξ είκαη θιηκηθυ
ζφμπηςμα ηεξ θαηάζιηρεξ. Ηδε μ Παγθυζμημξ Ονγακηζμυξ Τγείαξ είπε πνμεηδμπμηήζεη απυ ημ
2008 υηη ε μηθμκμμηθή θνίζε ζα αολήζεη ηα ζομπηχμαηα θαηάζιηρεξ θαη ηηξ αοημθημκίεξ. Αοηυ
θάκεθε με δναμαηηθυ ηνυπμ θαη ζηε πχνα μαξ, με ηέζζενεηξ αοημθημκίεξ ζε έκα μυκμ
αββαημθφνηαθμ. Ο ηνυπμξ πμο πανμοζηάδμοκ ηα ΜΜΓ ηεκ θνίζε δεκ δηεοθμιφκεη ημ δηάιμγμ θαη
ζίγμονα επενεάδεη ανκεηηθά ηεκ ροπηθή ογεία. Ο ζεαηήξ ημ εηζπνάηηεη ςξ μία ζοκζιηπηηθή
απμοζία ειέγπμο ζηε δςή ημο, ζημ πανυκ θαη ζημ μέιιμκ ημο, υηη ηα μέηνα είκαη μμκυδνμμμξ θαη
υηη δεκ οπάνπεη ζοιιμγηθή δηέλμδμξ, πανά μυκμ ε αημμηθή ζομμυνθςζε».
Κη υμςξ, υπςξ θαίκεηαη μέζα απυ ηηξ ζοκεκηεφλεηξ, πάνα πμιιμί ενςηχμεκμη αμθηζβεημφκ
πςξ ηα πνάγμαηα είκαη έηζη υπςξ μαξ ηα πανμοζηάδμοκ, εκχ ε ζοκηνηπηηθή πιεημκυηεηα ηςκ
κευηενςκ ειηθηχκ είκαη πεπεηζμέκε υηη ζα οπάνλεη θμηκςκηθή ακηίδναζε.
[Ένεοκα απυ ημοξ θμηηεηέξ ημο Πακηείμο Πακεπηζηεμίμο Έρηιμκ Γιεοζενμηοπίαξ 16-05-2010]
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Θεματική Ενότητα
«Facebook»

Ο μαγικός καθρέφτης του Facebook
FACEBOOK: Ένα ακόρεστο δίκτυο: Μονίμως εποπτευόμενη από αλγόριθμους, σύμφωνα
με όρους χρήσης που κανείς δεν διαβάζει, η γαλάζια
σελίδα του Facebook προσφέρει στα μέλη του ένα
βολικό κουκούλι για να συζητούν χωρίς να
βομβαρδίζονται από ανεπιθύμητα μηνύματα
Πριν από μερικές ημέρες, το Facebook μού ζήτησε να
αλλάξω όνομα. Όχι επειδή το ψευδώνυμό μου ήταν
χυδαίο, ενθάρρυνε το φυλετικό μίσος, σφετεριζόταν το
όνομα του πανίσχυρου Μαρκ Ζούκερμπεργκ (αφεντικό,
ιδρυτής και βασικός μέτοχος του ιστότοπου) ή ήταν
παρεμφερές με κάποιο εμπορικό σήμα. Αλλά διότι είχα
επινοήσει ένα επώνυμο που αποτελούνταν από χαρακτήρες Μπράιγ. Οι τεχνικοί του
καλιφορνέζικου ιστότοπου ξαφνικά αποφάσισαν ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν πλέον ορθό
τυπογραφικώς.
ΛΕΖΑΝΣΑ: Επιτρέποντας στον καθένα να αναδεικνύει τον εαυτό του ως «προσωπική
μάρκα», το Facebook είναι ο μαγικός καθρέφτης της εγωπαθούς και διαφημιστικής
εποχής μας

Κατά την εγγραφή, το Facebook είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξή μου μετά την
επικύρωση ενός μυστικού κωδικού που εστάλη στο τηλέφωνό μου. Επίσης, είχε
επιμείνει να του δώσω το συνθηματικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, προκειμένου να
ανακτήσει την ατζέντα των διευθύνσεών μου και έτσι να διευκολυνθεί στον εντοπισμό των
επαφών μου -των «φίλων» μου, σύμφωνα με τη σχετική ορολογία.
Μονίμως εποπτευόμενη από αλγόριθμους, σύμφωνα με όρους χρήσης που κανείς δεν
διαβάζει, η γαλάζια σελίδα του Facebook προσφέρει στα μέλη του ένα βολικό κουκούλι
για να συζητούν χωρίς να βομβαρδίζονται από ανεπιθύμητα μηνύματα. Οι διαφημίσεις
είναι σχετικά διακριτικές και έτσι μπορούμε άνετα να βλέπουμε τις φωτογραφίες των φίλων
μας, να διασκεδάζουμε ή να αγανακτούμε με τις ίδιες ειδήσεις, να παίζουμε τα ίδια
παιχνίδια, να παρακολουθούμε τα πιο ασήμαντα ή τα πιο χαρούμενα γεγονότα της ζωής
τους. Σα μηνύματα που ανταλλάσσονται καλύπτουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης σκέψης,
από το στοιχειώδες «κάνω μπάνιο» έως τις αιχμηρές παρατηρήσεις πάνω στη σύγχρονη
τέχνη και τις αναγγελίες γεννήσεων.
το Facebook οι αλληλεπιδράσεις είναι πάντοτε θετικές: μπορείς, κάνοντας κλικ στο
κατάλληλο πλήκτρο, να δηλώσεις ότι «σου αρέσει» κάτι, αλλά όχι ότι το απεχθάνεσαι• όταν
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κερδίζεις έναν καινούριο φίλο ειδοποιείσαι -όχι όταν κάποιος σε εγκαταλείπει. Διάφοροι
έλεγχοι προστατεύουν τον χρήστη: ένας ταξιδιώτης που συνδέεται από ένα ασυνήθιστο
μέρος υποβάλλεται σε ένα (παιχνιδιάρικο) ερωτηματολόγιο, βασισμένο σε φωτογραφίες,
προκειμένου να αποδείξει την ταυτότητά του. Ευαίσθητες σελίδες -όπως εκείνη του γκρουπ
υποστήριξης στον στρατιώτη Μπράντλεϊ Μάνινγκ, ο οποίος κατηγορείται ότι διοχέτευσε
απόρρητες πληροφορίες για τον πόλεμο του Ιράκ στον ιστότοπο του WikiLeaks- ενίοτε
καταργούνται χωρίς εξηγήσεις, για να αποκατασταθούν μερικές ημέρες αργότερα... Για να
περιορίσουν ορισμένες καταχρήσεις της υπηρεσίας, τα μέλη καλούνται να καταγγείλουν με
ένα κλικ τα ενοχλητικά μηνύματα και κατόπιν ο ιστότοπος καταργεί τον λογαριασμό των
ενόχων: ένα «παράθυρο» το οποίο εκμεταλλεύονται πάσης φύσεως ακτιβιστές,
οργανώνοντας με αυτή τη μέθοδο την αποσύνδεση των πολιτικών αντιπάλων τους. Σο
Facebook μερικές φορές ενδίδει επίσης στον πειρασμό της λογοκρισίας και παρεμποδίζει
τους συνδέσμους προς ιστότοπους ανταλλαγής αρχείων ή προς καλλιτεχνικές και πολιτικές
εκφράσεις -όπως το Seppukoo.com, που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου... να
σβήσουν τα δεδομένα τους από το Facebook.
Αυτό το σοφό μείγμα ιδιωτικής ζωής και ηδονοβλεψίας, αυτό το μειλίχιο καθεστώς
μετριοπαθούς παραβίασης και επιτηρούμενης ελευθερίας συνιστά την κερδοφόρο συνταγή
του κ. Ζούκερμπεργκ. Φάρη σε αυτήν έκανε μια πρωτοφανή επίδειξη δύναμης,
συγκεντρώνοντας πεντακόσια εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, εκ των οποίων το
50% συνδέεται κάθε μέρα, για συνολικά επτακόσια δισεκατομμύρια λεπτά τον μήνα -ενώ
διακόσια εκατομμύρια άτομα συμβουλεύονται το «κοινωνικό δίκτυο» μέσω κινητού
τηλεφώνου. Έχοντας ξεκινήσει από το τίποτα -ή σχεδόν τίποτα, αφού το κύρος του
Πανεπιστημίου Φάρβαρντ δεν έπαιξε αμελητέο ρόλο στην εκρηκτική εκκίνησή του, τον
Υεβρουάριο του 2004- το Facebook είναι πλέον, με μόλις χίλιους επτακόσιους υπαλλήλους, ο
πιο σημαντικός ιντερνετικός τόπος του πλανήτη.
Αυτοβούλως παρεχόμενα από τους χρήστες του Διαδικτύου, τα προσωπικά
δεδομένα εξάπτουν την απληστία. Δίνουν την ευκαιρία στους ειδικούς του μάρκετινγκ να
έχουν στα χέρια τους ένα στοχευμένο κοινό -κατά φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης,
γλώσσα, χώρα, πόλη, εκπαίδευση, περιοχές ενδιαφέροντος κ.λπ.- προσδιορισμένο πολύ
ακριβέστερα απ' ό,τι στις παραδοσιακές σφυγμομετρήσεις των ΜΜΕ. Και με ένα ακροατήριο
που προσεγγίζει εκείνο της τηλεόρασης. τις 22 του περασμένου Νοεμβρίου, η φίρμα
πολυτελείας Louis Vuitton απευθύνθηκε με αυτόν τον τρόπο, χωρίς ενδιάμεσο, σε 1.664.789
χρήστες του Διαδικτύου. Σόσα ήταν τα άτομα που, κάνοντας κλικ σε ένα πλήκτρο «μου
αρέσει», παρότρυναν τους φίλους τους να κάνουν το ίδιο. Σο περιεχόμενο που προτείνει η
σελίδα αυτού του κατασκευαστή δερμάτινων ειδών κυμαίνεται από επιδείξεις μόδας έως το
ημερολόγιο ταξιδιού του τραγουδιστή Μπόνο «στην καρδιά της Αφρικής».

ΙΣΟΣΟΠΟ ΤΓΚΕΝΣΡΨΗ
Ανάμεσα στις δημοφιλείς σελίδες, εκείνες εταιρειών όπως των Starbucks, της Coca-Cola ή
των μπισκότων Oreo προσελκύουν ένα κοινό από δέκα έως είκοσι πέντε εκατομμύρια
άτομα. Ομως οι μεγάλες μάρκες δεν είναι οι μόνες που εκμεταλλεύονται αυτή τη φλέβα
χρυσού. τη δική τους κλίμακα, ο τοπικός τεχνίτης, ο ταπεινός συγγραφέας και η μικρή
επιχείρηση επωφελούνται από το ίδιο σύστημα προκειμένου να αναδειχθούν. Η «Monde
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Diplomatique» δεν ξεφεύγει από αυτό: η σελίδα της στο Facebook, που άνοιξε στα τέλη του
2009 με πρωτοβουλία μιας αναγνώστριας, ήδη συγκεντρώνει 45.861 μέλη.
Επιτρέποντας στον καθένα να αναδεικνύει τον εαυτό του ως «προσωπική μάρκα»,
το Facebook είναι ο μαγικός καθρέφτης της εγωπαθούς και διαφημιστικής εποχής μας.
Η εμπειρία του Facebook προσφέρει στον χρήστη την αίσθηση μιας διαρκούς παράστασης
μπροστά σε ένα κοινό εκατόν τριάντα ανθρώπων (ο μέσος αριθμός φίλων), που
χειροκροτούν κάθε χειρονομία και κάθε ευφυολόγημα. Όσο περισσότερο η ψηφιακή
προβολή της ύπαρξής μας αποκαλύπτει την πραγματικότητα της προσωπικότητάς μας -ή
των πόθων μας- τόσο πιο πολύ αφηνόμαστε να μεθάμε από την αντανάκλασή της. Αυτό το
συναίσθημα οδηγεί τον καθένα να τροφοδοτεί διαρκώς τη σελίδα του, μερικές φορές με
τρόπο ψυχαναγκαστικό, δημοσιοποιώντας τις προτιμήσεις του, τη διεύθυνσή του, τη θέση
του σε πραγματικό χρόνο, χάρη σε ποικίλες τεχνικές γεωεντοπισμού, ή το χρονικό των
ερωτικών του μικροκαβγάδων.
Σο Facebook όμως δεν λογαριάζει να σταματήσει εκεί: από κλειστός ιστότοπος,
εφεξής επιθυμεί να εξαπλωθεί στο σύνολο του παγκόσμιου ιστού. Εισηγμένο τον
Απρίλιο του 2010, το πλήκτρο «μου αρέσει» είναι μια χρήσιμη λειτουργία, φαινομενικά
ανώδυνη, που κάθε διαχειριστής δικτύου μπορεί να ενσωματώσει στις ιστοσελίδες του για
να διευκολύνει τον «ντόρο» γύρω από αυτές• χάρη σε αυτό το δαιμόνιο σύστημα, ήδη
εγκατεστημένο σε ένα εκατομμύριο ιστότοπους, η εταιρεία καυχιέται ότι μπορεί να
ιχνηλατήσει ονομαστικά τις επισκέψεις στον ιστό εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ατόμων
κάθε μήνα, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στη σκιαγράφηση του προφίλ τους. Εξάλλου,
προκειμένου να εξυπηρετήσει (και να προσδιορίσει) ακόμη καλύτερα τον χρήστη του
Διαδικτύου, το Facebook μόλις παρουσίασε ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
συγχωνεύει ηλεκτρονικά μηνύματα, SMS και υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων -σε μετωπικό
ανταγωνισμό με το Google, την άλλη γιγαντιαία πύλη ελέγχου του δικτύου.
Σο Facebook διαβεβαιώνει ότι μόνο οι φίλοι μας έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον όγκο
κειμένων και φωτογραφιών που ξεχύνεται διαρκώς προς τις βάσεις δεδομένων του.
Έπειτα από έρευνα της «Wall Street Journal», που αποκάλυψε πως μερικοί από τους
μεγαλύτερους διαχειριστές παιχνιδιών στο Facebook παρακρατούσαν τα προσωπικά
στοιχεία αναγνώρισης των παικτών και των φίλων τους, η εταιρεία διακήρυξε, τον Νοέμβριο
του 2010, τη «μηδενική ανοχή» της απέναντι στους εμπόρους δεδομένων και διαβεβαίωσε
πως «ποτέ δεν πούλησε ούτε και πρόκειται ποτέ να πουλήσει πληροφορίες για τους
χρήστες».

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΙΦΝΗ
Σο 1993, ένα σκίτσο που δημοσιεύθηκε στους «Times» της Νέας Τόρκης εξηγούσε πως
«στο Ιντερνετ, κανείς δεν ξέρει αν είσαι σκύλος». Σο 2010, η ανωνυμία βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάργησης. «Με δεκατέσσερις φωτογραφίες σας, έχουμε τη δυνατότητα να
προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας», υπενθύμιζε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του
Google, Ερίκ μιθ, στο συνέδριο Techotomy, στις 14 Αυγούστου 2010. «Νομίζετε πως δεν
υπάρχουν δεκατέσσερις φωτογραφίες σας στον ιστό; Τπάρχουν οι φωτογραφίες του
Facebook». Μια κατάσταση, στην πραγματικότητα όχι μόνο αμετάκλητη, αλλά και
απαραίτητη στα μάτια του: «ε έναν κόσμο γεμάτο ασύμμετρες απειλές, η πραγματική
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ανωνυμία είναι πολύ επικίνδυνη. (...) Φρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο σύστημα εξακρίβωσης
της ταυτότητας -και το καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας υπηρεσίας σήμερα είναι το
Facebook. (...) Οι κυβερνήσεις στο τέλος θα φτάσουν να το απαιτούν από τους ανθρώπους».
Αν ακόμη παραμένει υπαρκτή η δυνατότητα να ξεγελάσεις το σύστημα, στο μέλλον κάτι
τέτοιο θα είναι όλο και πιο δύσκολο. Οι αρχιτέκτονες του δικτυακού κόσμου και οι πολιτικοί
ηγέτες έχουν την πρόθεση να «εκπολιτίσουν» ένα ελεύθερο Διαδίκτυο, το οποίο
αντιλαμβάνονται ως ζώνη μη-δικαιωμάτων. Αν καταφέρουν να το καθυποτάξουν, η
παραχώρηση των πραγματικών μας στοιχείων θα είναι το τίμημα που θα πληρώνουμε για
να συμμετάσχουμε με πλήρη δικαιώματα. Ο παγκόσμιος ιστός μέχρι στιγμής χρησίμευε ως
εικόνα που συμβόλιζε ένα αποκεντρωμένο σύστημα διασυνδεδεμένων μεταξύ τους
υπολογιστικών δικτύων. Κανείς δεν φανταζόταν πως στο κέντρο του θα ερχόταν να
εγκατασταθεί μια ακούραστη αράχνη με σκοπό να κατασκοπεύει όλους τους χρήστες.
*ΠΗΓΗ: PHILIPPE RIVIERE, Κυριακάτικη ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ 20-02-2011]

Face to Facebook με την επανάσταση (άρθρο από την
ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ)
Η πρώτη on line εξέγερση ξεκίνησε από χώρες ηλεκτρονικά
αναλφάβητες

Αίφνης, εκατομμύρια πιτσιρικάδες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ
τους έγιναν «εικονικοί φίλοι» στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης και σε χρόνο dt μετέτρεψαν τα μέσα ηλεκτρονικής συναναστροφής και
ψυχαγωγίας σε σύγχρονα υπερόπλα. Απέναντί τους τα πανίσχυρα απολυταρχικά
καθεστώτα μοιάζουν πλέον με χάρτινες τίγρεις.

Κανείς, μα κανείς, δεν το πρόβλεψε. Για φαντάσου! Η πρώτη on line ηλεκτρονική
επανάσταση, που έρχεται ταχύτατα προς τα 'δώ, ξεκίνησε από χώρες επικοινωνιακά
καθυστερημένες και ηλεκτρονικά αναλφάβητες• την Συνησία, την Αίγυπτο, το
Μπαχρέιν, τη Λιβύη, την Τεμένη! Απλώνεται στο Ιράν, το Ιράκ, τη υρία, την Ιορδανία,
παντού. Καταφέρνει να ξεσηκώσει μέχρι και τις γυναίκες στην Ακτή Ελεφαντοστού. Απειλεί
να εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου αν «αγγίξει» και τη αουδική Αραβία.
«Είμαστε όλοι Φαλίντ αΐντ!»
Σον Ιούνιο του 2010 ο 22χρονος Φαλίντ αΐντ μαγνητοσκοπεί δύο αστυνομικούς να πουλάνε
ναρκωτικά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκείνοι τον αντιλαμβάνονται και τον
καταδιώκουν. Βρίσκει καταφύγιο σ' ένα ίντερνετ καφέ και προσπαθεί ν' «ανεβάσει» το
βίντεο στο Διαδίκτυο. Σον συλλαμβάνουν και τον ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου. Κάποιοι
φτιάχνουν μια σελίδα στο Facebook με τίτλο: «We are all Khaled Said». Απ' αυτήν
ξεκίνησαν όλα. ήμερα έχει ένα εκατομμύριο εικονικούς φίλους.
39

Ιωαννίδης Άρης
Έκφραση – Έκθεση Β΄ Λυκείου

«Η γενιά μας έχει δικαίωμα να δοκιμάσει... ή θα πετύχει ή θα γίνει μάθημα για τις επόμενες
γενιές»
είναι το σύνθημα της σελίδας στο Facebook του αιγυπτιακού «Κινήματος Νέων της 6ης
Απριλίου» που πρωταγωνιστεί στην εξέγερση. τις 18 Υεβρουαρίου, μετά την πτώση του
Μουμπάρακ, το Ανώτατο υμβούλιο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοινώνει ότι
έφτιαξε λογαριασμό στο Facebook για να... επικοινωνήσει με την αιγυπτιακή νεολαία και
έχει ήδη 66 χιλιάδες «φίλους». Μέχρι σήμερα πάντως ο στρατός δεν έχει φτιάξει λογαριασμό
στο Twitter...
«Αρκετά με τον Μπεν Αλι!»
Είναι 26 χρόνων πτυχιούχος πανεπιστημίου και προσπαθεί να δουλέψει σαν πλανόδιος
πωλητής φρούτων και λαχανικών. Η δημοτική αστυνομία τον συλλαμβάνει και τον
ταπεινώνει. Ο άνεργος πτυχιούχος Μπουζίζι λούστηκε με βενζίνη και
αυτοπυρπολήθηκε. Ένας άλλος νεαρός μικροπωλητής κάνει απόπειρα αυτοκτονίας σε
ένδειξη διαμαρτυρίας. Η επανάσταση στην Συνησία έχει ξεκινήσει. Μετά τη 17η
Δεκεμβρίου του 2010, με ταχύτητα φωτός αθλητικές και ελαφρονεανικές ιστοσελίδες που
ασχολούνταν με ομάδες, αθλητές, βαθμολογίες, σκορ, αστέρες, τραγουδιστές και ιστορίες
για αγάπες και έρωτες, μετατράπηκαν από τους διαχειριστές και τους επισκέπτες σε
κοινωνικού και πολιτικού ξεσηκωμού ιστοσελίδες.
τις 3 Ιανουαρίου μέσω Facebook έντεκα χιλιάδες νεαροί Συνήσιοι καλούν το λαό σε
γενική απεργία. «Η εργασία είναι δικαίωμα!» γράφουν κι αμέσως μετά: «Αρκετά με τον
Μπεν Αλι»! Σο καθεστώς προσπαθεί να κλειδώσει τις ιστοσελίδες, να φιλτράρει
συγκεκριμένες λέξεις - κλειδιά στο Twitter και λογοκρίνει μια πλατφόρμα blogging και μια
πύλη πληροφοριών που εδρεύει στο εξωτερικό. Ματαίως...
«Ανταρσία της 17ης Υεβρουαρίου»
Μια σελίδα στο Facebook που αριθμεί 4.400 εικονικούς φίλους καλεί τους Λίβυους σε
εξέγερση κατά του Μουαμάρ Καντάφι με σύνθημα: «Ανταρσία της 17ης Υεβρουαρίου
2011: μια μέρα οργής στη Λιβύη». Μια άλλη ομάδα διοργανώνει διαδήλωση μέσω Facebook
στη μνήμη των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν στη Βεγγάζη στις 17 Υεβρουαρίου του 2006.
«Μια μέρα οργής κατά της διαφθοράς και του νεποτισμού» την ονομάζουν.
Social media
Η επανάσταση μέσω των social media απλώνεται παντού. τη υρία οι διαχειριστές της
διαδικτυακής εκστρατείας: «Επανάσταση εναντίον του Μπασάρ Αλ-Ασαντ 2011» που
αριθμεί ήδη τριάντα χιλιάδες «φίλους» ανακοινώνουν ότι οι ημερομηνίες των
κινητοποιήσεων σε κάθε πόλη μελετώνται προσεκτικά και θα ανακοινωθούν σε λίγες
μέρες...
ύμφωνα με το site sysomos, ο αριθμός των αναρτήσεων (tweets) στο Twitter που ανέφεραν
τις λέξεις Αίγυπτος, Τεμένη ή Συνησία στα τέλη Δεκεμβρίου του 2010 ήταν μόλις 122.319,
ενώ στις 24-30 Ιανουαρίου εκτοξεύτηκε στα 1,3 εκατομμύρια... Σόσο οι δημιουργοί και οι
διαχειριστές των χιλιάδων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και οι πρωταγωνιστές
των νεανικών εξεγέρσεων αρνούνται να μιλήσουν διά εκπροσώπων στα επίσημα ΜΜΕ.
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«Δεν υπάρχουν αρχηγοί και ηγέτες, όλοι είμαστε τα πάντα». Ανάμεσά τους βρίσκονται
και παιδιά που σπούδασαν στο εξωτερικό και επιστρέφοντας συνειδητοποίησαν πως
«τα πανεπιστήμια δεν αποτελούν πλέον οχήματα κοινωνικής ανόδου, αλλά
προθαλάμους για την ανεργία και τη φτώχεια»...
υνωμοσιολογία και εντροπία
Οι αξιωματούχοι της CIA στη Μέση Ανατολή και την Αφρική μάλλον θα πρέπει να
υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Κάτι δικαιολογίες που προσπάθησαν να ψελλίσουν του
τύπου «είχαμε στραμμένο το βλέμμα μας στην Αλ Κάιντα και στους ισλαμιστές
φονταμενταλιστές κι έτσι μας διέφυγε η "φεϊσμπουκική" επανάσταση» κάνουν ακόμη πιο
επισφαλή τη θέση τους. Πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκαν την κινητικότητα που
υπήρχε στο Facebook; Αφού είναι γνωστό πως το παρακολουθεί καθημερινώς ο «Μεγάλος
Αδερφός»...
Οι διπλωμάτες κρύβονται, οι διεθνολόγοι απέτυχαν, όπως άλλωστε και οι
οικονομολόγοι. Σις πιο πειστικές αναλύσεις κάνουν πλέον μόνο οι αστρολόγοι...
Ποιος κρύβεται πίσω από την επανάσταση στο Facebook;...
Απολύτως κανένα λόγο δεν είχαν οι Αμερικανοί να υποκινήσουν τέτοιο κίνημα. Πόσο
μάλλον οι Ευρωπαίοι. Μια χαρά τα πήγαιναν με τον Μουμπάρακ, τον Μπεν Αλι και τον
Καντάφι. Οι δουλειές είχαν στρώσει και το οικονομικό περιβάλλον ήταν ιδανικό. Η
αποπεμφθείσα από τον αρκοζί υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Μισέλ Αλιό-Μαρί
υμνούσε το καθεστώς της Συνησίας και παραθέριζε εκεί δωρεάν. Για να μη γράψουμε για
τους «δικούς μας»...
Σι στο διάτανο συνέβη ξαφνικά;
Γιατί δεν μπόρεσε κάποιος να τους προειδοποιήσει; Αφού έτσι κι αλλιώς όλα έβαιναν
καλώς... Γιατί να υποκινήσουν επαναστάσεις και ανακατωσούρες οι Αμερικάνοι και οι
Ευρωπαίοι; Ο Μουμπάρακ μάλιστα ξεπέρασε και την κόκκινη γραμμή που είχαν χαράξει τα
αραβικά κράτη: η Αίγυπτος μετείχε ενεργά στον αποκλεισμό της Γάζας, έπειτα από αίτημα
των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Μπεν Αλι πρωταγωνιστούσε στην «αντιτρομοκρατική
εκστρατεία». Ο πρόεδρος της Τεμένης, Αλί Αμπντάλα άλεχ, επέτρεπε στα αμερικανικά μη
επανδρωμένα αεροπλάνα να βομβαρδίζουν μέσα στη χώρα του. Ο γραφικός πλέον, πρώην
επαναστάτης, Μουαμάρ Καντάφι, μετά το 2003 τα έδινε όλα στους «Αμερικανούς
ιμπεριαλιστές». Άπλωνε τη σκηνή του στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη συνοδευόμενος
από τις καλλίγραμμες Αμαζόνες του και μοίραζε «πράσινα βιβλιαράκια» προσηλυτίζοντας
τις θαυμάστριες που παρακολουθούσαν το φολκλορικό του σόου.
Πολιτικές Νεολαίες ενάντια στα κόμματά τους
Να πώς η νεολαία των «Αδελφών Μουσουλμάνων ενώθηκε με τις άλλες νεανικές
οργανώσεις: «Ήταν Πέμπτη απόγευμα 27/01/2011», διηγείται ο Ισλαμ Λούτφι, ένας από τους
νέους των «Αδελφών Μουσουλμάνων», «θέλαμε να οργανώσουμε μια πορεία δοκιμαστική
στην περιοχή της Αλ-Φάραμ (Πυραμίδας). Μαζευτήκαμε 20 νέοι από όλες τις παρατάξεις,
που μετείχαμε στο κάλεσμα της 25ης Ιανουαρίου. Μόλις κάναμε τα πρώτα βήματα τα
δρομάκια γέμισαν με χιλιάδες και αργότερα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. αν βράδιασε
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λίγο, ζητήσαμε από τον κόσμο να διαλυθεί. Ο κόσμος όμως αρνήθηκε και ήθελε να
συνεχίζει τον αγώνα. Αφήσαμε εμείς τον κόσμο εκεί. Γυρίσαμε στα γραφεία για να
συντονίσουμε τη δράση της επόμενης μέρας, της Μεγάλης Παρασκευής. Με το που
ανοίξαμε την τηλεόραση και μάθαμε ότι ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στην περιοχή ΑλΦάραμ είπαμε: «ο διάβολος καβάλησε τον λαό μας»!
Εκτός κάδρου «τα χάπια του Μπιν Λάντεν»
Κανείς δεν πιστεύει τον Καντάφι για τα «παραισθησιογόνα χάπια»... Ο Μπιν Λάντεν έμεινε
έξω από αυτό το κάδρο. Αν βρισκόμασταν μπροστά σε μια ακόμη ιερή ισλαμική
επανάσταση οι διαδηλωτές θα πρότασσαν παντού μόνο το Κοράνι. Όμως, για πρώτη φορά
υψώνουν και τη γροθιά... Διεκδικούν ψωμί, δουλειά, δημοκρατία, ελευθερία, αξιοπρέπεια.
Εδώ και τώρα! Πρόκειται, αναμφιβόλως, για κοινωνική, «κοσμική» επανάσταση. Με
«εμφανή πληγή» την οικονομία αλλά και με μια ιστορικά πρωτοφανή αμφισβήτηση
των πιστών απέναντι στον εφαρμοσμένο «καθεστωτικό ισλαμισμό» που υποσχόταν
άφθονο πιλάφι για όλους αλλά... μετά θάνατον. Μόνο στον παράδεισο... *
Σο ΣΟΡ 5 της ηλεκτρονικής εξέγερσης
«Όλοι είμαστε Φαλίντ αΐντ». Νεανική ιστοσελίδα που στήριξε τη διεξαγωγή έρευνας
για τη δολοφονία του Φαλίντ αΐντ. Σου πιτσιρικά που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου
αστυνομικοί μετά τη σύλληψή του μέσα σε ίντερνετ καφέ στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Η ιστοσελίδα έχει 973.150 φίλους. Μεταδίδει και αναπαράγει ειδήσεις και
δημοσιεύματα.
«Ράσεντ»: Ειδησεογραφική ιστοσελίδα που μεταδίδει νέα από την Αίγυπτο και από άλλες
αραβικές χώρες. Έχει 216.130 φίλους και συνδρομητές.
«Ο άνεργος»: Η ιστοσελίδα των νέων ανέργων έχει πάνω από 146.100 φίλους.
«Κίνημα Νέων της 6ης Απριλίου». Σο σύνθημά τους είναι «η γενιά μας έχει δικαίωμα να
δοκιμάσει... ή θα πετύχει ή θα γίνει μάθημα για τις επόμενες γενιές». Η σελίδα τους στο
Facebook έχει 89.387 φίλους.
«Η επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου». Κοινή σελίδα που έφτιαξαν στο Facebook νέοι απ'
όλες τις παρατάξεις, οι οποίες μετείχαν στο κάλεσμα της 25ης Ιανουαρίου με στόχο την
ανατροπή του καθεστώτος του Μουμπάρακ. Εχει 39.765 φίλους.
Από το υπόγειο στις θεωρίες συνωμοσίας
Σο πιο δύσκολο είναι πάντα το πιο απλό. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει τώρα.
Η νεανική εξέγερση που έγινε στο υπόγειο της κοινωνίας -όπως λέει ο αγαπητός μου
καθηγητής Κώστας Βεργόπουλος- πιθανότατα θ' ανεβεί στο ισόγειο (όπου βρισκόμαστε
εμείς) και αν δεν προλάβουν να τη μανιπουλάρουν μπορεί να φτάσει, μέσω... Κροατίας,
μέχρι τα ρετιρέ των Παρισίων και του Βερολίνου. Πρόκειται για άλλη μια απροειδοποίητη,
ασύμμετρη εξέγερση που, όπως συμβαίνει άλλωστε πάντα με τις εξεγέρσεις στην Ιστορία,
γίνεται «αίφνης» και έρχεται από το «πουθενά»...
Η καρτεσιανή λογική ψάχνει πάντα να βρει τη διαλεκτική σχέση αιτίου - αποτελέσματος. Η
συνωμοσιολογία: «ποιος κρύβεται από πίσω». Οι θεωρίες του χάους τα 'χουν ξεπεράσει
αυτά... Ένα σύνηθες, ασήμαντο γεγονός από εκείνα που συμβαίνουν συχνά στην
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Αλεξάνδρεια και αλλαχού μπορεί να προκαλέσει τέτοια εντροπία που να καταφέρει ν'
αναποδογυρίσει το ύμπαν. Μια μικρή ενέργεια μπορεί να φέρει τεράστιο αποτέλεσμα. ε
ευχαριστούμε ω Facebook που μας εκπαίδευσες στις κοινωνικές συναναστροφές
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Θεματική Ενότητα
« Εργασία – Επάγγελμα ( γυναικεία εργασία ) – εργασιακή αλλοτρίωση »
Ορισμός – γενικά :
Εργασία: ορίζεται η ενσυνείδητη καταβολή σωματικών ή
πνευματικών δυνάμεων, με στόχο την υλική συντήρηση του
ατόμου. Σαυτόχρονα, η εργασία αποτελεί ουσιαστική μορφή
κοινωνικής προσφοράς, που συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των
κοινωνικών στόχων για την επίτευξη ανώτερης ποιότητας ζωής
και την εξομάλυνση της πορείας προς την πρόοδο.
Μορφές εργασίας :

Φειρωνακτική: Απαιτείται καταβολή σωματικών δυνάμεων.

Πνευματική / διανοητική: Απαιτείται δύναμη του μυαλού.

Μεικτή.
Επίσης, η εργασία – ανάλογα με το φορέα που την ασκεί - μπορεί να είναι :

Ατομική : Η μεμονωμένη εργασία

Ομαδική, συλλογική : Από πολλά άτομα μαζί, για την επιτυχία κάποιου κοινού
στόχου.
Επάγγελμα: είναι η ειδική εργασία, μέσω της οποίας το άτομο προσπορίζει τα απαραίτητα
για την επιβίωσή του. Επειδή μάλιστα η λέξη επάγγελμα προέρχεται από το ρήμα
επαγγέλλομαι, που σημαίνει υπόσχομαι, δηλώνει συνάμα την υπόσχεση για προσφορά που
δίνει ο εργαζόμενος στο κοινωνικό σύνολο. Σο επάγγελμα, δηλαδή, είναι μια εργασία που
εκτελεί ο άνθρωπος πρωτίστως για βιοποριστικούς λόγους – καθώς του παρέχει τους
αναγκαίους οικονομικούς πόρους – αλλά και για λόγους κοινωνικής καταξίωσης και
ψυχικής πληρότητας, για να υπάρξει ηθικά και συνειδησιακά.

Γπάγγειμα θαη ενγαζία: ε θμηκςκηθή ημοξ δηάζηαζε (ακάπηολε ηδέαξ ζε πανάγναθμ με
μνηζμό
θαη
δηαίνεζε)
Γπάγγειμα είκαη ε θφνηα θαη ζοκεπήξ ενγαζία ζηεκ μπμία επηδίδεηαη θάπμημξ, γηα κα
ελμηθμκμμήζεη ηα απαναίηεηα αγαζά πμο ηθακμπμημφκ ηηξ βημηηθέξ ημο ακάγθεξ. Μμιμκυηη απυ
ημκ μνηζμυ αοηυ πνμθφπηεη πςξ ημ επάγγειμα ζημπεφεη θονίςξ ζημ βημπμνηζμυ, ςζηυζμ ζα ήηακ
ειιηπήξ ε ζεμαζία ημο, ακ αθαηνμφζαμε απυ αοηυ ημ εζηθυ πενηεπυμεκμ θαη ηεκ θμηκςκηθή ημο
ζεμαζία. Η ιέλε πνμένπεηαη απυ ημ «επαγγέιιμμαη» πμο ζεμαίκεη οπυζπμμαη. Γίκαη ε οπυζπεζε
πμο δίκεη ημ άημμμ ζηεκ θμηκςκία υηη ζα ακαιάβεη ζοκεηδεηά θαη οπεφζοκα ηα θαζήθμκηα πμο
απμννέμοκ απυ ηεκ θαηάιερε μηαξ ζέζεξ ζηε δηαδηθαζία παναγςγήξ θαη ηεξ δηαθίκεζεξ ηςκ
πνμσυκηςκ ή ζηηξ οπενεζίεξ πμο πνμζθένμκηαη ζηεκ θμηκςκία. Γη’ αοηυ θαη μνηζμέκα
επαγγέιμαηα, ηα μπμία έπμοκ ελαηνεηηθή θμηκςκηθή πνμζθμνά, μκμμάδμκηαη ιεηημονγήμαηα.
Παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων :
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να
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έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την ανεργία.
2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία.
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει
σ’ αυτόν και στην οικογένειά του συνθήκες ζωής αξιοπρεπείς. Η αμοιβή της εργασίας, αν
υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σ’ αυτά
για την προάσπιση των συμφερόντων του (= ΤΝΔΙΚΑΛΙΜΟ+
χόλιο: πρόκειται για δικαιώματα που διεθνώς αναγνωρίζονται ως αναφαίρετα ΔΙΟΣΙ
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εργασία. Θεωρητικά
είναι κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα. Σι γίνεται όμως στην πράξη;

Έπμοκ δηαηοπςζεί θαηά θαηνμύξ μη ελήξ απόρεηξ γηα ηεκ εθιμγή επαγγέιμαημξ (ζπμιηθό
βηβιίμ ζει. 97): «Όιμη είκαη ηθακμί γηα υια», «Ο θαζέκαξ είκαη ηθακυξ μυκμ γηα έκα επάγγειμα»
θαη «μ θαζέκαξ μπμνεί κα αζθήζεη ανθεηά επαγγέιμαηα»; Νμηα από ηηξ ηνεηξ αοηέξ απόρεηξ
ζεςνείξ
ζςζηόηενε;
Κα
ηεθμενηώζεηξ
ηεκ
απάκηεζή
ζμο.
ΟΜΘΖΑ: ε 1ε θαη 2ε άπμρε δεκ εοζηαζμφκ δηυηη μ θαζέκαξ έπεη ηεκ ηδημζοζηαζία ημο ή ηηξ
θιίζεηξ ημο, πμο δεμημονγμφκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ κα θάκεη με μεγαιφηενε επηηοπία θάπμηα
επαγγέιμαηα
(υπη
υμςξ
μυκμ
έκα
ζογθεθνημέκμ).
ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΖΔΓΑΟ ΟΓ ΝΑΞΑΓΞΑΦΜ: Γλεηάδμκηαξ θακείξ ζογθνηηηθά ηηξ ηνεηξ αοηέξ
απυρεηξ πμο έπμοκ εθθναζηεί γηα ηεκ εθιμγή επαγγέιμαημξ, δηαπηζηχκεη πςξ ζςζηυηενε είκαη ε
ηνίηε. Η πνχηε άπμρε είκαη γεκηθεοηηθή θαη ηζμπεδςηηθή, θαζχξ παναγκςνίδεη ημ γεγμκυξ υηη
θάζε άκζνςπμξ δηαζέηεη ηδηαίηενεξ θιίζεηξ, δοκαηυηεηεξ, γκχζεηξ επηζομίεξ θ.ιπ. θαη θάζε
επάγγειμα ηδηαίηενεξ απαηηήζεηξ, θονίςξ μάιηζηα ζηε ζφγπνμκε επμπή ηεξ μεγάιεξ ελεηδίθεοζεξ.
Η άπμρε αοηή ζα μπμνμφζε κα ηζπφεη μυκμ θάης απυ πνςηυγμκεξ ζοκζήθεξ πεναζμέκςκ
επμπχκ. Η δεφηενε άπμρε είκαη ηυζμ μμκμδηάζηαηε θαη μμκυπιεονε, πμο εφθμια μπμνεί θακείξ
κα θαηαιάβεη ημκ παναιμγηζμυ ηεξ. Γκηειχξ ακηίζεηα με ηεκ πνχηε άπμρε, ημπμζεηεί ζ’ έκακ
απυιοηα ζογθεθνημέκμ πχνμ ηυζμ ηηξ θιίζεηξ, ηηξ δοκαηυηεηεξ θαη ηηξ γκχζεηξ ηςκ ακζνχπςκ
υζμ θαη ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ επαγγειμάηςκ, με απμηέιεζμα κα εκκμείηαη υηη απμθιείμκηαη απυ
δεθάδεξ επαγγέιμαηα πηιηάδεξ άκζνςπμη πμο είκαη απυιοηα ηθακμί κα ηα αζθήζμοκ. Έηζη
ενπυμαζηε ζηεκ ηνίηε άπμρε, πμο θαίκεηαη ε πημ ιμγηθή θαη νεαιηζηηθή, θαζχξ ακηημεηςπίδεη με
μεγαιφηενε εοειηλία ηυζμ ηεκ ακζνχπηκε πνμζςπηθυηεηα υζμ θαη ζημ πχνμ ημο επαγγέιμαημξ.
Γπεηδή, ιμηπυκ, άκζνςπμξ είκαη πνμηθηζμέκμξ απυ ηε θφζε με ανθεηέξ δοκαηυηεηεξ θαη
πανίζμαηα θαη με δεδμμέκμ υηη ε πνμζςπηθυηεηά ημο είκαη πμιοζπηδήξ, είκαη εφιμγμ κα
ηζπονηζημφμε υηη μ ίδημξ άκζνςπμξ μπμνεί κα επηδμζεί με επηηοπία ζε πενηζζυηενα απυ έκα
επαγγέιμαηα.
Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εργασίας:
Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τη φύση του να δημιουργεί. Όταν δε συμβαίνει αυτό,
κυριολεκτικά «μαραζώνει». Η δημιουργία, λοιπόν, προϋποθέτει εργασία. Άρα, εργάζεται:
Για την επιβίωση και την καλύτερη διαβίωση.
Για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας.
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Για την οικονομική άνοδο.
Για την ανάπτυξη του πολιτισμού.
Για τη συνεργασία με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, γιατί μόνος του δεν
μπορεί να ζήσει.

Προσφορά / σημασία επαγγέλματος ( οφέλη της σωστής επιλογής κι
άσκησης ενός επαγγέλματος )
Οικονομικός – επαγγελματικός τομέας: Καλύπτει όλες τις βιοποριστικές του ανάγκες κι
ανεξαρτητοποιείται οικονομικά. Με τους πόρους που εξοικονομεί συχνά διαφεύγει από το
στάδιο της απλής επιβίωσης.
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου
Αξιοποίηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών της χώρας.
Η αγάπη που τρέφει ο εργαζόμενος για το επάγγελμά του τον καθιστά παραγωγικό και
υπεύθυνο, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην ευρωστία της εθνικής οικονομίας.
Προώθηση της επιστημονικής έρευνας : παράγονται πολύτιμα έργα επιστήμης –
τεχνολογίας.
Πνευματικός τομέας: το επάγγελμα συντελεί στην ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων
και τη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα του ατόμου.
Ηθικός τομέας: ηθικοποιεί τον άνθρωπο, γιατί με την εξασφάλιση των αναγκαίων για
αξιοπρεπή διαβίωση δεν καταφεύγει στη χρήση ηθικά ελεγχόμενων ενεργειών . Έτσι,
διακρίνεται από αρετές.
Χυχικός τομέας: το επάγγελμα θωρακίζει τον άνθρωπο με ψυχική υγεία. Σον βοηθά να
είναι δημιουργικός, και να αποδρά από το άγχος . Μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής
δραστηριότητας η επιμονή και η υπομονή, το θάρρος, η αγωνιστικότητα και η θέληση
βρίσκουν τον καλύτερο παράγοντα για να ενισχυθούν
Ο επαγγελματικός χώρος είναι ο κατεξοχήν χώρος διοχέτευσης της ανθρώπινης
δημιουργικότητας.
Κοινωνικός τομέας: παρέχει υγιή κοινωνικοποίηση. υμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικού
αισθήματος : συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, σύναξη δεσμών και φιλικών σχέσεων. Η
εργασία όλων των ατόμων – κοινωνικών μελών συνθέτει μια εύρωστη πολιτεία, ικανή να
διασφαλίσει τον πολιτισμό και να τον προάγει εξελικτικά. Εξάλλου, ο πολιτισμός είναι
προϊόν της στράτευσης πολλών «εγώ» στην υπηρεσία του «εμείς».
Πολιτικός τομέας: με την εργασία το άτομο αναπτύσσει την πολιτική του συνείδηση,
διεκδικεί ως πολίτης τα δικαιώματά του.
Πολιτιστικός τομέας: Προώθηση επιστημών, τεχνών, γραμμάτων. Παράγονται πνευματικά
προϊόντα.
Εθνικός τομέας:
Με την εργασία παράγεται εθνικό έργο και υλοποιούνται οι εθνικοί στόχοι
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Επιπτώσεις από τη λανθασμένη ή τυχαία επιλογή
επαγγέλματος
Ο άνθρωπος σύντομα χάνει το ενδιαφέρον του για το
αντικείμενο ενασχόλησής του. Φωρίς δημιουργικούς στόχους,
οδηγείται σε ψυχικό μαρασμό, άγχος, απογοήτευση,
μελαγχολία, πλήξη.
Επίσης, όποιος δεν αγαπά το επάγγελμά του σύντομα σταματά
να εφοδιάζεται ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την
εξάσκηση της εργασίας του.
Η έλλειψη ενδιαφέροντος οδηγεί σε παθολογικές διαταραχές καταρρακώνει τον άνθρωπο.
Η ανία και η κόπωση συνθλίβουν όποιον βιώνει την εργασία του ως έργο καταναγκαστικό.
Αναστέλλει κάθε πρωτοβουλία κι επαγγελματική δραστηριότητα
τερείται ο επαγγελματίας την ικανοποίηση, τη χαρά της δημιουργίας
Έλλειψη αποδοτικότητας, μειωμένη παραγωγικότητα.
Καταστρέφονται οι επαγγελματικές και κοινωνικές σχέσεις, γιατί λείπει η συνεργασία
Κάνει το άτομο ανεύθυνο, ασυνείδητο
Εμποδίζει την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ατόμου.
Κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το άτομο κι αμφισβητείται η αξία του.

Οικιακή εργασία : Πιστεύετε ότι θα άλλαζε η κατάσταση που επικρατεί, εάν η γυναίκα
αμειβόταν από την πολιτεία ή εάν υπήρχε δίκαιη κατανομή της οικιακής εργασίας σ’
όλα τα μέλη της οικογένειας ;
Ενδεικτική απάντηση από μαθητική εργασία:
<Στις ημέρες μας, όπου οι υποκριτικές μεγαλοστομίες για την κατάκτηση της πλήρους
ισότητας πολλαπλασιάζονται, η αξία της οικιακής εργασίας συνεχίζει δυστυχώς να μην
αναγνωρίζεται όσο της αρμόζει – όταν δεν τίθεται πλήρως στο περιθώριο. Η συνεχιζόμενη
αυτή αδικία σε βάρος της γυναίκας, που αναδεικνύει σπέρματα δεσποτισμού εκ μέρους των
ανδρών κι αχαριστίας εκ μέρους των παιδιών, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε μια
κατεστημένη νοοτροπία που είχε παλαιότερα
επικρατήσει και η οποία επιβιώνει – ιδιαίτερα αμβλυμμένη, είναι αλήθεια – και σήμερα. Μια
νοοτροπία, που επιμένει να αποδίδει στη γυναίκα κοινωνικό ρόλο υποβαθμισμένο – αν όχι
υποταγής – και να θεωρεί την τόσο σπουδαία οικιακή εργασία ως αυτονόητη προσφορά.
Η αλλαγή μιας τόσο εδραιωμένης στο χώρο νοοτροπίας, δεν είναι δυνατόν να επέλθει από τη
μια μέρα στην άλλη. Ωστόσο, ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η αναζήτηση των ρεαλιστικότερων
δυνατών μέτρων, που θα επιτάχυναν την πορεία αυτής της αλλαγής. Προς την κατεύθυνση
αυτή, λοιπόν, δε θεωρώ ότι η κατάσταση θα άλλαζε σημαντικά, εάν η γυναίκα αμειβόταν από
την πολιτεία. Παρόλο, δηλαδή, που ο σύγχρονος άνθρωπος εκτιμά κάτι με βάση κυρίως την
οικονομική του αξία, στην περίπτωση της οικιακής εργασίας τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Εδώ υπεισέρχεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιρρέουσα νοοτροπία. Πρόκειται για μια
παγιωμένη νοοτροπία, η οποία διαιωνίζεται σε κοινωνίες συντηρητικές και δύσπιστες απέναντι
σε ριζικές μεταβολές. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι, αν η γυναίκα αμειβόταν για την οικιακή
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εργασία, θα εκτιμούνταν το εισόδημα από την αμοιβή της πολιτείας, όχι όμως κι αυτή καθαυτή
η οικιακή εργασία της. Δεν πιστεύω ότι η κρατική οικονομική ενίσχυση – η οποία εκ των
πραγμάτων δε θα ήταν μεγάλη – θα ανέτρεπε την παγιωμένη νοοτροπία του παραδοσιακού
άντρα, που πιστεύει ότι η νοικοκυρά στο σπίτι «κάθεται», ενώ «αυτός δουλεύει».
Η επιζητούμενη αυτή αλλαγή θα μπορούσε πράγματι, κατά τη γνώμη μου, να επέλθει, εάν
υπήρχε δίκαιη κατανομή της οικιακής εργασίας στο σπίτι. Θεωρώ αυτονόητο ότι, εάν ο
πατέρας και τα παιδιά συμμετείχαν στις δουλειές του σπιτιού και καταλάβαιναν ότι το
νοικοκυριό δεν είναι τελικά τόσο εύκολη υπόθεση, θα υποχρεώνονταν να αλλάξουν ριζικά τις
απόψεις τους και να αναγνωρίσουν τελικά τη μεγάλη τη μεγάλη προσφορά της μητέρας. Δεν
είναι τυχαίες οι τύψεις που νιώθουν πολλές φορές οι άνδρες και τα παιδιά, όταν για
οποιοδήποτε λόγο ( π.χ. σύνταξη, σπουδές ) αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να συμμετάσχουν
κι αυτοί στο νοικοκυριό. Τότε αντιλαμβάνονται πόσο άδική υπήρξε η συμπεριφορά τους να
υποτιμούν μια εργασία που δεν είναι καθόλου εύκολη και που, προπάντων, είναι τόσο
απαραίτητη .

Προτάσεις – προϋποθέσεις δημιουργικής εργασίας.
Άτομο:
Επιλογή του επαγγέλματος με βάση τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντα.
Τπευθυνότητα και κοινωνική συνείδηση της αποστολής του.
Κοινωνικές σχέσεις και διανθρώπινες επαφές.
υνεχής επιμόρφωση.
Εξειδίκευση κι όχι υπερεξειδίκευση
Αποφυγή της τυποποίησης και της μηχανοποίησης.
Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου / παιδεία, πνευματική καλλιέργεια,
απόκτηση ευρύτερων ενδιαφερόντων.
Κοινωνία – φορείς:
Οικογένεια: Αγωγή, μετάγγιση αξιών και ήθους.
χολείο: Ανθρωποκεντρική παιδεία, μετάδοση γενικών και ειδικών γνώσεων, ορθή
λειτουργία του .Ε.Π.
Πνευματική ηγεσία: Ενδιαφέρον κι ενεργός δράση
ΜΜΕ: Προβολή της αξίας της εργασίας.
Κράτος – Ιδιωτικές επιχειρήσεις: Κέντρα επιμόρφωσης των εργαζομένων, σεμινάρια,
μέριμνα για άμβλυνση της ανεργίας, έλεγχος – αξιολόγηση, ενδιαφέρον για ευνοϊκές
συνθήκες εργασίας, ισότητα κι αξιοκρατία.
Γιατί οι νέοι προτιμούν πνευματικές και όχι χειρωνακτικές εργασίες;
Ειδικότερα στην εποχή μας οι νέοι δεν προτιμούν τα χειρωνακτικά
επαγγέλματα για τους εξής, κυρίως, λόγους:
- Η χειρωνακτική εργασία αντιμετωπίζεται ρατσιστικά.
- Σα χειρωνακτικά επαγγέλματα δεν εξασφαλίζουν κοινωνικό κύρος,
όπως τα πνευματικά.
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- Οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές.
- Η εκπαίδευση, με την έλλειψη ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν
ενημερώνει ορθά τους νέους.
- Σα ΜΜΕ προπαγανδίζουν τα πνευματικά επαγγέλματα με την προβολή και μόνο των
ανθρώπων του πνεύματος.
- Οι τεχνικές σχολές στη χώρα μας είναι υποβαθμισμένες από κάθε άποψη.
- Ο τρόπος άσκησης των χειρωνακτικών εργασιών είναι πιο κουραστικός
- Η χαμηλή αμοιβή των χειρωνακτικών εργασιών.
- Η τεχνολογία και ο αυτοματισμός που μπήκαν στους χώρους εργασίας

Συνέπειες του φαινομένου
- Ανεργία.
- Δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα στους νέους
- καταφυγή σε φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας.
- Παρουσιάζεται έλλειψη εργατικών χεριών σε μερικούς κλάδους
- Η πολιτεία δεν μπορεί να αξιοποιήσει μεγάλο τμήμα του νεανικού δυναμικού.
- Φάνονται σιγά σιγά πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα
- Ευδοκιμεί η αναξιοκρατία

Δημιουργικότητα
Σο κύριο στοιχείο που διαχώρισε τον άνθρωπο, ατομικά και συλλογικά, από
τα άλλα έμβια όντα είναι η δημιουργικότητά του. Η ικανότητά του, δηλαδή,
να αξιοποιεί ενσυνείδητα, όχι ενστικτωδώς, τις πνευματικές και μυϊκές του
δυνάμεις και να τις μετατρέπει σε συγκεκριμένα θεωρητικά και πρακτικά
δημιουργήματα. Φάρη σε αυτή τη μοναδική ικανότητά του ο άνθρωπος έγινε από φυσική σε
ιστορική οντότητα. Εφάρμοσε τις γνώσεις και τις ιδέες του στην πράξη, αξιοποίησε τους
φυσικούς νόμους και σταδιακά αντέστρεψε τις σχέσεις του με τη φύση, αναμόρφωσε, σε
ορισμένες περιπτώσεις, τη φυσική τάξη πραγμάτων και δημιούργησε πολιτισμό. Σα
δημιουργήματα αυτά, λόγω της αμφίδρομης σχέσης που έχουν με το δημιουργό τους,
συντέλεσαν με τη σειρά τους στην πνευματική και ηθική διαμόρφωση, ακόμα και στη
σωματική διάπλαση του ανθρώπου, έτσι ώστε ο διαχωρισμός του από τα άλλα έμβια όντα
να είναι πια απόλυτος.
Η δημιουργικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο και εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους
στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Τπαγορεύεται από την ανάγκη να νικήσει τους
αντικειμενικούς περιορισμούς και τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στην πορεία του, αλλά
και από την εξίσου σπουδαία ανάγκη να εκφράσει τις υποκειμενικές δυνατότητες, τις
ευαισθησίες και τις επιθυμίες του. Από αυτή δε την άποψη, η δημιουργικότητα έγινε
υπαρξιακή ανάγκη για τον άνθρωπο, επειδή με αυτήν εξωτερικεύει τον πνευματικό και
ψυχικό του κόσμο,
επικοινωνεί με το συνάνθρωπό του και αυτοπραγματώνεται, εφόσον, σύμφωνα με τη ρήση
του Λάιμπνιτς, «ό,τι δε δρα δεν υπάρχει».
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Αφού, λοιπόν, η δημιουργικότητα ορίζεται ως υπαρξιακή ανάγκη, είτε για να ξεπεράσει ο
άνθρωπος τις αντικειμενικές δυσκολίες είτε από διάθεση αυτοέκφρασης, επόμενο είναι να
του χαρίζει τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση που υπάρχει. Εφόσον ορίζουμε τη δημιουργικότητα
ως υλοποίηση σκέψεων και επινοήσεων που απαιτεί την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων
του ανθρώπου, τότε συμπεραίνουμε ότι αποτελεί πηγή χαράς, επειδή ικανοποιεί τις φυσικές
τάσεις του ανθρώπου να υλοποιεί τις σκέψεις και τις επινοήσεις του και να κινητοποιεί τις
δυνάμεις του.
Όπως κι αν εκφράζεται η δημιουργικότητα, άφατη είναι η ικανοποίηση και η πληρότητα που
νιώθει ο δημιουργός. Γιατί το δημιούργημα πραγματοποιεί τη σκέψη, αποδίδει την
ευαισθησία, το μεράκι, την επιδεξιότητα και τελικά απεικονίζει το δημιουργό του. Γίνεται
προέκταση του εαυτού του, της προσωπικότητάς του, με αποτέλεσμα να αναπτύσσει μια
ιδιόμορφη συναισθηματική σχέση με αυτό που του χαρίζει μιαν ευχαρίστηση ανώτερη από
τις συνηθισμένες απολαύσεις της ζωής.
Η δημιουργικότητα συνδέεται με την «υποχρέωση» του ανθρώπου να συμβάλλει και αυτός
στη συλλογική προσπάθεια για την πρόοδο του πολιτισμού. Έτσι, αποκτά και κοινωνικό
χαρακτήρα, καθώς η ατομική δημιουργία μετατρέπεται σε κοινωνικό κτήμα και ικανοποιεί
γενικότερες κοινωνικές ανάγκες. Για αυτό η δημιουργικότητα εμφανίζεται και ως κοινωνικό
χρέος. Εκπληρώνοντας, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτό το χρέος του, αισθάνεται ιδιαίτερα
ευχαριστημένος για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, κυρίως αν η προσφορά του
αυτή αναγνωρίζεται από την κοινωνία.
Καθώς η δημιουργικότητα συνδέεται με το καλό της κοινωνίας, αποκτάει ταυτόχρονα και
ηθικό περιεχόμενο. Εφόσον υπηρετεί το σκοπό αυτόν, ταυτίζεται με την ενάρετη πράξη. Και
επειδή η άσκηση της αρετής απαλλάσσει τον άνθρωπο από ενοχές και του προσφέρει ηθική
ικανοποίηση, γι' αυτό η δημιουργικότητα, που είναι εναρμονισμένη με τον ηθικό νόμο,
χαρίζει στον άνθρωπο αυτή την ιδιαίτερη ευχαρίστηση.
Η ηθική ανταμοιβή της δημιουργικότητας συμπληρώνεται και από την υλική. Η
δημιουργικότητα οφείλεται, όπως είδαμε, στις ανθρώπινες δυνάμεις, πνευματικές και
σωματικές. Άρα, συνοδεύεται από εκπληκτική αποτελεσματικότητα. Φάρη σε αυτήν ο
άνθρωπος άλλαξε ριζικά τις συνθήκες της ζωής και βελτίωσε τους όρους διαβίωσής του.
Μπορεί και ζει πιο άνετα, απαλλαγμένος από πολλούς περιορισμούς και στερήσεις. Η
δημιουργικότητα συντέλεσε ώστε να γίνει κύριος της ζωής του. Αυτό το επίτευγμα του
χαρίζει μιαν αίσθηση ανωτερότητας, υπερηφάνειας και ασφάλειας που του επιτρέπει,
βασισμένος στα δημιουργήματά του, να οραματίζεται με αισιοδοξία το μέλλον του.
Σέλος, η υλοποίηση σκέψεων και επινοήσεων συνδυάζεται συχνά με την υπέρβαση
εμποδίων και δυσκολιών. Για να αρθούν, λοιπόν, αυτές οι δυσκολίες, ο άνθρωπος
δοκιμάζεται και αναγκάζεται να ερευνήσει τα αίτια που τις προκαλούν, να μεθοδεύσει τις
ενέργειές του, να επιστρατεύσει την προσοχή, τη φαντασία και την κρίση του. Κι όταν
τελικά κατορθώσει να υπερισχύσει, παρά τη δοκιμασία στην οποία υποβλήθηκε, νιώθει
πολύ χαρούμενος και για το θετικό αποτέλεσμα των ενεργειών του και γιατί διαπιστώνει
στην πράξη την προσωπική αξία του.
την εποχή μας ανάμεσα στο δημιουργό και το δημιούργημα μεσολαβούν τα τεχνικά μέσα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και την
αλλοτρίωση του ανθρώπου. Ψστόσο, παρά τον αλλοτριωμένο χαρακτήρα της, η
δημιουργικότητα του σύγχρονου ανθρώπου δεν παύει να προσφέρει συναισθήματα χαράς
50

Ιωαννίδης Άρης
Έκφραση – Έκθεση Β΄ Λυκείου

και ικανοποίησης, αν μάλιστα αναλογιστούμε πως αυτή έχει φτάσει σε επίπεδα
τελειότητας. Ίσως δε αυτή η νέα ποιότητα της σύγχρονης δημιουργίας, σε όλους τους τομείς
της ζωής μας, να αναπληρώνει την απώλεια του προσωπικού χαρακτήρα που παραδοσιακά
είχε η ανθρώπινη δημιουργικότητα.
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Θεματική Ενότητα
« Παράγοντες επαγγελματικής επιλογής, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, .Ε.Π. »
« Η σωστή επιλογή επαγγέλματος προϋποθέτει αρχικά τον έγκαιρο
προσδιορισμό του μέλλοντος επαγγέλματος. Αλλά από την άλλη πλευρά,
η έγκαιρη και υπεύθυνη προετοιμασία του ατόμου για τη λήψη της
απόφασης, για την επιλογή επαγγέλματος, σχετίζεται άμεσα με την
ωρίμανση της προσωπικότητας. Όταν το άτομο βρεθεί μπροστά στους
χρονικούς, τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που του
επιβάλλουν να πάρει μια απόφαση, τότε πρέπει να έχει μια ετοιμότητα,
που θα είναι συστηματικά προκατασκευασμένη από μια σωστή επαφή με
τον εαυτό του και με τον κόσμο των επαγγελμάτων. ο βαθμός αυτής της
επαφής που ποικίλλει από μια επιφανειακή γνωριμία μέχρι μια πλήρη μελέτη και επίγνωση,
αποτελεί και τη βάση της ορθής εκλογής ». Γ. Αθ. Κωστάκος.
Ορισμός : « Η συστηματική κι επιστημονική καθοδήγηση του ατόμου στη σωστή εκλογή του
επαγγέλματός του, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις, ενδιαφέροντα και ικανότητές του ». (
Από λεξικό )..
Παράγοντες επηρεασμού / εκλογής ( καλής – κακής )
επαγγέλματος ( κριτήρια
θετικά κι αρνητικά επιλογής
επαγγέλματος )
Σα κριτήρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το άτομο στην
επαγγελματική του απόφαση διακρίνονται σε εξωτερικά κι
εσωτερικά.
Εξωτερικά κριτήρια επιλογής επαγγέλματος
Οικογένεια: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια, ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης και
πρωτόπλασμα κάθε κοινωνικού οργανισμού, ασκεί μεγάλη επιρροή στην προσωπικότητα
του παιδιού. Παράλληλα, συμβάλλει με τον τρόπο της στην ολόπλευρη ανάπτυξη του
παιδιού, δημιουργεί πρότυπα, ενώ πολλές φορές το επάγγελμα των γονέων λειτουργεί
θετικά ή αποτρεπτικά.
χολείο: Η επίδρασή του σχολείου διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο
στην επιλογή του επαγγέλματος. το χώρο αυτό προδιαγράφονται οι
κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τα χαρίσματα του μαθητή και γίνεται
αξιολόγηση της επίδοσής του.
Κοινωνικό ( έμμεσο )_ περιβάλλον: ο κοινωνικός περίγυρος
προβάλλει κι επιβάλλει πρότυπα. Οπωσδήποτε, το έμμεσο
περιβάλλον συμβάλλει με τον τρόπο του, στη διαδικασία επιλογής
επαγγέλματος.
Κοινωνία: ε κάθε κοινωνία διακρίνουμε την ιεράρχηση των επαγγελμάτων ανάλογα με τις
αξίες που βρίσκονται κάθε φορά στο προσκήνιο.
ΜΜΕ: Ενθαρρύνουν και παροτρύνουν την ενασχόληση με επαγγέλματα που παγιώνουν το
σύγχρονο καταναλωτικό τρόπο ζωής.
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Κράτος: Με τη θέσπιση του επαγγελματικού προσανατολισμού καθοδηγεί τους νέους για
την ορθή εκλογή του επαγγέλματος
Σο φυσικό περιβάλλον – κλίμα: Ασκεί την επίδρασή του άμεσα ή έμμεσα
Η τύχη.
Οι οικονομικές απολαβές και η κοινωνική καταξίωση που αποφέρουν κάποια επαγγέλματα.
Διάκριση των επαγγελμάτων σε «ανώτερα» και «κατώτερα».
Η άγνοια και οι προκαταλήψεις γύρω από κάποια επαγγέλματα.
Εσωτερικά κριτήρια επιλογής επαγγέλματος
Αυτογνωσία: Κύριος υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή
επαγγέλματος είναι ο ίδιος ο νέος. Όταν ξέρει ποιος είναι , τι
θέλει, πόσες δυνατότητες έχει και πώς θα τις αξιοποιήσει,
σίγουρα θα διαλέξει σωστά.
Άλλα πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν το νέο στις
επαγγελματικές του επιλογές, υπάρχουν πολλά στην εποχή
μας, όπως: ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, σύμβουλοι σε θέματα
εργασίας.
Η ανωριμότητα ( ή ωριμότητα ): ε ατομικό επίπεδο, ο κύριος λόγος της κακής επιλογής
οφείλεται στην ψυχική και πνευματική ανωριμότητα του νέου . Σις περισσότερες φορές
παρασύρεται από μια στιγμιαία παρόρμηση κι επιπόλαια αποφασίζει να ακολουθήσει ένα
επάγγελμα χωρίς πρωτύτερα να «ζυγίσει» τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.
Επιπλέον ατομικοί παράγοντες: σύνεση, υπευθυνότητα, υγεία, σωματικά χαρακτηριστικά,
κλίσεις – ενδιαφέροντα, ποιότητα χαρακτήρα και προσωπικότητας, στοιχειώδης ειδική
μόρφωση πάνω στο επάγγελμα βελτίωση συνθηκών ζωής – οικονομικές απολαβές.
ημασία / αναγκαιότητα και σκοπός του επαγγελματικού προσανατολισμού
Με τον επαγγελματικό προσανατολισμό οι νέοι ενημερώνονται για τις συνθήκες ενός
επαγγέλματος .
Μέσα από τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού ο νέος προβληματίζεται,
ενημερώνεται, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κι ερευνά.
Σο άτομο κατακτά την αυτογνωσία.
Με τον επαγγελματικό προσανατολισμό το άτομο εθίζεται στις κοινωνικές αρετές
Αναπτύσσει και ηθικές αρετές: αξιοκρατία, ισοτιμία<
Ο ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός δημιουργεί ανθρωπιστές επιστήμονες και
καλλιτέχνες.
Από την επιλογή επαγγέλματος κρίνεται η επαγγελματική επιτυχία.
Αντίθετα η έλλειψη του επαγγελματικού προσανατολισμού:
Οδηγεί σε λαθεμένες πράξεις .
Σο άτομο σπαταλά δυνάμεις, χωρίς να πετυχαίνει τους
επαγγελματικούς του στόχους.
Οδηγεί στην αποτυχία και τον οικονομικό μαρασμό.
Έλλειψη επαγγελματικής συνείδησης.
Αδιαφορία κι έλλειψη ενδιαφέροντος για το επάγγελμα.
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Σο άτομο γίνεται άτολμο, επιθετικό κι αντικοινωνικό
Σο άτομο στερείται από τη χαρά της δημιουργίας και της ηθικής ικανοποίησης.
Έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης .
Αύξηση της ανεργίας.

χολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ( .Ε.Π )
« Σήμερα μεθοδεύουμε μια εφαρμογή του ΣΕΠ που τις
περισσότερες φορές αρχίζει και τελειώνει μέσα στην τάξη, με
το δάσκαλο – υπεύθυνο του ΣΕΠ στην έδρα και το μαθητή στο
θρανίο κι ακόμη μέσα στα στενά χρονικά πλαίσια που,
κατ΄άκραν οικονομία, του προσφέρουν οι ρυθμίζοντες τα
ωρολόγια προγράμματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Είναι , λοιπόν, δυνατό, με αυτά τα δεδομένα, να ελπίζουμε σε
μια επιτυχία και να έχουμε στοιχεία για να ανατρέψουμε τους χαρακτηρισμούς που κατά
καιρούς έχουν δοθεί στον ΣΕΠ, με τελευταίους αυτούς της «ώρας του παιδιού» και του
«μύθου»; Ακόμη, έχουμε περιθώρια ελπίδας να πετύχουμε κάτι καλύτερο στο χώρο του ΣΕΠ,
μ’ ένα δάσκαλο υπεύθυνο για την εφαρμογή του, που σε αρκετές περιπτώσεις ασχολείται με το
αντικείμενο, χωρίς καμιά τουλάχιστον επιμόρφωση, απλά και μόνο για να συμπληρώσει το
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας;
Και για να προχωρήσουμε στην ουσία του προβλήματος. Καμιά αντίρρηση για την ανάγκη
συμβολής του ΣΕΠ στην προσπάθεια ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, βασικό
στόχο κι έγνοια κάθε ανθρώπου, πολύ δε περισσότερο κάθε εκπαιδευτικού που μεριμνά και
φροντίζει για την υλοποίησή του. Γι’ αυτό εξάλλου και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα
προσπαθεί να συμβάλλει στην πραγμάτωσή της. Συνεχίζοντας, όμως, τον προβληματισμό μας
για τον ΣΕΠ, βρίσκουμε ότι τον χρειαζόμαστε και για μια συστηματική βοήθεια προς το μαθητή
να αντιληφθεί την αναγκαιότητα της άμεσης επαφής με την κοινωνικοοικονομική
πραγματικότητα, τη δημιουργία παραστάσεων γι’ αυτή την πραγματικότητα ή τη βελτίωση
των ήδη δημιουργημένων παραστάσεων, βοηθώντας τον παράλληλα να μάθει να χρησιμοποιεί
τα στοιχεία αυτά των παραστάσεων, βοηθώντας τον παράλληλα να μάθει να χρησιμοποιεί τα
στοιχεία
αυτά των παραστάσεων για να προσδιορίσει ή να επαναπροσδιορίσει την εικόνα που έχει
σχηματίσει για τον εαυτό του. Και η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική σε μια εποχή που
ομολογείται ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δε συνδέεται με την παραγωγή.
Διαπαιδαγωγώντας το μαθητή και βοηθώντας τον στην ανάπτυξη του γνωστικού του ορίζοντα,
διευκολύνοντάς τον στη δημιουργία των παραστάσεων, τον βοηθάμε στην ουσία να είναι σε
θέση να καταστρώσει ένα προσωπικό σχέδιο ζωής, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα του
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει. Κι εδώ βρίσκεται ίσως και η μεγάλη συμβολή του ΣΕΠ στην
εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και στην προσαρμογή προς τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, θεμελιακά στοιχεία της εκπαιδευτικής μας πολιτικής.
Δύσκολα θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς ότι αυτή η διάσταση του ΣΕΠ υλοποιείται μέσα
από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στο
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Λύκειο. Τα αναλυτικά προγράμματα του ΣΕΠ δε φέρνουν το μαθητή αντιμέτωπο με την
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, ώστε μέσα από βιωματικές εμπειρίες να αποκτήσει τα
απαραίτητα ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν στο σχηματισμό της αυτογνωσίας του. Η
πληροφόρηση δε μεθοδεύεται ως το βασικό εκείνο στοιχείο που θα βοηθήσει το άτομο να
σχηματίσει παραστάσεις για πολλά από τα στοιχεία που συνθέτουν τον κοινωνικό – οικονομικό
του χαρακτήρα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει.
Η αγωνία για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΣΕΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
επαυξάνεται κι από το γεγονός της ανυπαρξίας απ’ όσα γνωρίζουμε στο χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσίας προσανατολισμού και πληροφόρησης των φοιτητών.
Μας δίνει ελπίδες η δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων, με αντικείμενο
μελέτης στην ψυχολογία κι άλλες κοινωνικές επιστήμες, μια και οι απόφοιτοί τους θα
μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να στηρίξουν
λειτουργίες, όπως αυτή του ΣΕΠ, αρκεί μέχρι τότε να ρυθμιστούν και οι διοικητικής φύσης
δυσκολίες που σήμερα τουλάχιστον δεν επιτρέπουν αυτή την πολυτέλεια, παρ’ όλο ότι ο
θεσμός του σχολικού ψυχολόγου δεν αφήνει περιθώρια για πολλές αισιοδοξίες<» τεφ.
Σζέπογλου ( Ειδικού επιστήμονα για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό ),
Ελευθεροτυπία 19 – 10 – 87.
Δράση και προβλήματα του .Ε.Π.
Πριν λίγα χρόνια, προκειμένου ο .Ε.Π. να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των
νέων για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,
αναβαθμίστηκε από την πολιτεία. υγκεκριμένα, εισήχθησαν οι εξής καινοτομίες στη
λειτουργία του:

Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ίδρυση 68 Κέντρων υμβουλευτικής και Προσανατολισμού ( ΚΕ.Τ.Π. ), που
απευθύνονται σε μαθητές και νέους, σε γονείς κι εκπαιδευτικούς.

Ίδρυση
200
πιλοτικών
Γραφείων
χολικού
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού σε σχολικές μονάδες, που στηρίζουν τη λειτουργία του θεσμού στο
σχολείο.
Ψστόσο, παρά τις προσπάθειες αναβάθμισης, είναι γνωστό ότι παρατηρούνται αρκετές
δυστοκίες και προβλήματα στην εφαρμογή του χολικού κι Επαγγελματικού
Προσανατολισμού. υγκεκριμένα:

Ο .Ε.Π. διδάσκεται συχνά από «ανειδίκευτους» για το συγκεκριμένο αντικείμενο
καθηγητές

Δε δίνεται η αρμόζουσα προσοχή ούτε από τους διδάσκοντες ούτε από τους
διδασκόμενους

Δε συνοδεύεται από τις απαραίτητες επισκέψεις σε χώρους εργασίας.
Θέματα για ανάπτυξη:
1. Είναι γνωστό σε όλους πως το κυριότερο πρόβλημα για τους νέους είναι η εκλογή του
επαγγέλματος. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι η σωστή εκλογή του επαγγέλματος έχει
αποφασιστική σημασία και για το νέο άτομο και για το κοινωνικό σύνολο.
α. Ποιοι παράγοντες κατά τη γνώμη σας συντελούν στην εκλογή του επαγγέλματος ;
β. Γιατί η σωστή εκλογή θεωρείται αποφασιστική για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο ;
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2. υχνά στις ημέρες μας ακούμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. ε μια ομιλία
σας στη Βουλή των Εφήβων, να αναφερθείτε:
α. τους παράγοντες επιτυχίας στο επάγγελμα.
β. τις προϋποθέσεις με τις οποίες γίνεται ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός.
γ. τις συνέπειές του.
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Θεματική Ενότητα
« Ανεργία ( αεργία ) »

Ορισμός – γενικά : Ανεργία θεωρείται η κατάσταση έλλειψης
εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης. Είναι η κατάσταση, δηλαδή, στην
οποία το άτομο, ενώ διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και
την ικανότητα να εργαστεί, αδυνατεί να εξασφαλίσει
απασχόληση.
Είναι έννοια διαφορετική από την «αεργία», που σημαίνει
σκόπιμη απραξία, εκούσια φυγοπονία και την «αργία», που φανερώνει την ηθελημένη ή
αθέλητη έλλειψη εργασίας, δηλαδή το να μην εργάζεται κάποιος.

Μορφές ανεργίας
Η ανεργία μπορεί να πάρει τις εξής μορφές:

Φρόνια – σταθερή

Εποχιακή

Λανθάνουσα

Δημογραφική


Διαρθρωτική

Ανεργία τριβής

Ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης

Γενεσιουργά αίτια της ανεργίας
Η εισαγωγή της μηχανής – μηχανοποίηση / αυτοματοποίηση παραγωγής
– στην
τεχνολογία και η εξάπλωση του τεχνικού πολιτισμού
Η τεχνολογική και η ηλεκτρονική επανάσταση
Εργασίες που παλαιότερα ασκούνταν από πολλούς ανθρώπους, στις ημέρες μας
διεξάγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από μηχανές
Η διεθνοποίηση της οικονομίας, η απελευθέρωση των αγορών και κυρίως η εξέλιξη των
επικοινωνιών
Η οικονομική κρίση επιφέρει επενδυτική άπνοια
Σαυτόχρονα, ορισμένοι επιχειρηματίες, αναζητώντας φθηνό εργατικό δυναμικό μεταφέρουν
τις επιχειρήσεις τους σε χώρες αναπτυσσόμενες.
Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός , η ελεύθερη αγορά, η υψηλή φορολογία <
Η ανεργία οφείλεται και στην απουσία σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού των
νέων
Οι ελλιπώς ενημερωμένοι νέοι συνηθέστερα αστοχούν στην επαγγελματική επιλογή τους.
Έλλειψη ειδίκευσης
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Ο μετασχηματισμός παραδοσιακών επαγγελμάτων λόγω της τεχνολογίας
Τπερτίμηση των διανοητικών επαγγελμάτων και συνακόλουθη υποβάθμιση των
χειρονακτικών.
Πολλοί εργαζόμενοι απασχολούνται υπερωριακά, ασκούν ακόμη και δεύτερη εργασία –
φαινόμενο της πολυθεσίας – προκειμένου να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να
ενισχύσουν τα εισοδήματά τους .

Επιπτώσεις της ανεργίας

Σο άνεργο άτομο αδυνατεί να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες. Η
οικονομική εξαθλίωση και η μείωση της αγοραστικής ικανότητας
του ατόμου, συχνά τον ωθούν σε συμβιβασμούς που προσβάλλουν
την αξιοπρέπειά του.
Οι δημιουργικές του ικανότητες μένουν αναξιοποίητες.
Αναγκάζεται να καταφύγει σε ευκαιριακή απασχόληση.
Ο εργαζόμενες κάνει υποχωρήσεις και συμβιβασμούς
Οικονομικό κόστος στο κράτος – επιδόματα ανεργίας.
Ανεργία, επίσης, σημαίνει ανεπαρκή αξιοποίηση του βασικού παραγωγικού πόρου, του
ανθρώπινου δυναμικού.
Η ανεργία μαραίνει τη σκέψη του ατόμου, παραλύει την ενεργητικότητά του.
Από την άλλη, η αδυναμία βιοπορισμού πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργεί
στο άτομο συμπλέγματα ενοχής.
Η ανεργία αποδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό και διαταράσσει
επικίνδυνα τις κοινωνικές σχέσεις.
Η περιθωριοποίηση των άνεργων ατόμων αναπτύσσει
αισθήματα αποκλεισμού.
Κλονίζεται η εμπιστοσύνη του ατόμου απέναντι στην πολιτεία
και στους θεσμούς της
Η ανεργία οδηγεί στο να μείνουν αναξιοποίητες για μεγάλο
χρονικό διάστημα οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την
εκπαίδευσή τους οι νέοι.
Διατάραξη οικογενειακών σχέσεων – δυσαρμονία.
Επαιτεία (= ζητιανιά ), μετανάστευση.

Προτάσεις αντιμετώπισης της ανεργίας

Απαιτείται κρατική μέριμνα, πολιτική πρόνοια και μακρόπνοα μέτρα για θεραπεία.
Οικονομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός.
Οικονομική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και πρωτοβουλιών.
Περιφερειακή ανάπτυξη, στόχος η σταδιακή αποκέντρωση
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Καταπολέμηση της πολυθεσίας και της γεροντοκρατίας
υνεχής μετεκπαίδευση κι εξειδίκευση των εργαζομένων.
Αξιοκρατικοί όροι για την ανάληψη εργασίας.
Η πολιτεία πρέπει να μελετήσει την οικονομική και τεχνική
υποστήριξη των νέων
ωστός επαγγελματικός προσανατολισμός
Ενίσχυση της τεχνική εκπαίδευσης
Μετάγγιση ανθρωπιστικής παιδείας
Κατασκευή έργων υποδομής κι έργων κοινής ωφέλειας από το
κράτος.
Αλλαγή νοοτροπία; : να μην υποτιμούμε τα χειρωνακτικά επαγγέλματα και να μη
στρεφόμαστε στις επιστήμες μόνο στις διανοητικές θέσεις.
Άρθρο: ΑΝΕΡΓΙΑ
Η οικονομική ύφεση της τελευταίας δεκαπενταετίας του 200ύ αιώνα σε συνδυασμό με τις
τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της παραγωγής, της οργάνωσης των επιχειρήσεων και
της διοίκησής τους είναι δυο από τις σπουδαιότερες αιτίες που συνέτειναν στη διόγκωση του
προβλήματος της ανεργίας. Σο πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται οξύτερο στα κοινωνικά
στρώματα που βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση και δεν έχουν σταθεροποιήσει τη θέση
και τη σχέση τους με τον κοινωνικό οργανισμό. Σο τέλος των σπουδών για τους νέους και η
αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι ένα μεταβατικό στάδιο, μια εποχή αναμονής
και αναζήτησης.
Αν η εποχή αυτή χαρακτηριζόταν από την περισυλλογή που απαιτεί η προετοιμασία για την
άσκηση ενός επαγγέλματος, θα ήταν γόνιμη και δημιουργική. Θα ήταν μια εποχή
επιμόρφωσης και ουσιαστικής ενημέρωσης, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τις
δυσκολίες, τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα του επαγγέλματος που επέλεξαν. Σα
πράγματα όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Οι περισσότεροι νέοι αισθάνονται πως «κανείς
δεν τους έχει ανάγκη», πως πρέπει να αγωνιστούν για να γίνουν αντικείμενο προσοχής και
πως η προσφορά τους, το δυναμικό τους, κάθε άλλο παρά θετικό ρόλο παίζουν στην αγορά
εργασίας. Και τούτο είναι λογικό, αφού δεν έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα
που θα τους επέτρεπε να διεκδικήσουν με αξιοπρέπεια μια θέση στην οικονομική ζωή της
χώρας τους.
Έτσι, αρχίζει ο μαραθώνιος της αναζήτησης οποιασδήποτε «δουλειάς», οποιασδήποτε
απασχόλησης που θα προσφέρει χρήματα και θα δώσει προσωρινές λύσεις στο μόνιμο
πρόβλημα της οικονομικής ανεξαρτησίας και της δημιουργικής ένταξης στον κοινωνικό
οργανισμό. Η ανεργία όμως παραμένει ως μόνιμη απειλή. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να
«απασχοληθεί» ο νέος αλλά να εργαστεί τόχος του δεν είναι να αποκτήσει το «χαρτζιλίκι»
της μέρας, αλλά να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του και να της δώσει τη μορφή και την
ποιότητα που ο ίδιος επιδιώκει. Οι ευκαιριακές ασχολίες λειτουργούν ως διέξοδοι που
μεταθέτουν το πρόβλημα χωρίς να το λύνουν. Δημιουργούν μια ψευδαίσθηση ανεξαρτησίας
χωρίς όμως να αποδεσμεύσουν το δημιουργικό δυναμικό που κυοφορείται. Κι αν λάβουμε
υπόψη μας το γεγονός ότι μέσα στο επάγγελμα ο νέος διοχετεύει τους στόχους και τα
ιδανικά του, τη θέληση για πραγμάτωση της προσωπικότητάς του, καταλαβαίνουμε τι
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μπορεί να σημαίνει γι’ αυτόν η ευκαιριακή απασχόληση ή, ακόμη, και η έλλειψη της.
Σα ιδανικά όμως, ακόμη και όταν δεν πραγματώνονται, ακόμη και όταν οι αξίες που αυτά
μεταφέρουν δε γίνονται τρόπος ζωής, δεν ξεχνιούνται. Μεταστοιχειώνονται σε σκοτεινή
μάζα που βαραίνει την ψυχή μεταστρέφοντας τη δημιουργικότητα σε άρνηση, την κριτική
σκέψη σε κυνισμό και την ενεργητικότητα σε παραίτηση. Είναι φυσικό λοιπόν να βλέπει ο
νέος την κοινωνία με επιφύλαξη, να τη θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνη, μιας και του
αρνείται το δικαίωμα να ρυθμίζει τη ζωή του έχοντας εξασφαλίσει, εκτός από την
οικονομική ανεξαρτησία, τη δυνατότητα να νιώθει χρήσιμος για τον εαυτό του και τους
άλλους.
Η ανεργία είναι η μάστιγα της νεολαίας, γιατί πλήττει την αξιοπρέπειά της υπονομεύοντας
τη θέληση και καταστρέφοντας τα οράματά της για έναν καλύτερο κόσμο. Είναι μάστιγα,
γιατί αφήνει το νέο εκτεθειμένο στις κάθε λογής «εύκολες λύσεις» που προσφέρει η
κοινωνία μας ωθώντας τον στην ανευθυνότητα ή ακόμη και την εγκληματικότητα. Ας μην
ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ρώμη, την τύχη των πολιτικών πραγμάτων καθόριζε ο όχλος των
ανέργων και των εξαθλιωμένων πολιτών, που πουλούσαν την ψήφο τους στον άρχοντα που
υποσχόταν περισσότερο στάρι και ακόμη περισσότερα θεάματα.
Η ανεργία, σε τελευταία ανάλυση, είναι μάστιγα για κάθε κοινωνία, αφού μένει ανενεργό
μεγάλο μέρος του νεανικού πληθυσμού, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει όχι μόνο στην
αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και στην ανανέωση των παραγωγικών, οικονομικών
και διοικητικών μηχανισμών με καινούργιες ιδέες, μεθόδους και οράματα.
Ένα ακόμα κείμενο για την ανεργία
κέψη στο περιθώριο
Όσο η ανεργία στη χώρα μας υπολογίζεται με λάθος αριθμούς, ο επαγγελματικός
προσανατολισμός στα σχολεία είναι λάθος
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινάει από το σπίτι του παιδιού. Η δουλειά
του μπαμπά και της μαμάς είναι τα πρώτα επαγγέλματα που το παιδί γνωρίζει σε βάθος.
Εάν μάλιστα αντιληφθεί ότι πρόκειται για «σπουδαία» επαγγέλματα, από τον παιδικό
σταθμό κιόλας δηλώνει ότι θα γίνει το ίδιο όταν μεγαλώσει. Αναζητώντας το μερτικό από
την χρυσόσκονη που του αναλογεί στην οικογενειακή μερίδα.
Πιο σημαντικό από το όνομα του επαγγέλματος νομίζω πως είναι η «υπόσταση»
επαγγέλματος. Από τότε που το παιδί γεννιέται σχηματίζει εικόνες με τα φανερά
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δουλειάς που «έρχεται στο σπίτι». Σο παιδί
ανέργων είναι προφανές πως μη έχοντας ανάλογες προσλαμβάνουσες στερείται της
δυνατότητας αυτής.
Σα παιδιά με την μέθοδο του παζλ, ξεκινώντας με παζλ για νήπια, εκείνα με τα μεγάλα
κομμάτια, και συνεχίζοντας με όλο και μικρότερα κομματάκια, σιγά-σιγά συνθέτουν, χρόνοχρόνο αναπτύσσουν, σταδιακά ολοκληρώνουν και, τέλος, αποκαλύπτουν την εικόνα του
επαγγέλματος του γονέα. Που τους αρέσει και την κορνιζάρουν στο μυαλό τους με το
μελλοντικό τους πτυχίο, ή δεν τους αρέσει και δεν ξανασχολούνται.
Εννοείται πως η εικόνα του επαγγέλματος του γονέα δεν έχει να κάνει μόνο με
εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως το επαγγελματικό ντύσιμο και το «πώς»
(«διαφορετικά») μιλάμε στο τηλέφωνο. Αόρατα κομμάτια παζλ συνθέτουν την εικόνα μιας
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άυλης εργασιακής συμπεριφοράς: του πνεύματος του συγκεκριμένου επαγγέλματος και της
εργασιακής αύρας ανεξαρτήτως επαγγέλματος.
Σο παιδί ανέργων δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να παίξει παζλ.
Η ικανοποίηση της εργασίας και η χαρά της επαγγελματικής προόδου ανήκουν
βέβαια κι αυτά στο παζλ που το παιδάκι ανέργου δεν μπορεί να δει. Δεν τα ξέρει, δεν
αναζητάει να τα μιμηθεί «μεγάλος» αφού δεν ξέρει να τα αναζητήσει, αγνοεί πώς να τα
χειριστεί αργότερα ως ενήλικας. Μια ολοφάνερη δυσκολία το περιμένει όταν με την πρώτη
του δουλειά τού ζητηθεί να συμπεριφερθεί ως «εργαζόμενος». Ξεκινώντας από τα βασικά,
όπως να μπει σε σφιχτό εργασιακό πρόγραμμα ενώ είναι μαθημένος ο χρόνος να τρέχει
ελεύθερος. Ή ουρανοκατέβατα να του τεθούν από την μια στιγμή στην άλλη αυστηρές
προθεσμίες, στον ευέλικτο τρόπο ζωής που έμαθε από το σπίτι του.
Για το παιδί εργαζόμενου, όμως, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του παζλ. Σου δόθηκε
στο χέρι ως απάντηση όταν ρώτησε «μπαμπά και μαμά, γιατί να πάτε σήμερα πάλι στη
δουλειά και δεν κάθεστε σπίτι να παίξουμε;».
Σο παιδάκι αυτό πλεονεκτεί και σε κάτι άλλο ανήκοντας σε εργασιακή οικογένεια.
Έχει μεγαλύτερη ευκαιρία από τον «συμμαθητή με άνεργο γονέα» να αξιοποιηθούν από
μικρή ηλικία κλίσεις και χαρίσματα. Σο καθοριστικό για το μέλλον αυτού του τυχερού
παιδιού είναι ότι την ευκαιρία αυτή να ανακαλυφθούν και αξιοποιηθούν οι κλίσεις και τα
χαρίσματά του εν υπνώσει, την έχει και ο γονέας του παιδιού και μπορεί να χρηματοδοτήσει
την αφύπνισή τους.
Κι αν όλα αυτά θεωρηθούν λόγια και μελλούμενα, ας μην πάμε μακριά, ας πάμε
μια βόλτα σε ένα τυχαίο θεατρικό παιχνίδι στον παιδικό σταθμό της γειτονιάς. Σο
παιδάκι ανέργου ξεχωρίζει από τα «άλλα» της ομάδας γιατί, στερούμενο άλλων
επαγγελματικών μοντέλων, επιλέγει μόνιμα να παίζει «τη δασκάλα» και «τον παιδίατρο».
(Εκτός αν η δασκάλα και ο παιδίατρος είναι οι γονείς του.)
Σον χειρότερο ρόλο σε αυτό το θεατρικό παιχνίδι θα τον έχει το παιδάκι που θα πει πως
θα παίξει τον άνεργο «όπως ο μπαμπάς και η μαμά». Εκτός από το ότι δεν θα έχει τι να
παίξει στην παντομίμα, θα κατηγορηθεί πως στερείται φαντασίας.
Κι αν δεν μας κάνει κόπο να πάμε λίγο μακρύτερα από τον παιδικό σταθμό της
γειτονιάς, ας πεταχτούμε σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη παράδοση και πιο προχωρημένη
κοινωνική υποδομή για τους ανέργους, κι ας ρωτήσουμε «τι έγιναν όταν μεγάλωσαν» τα
παιδιά των «μόνιμων» ανέργων.
Επιστρέφοντας στα δικά μας, ας επιστρέψουμε με ένα γεγονός:
Όσο αυξάνονται τα άνεργα σπίτια, αυξάνεται η ευθύνη της κοινωνίας να ετοιμάσει
τους αυριανούς της εργαζόμενους. Ώστε τα παιδιά, ιδιαίτερα των χρόνιων ανέργων, να
λάβουν εκτός σπιτιού (αναγκαστικά) την εκπαίδευση του άρτια προετοιμασμένου
εργαζόμενου.
Και του ισότιμα προετοιμασμένου εργαζόμενου. Που θα παραλάβει ως παιδάκι την
σκυτάλη ενός Κράτος-Δικαίου και θα την τρέξει ως ενήλικας στην επόμενη γενιά του.
Σέλος, (τέλος;), όσο αυξάνονται τα άνεργα σπίτια, μόνο στην κοινωνία μένει να
«διαβεβαιώσει» τα παιδιά ανέργων ότι όταν μεγαλώσουν δεν θα γίνουν άνεργα σαν τον
μπαμπά και τη μαμά.
61

Ιωαννίδης Άρης
Έκφραση – Έκθεση Β΄ Λυκείου

Θέματα για ανάπτυξη:
1. ε επιστολή σας προς τον Τπουργό Παιδείας, εκπροσωπώντας τη σχολικής σας μονάδα,
εκθέτετε τους προβληματισμούς των εφήβων αναφορικά με τις επιπτώσεις της ανεργίας
τόσο στο άτομο, όσο και στην κοινωνία και προτείνετε την ανάληψη μέτρων από την
πολιτεία και το σχολείο για την άμβλυνση του φαινομένου. ( 500 λέξεις )
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Θεματική Ενότητα
« Εξειδίκευση / καταμερισμός εργασίας »
Ορισμός – γενικά : Η εξειδίκευση αποτελεί την ανώτατη μορφή καταμερισμού εργασίας.
Πρόκειται
για μια μορφή γνωστικού κι επαγγελματικού
περιορισμού με αρνητικές συνέπειες σε πνευματικό και ψυχικό
επίπεδο αλλά χρήσιμου κι αναγκαίου για λόγους οικονομικούς,
τεχνικούς κι επιστημονικούς. 2

Η αναγκαιότητα ( αίτια ) της εξειδίκευσης
Ο τεράστιος όγκος των γνώσεων
Η εξάπλωση των επιστημών σε νέους τομείς που καθιστούν το άτομο ανίσχυρο να
κατακτήσει το σύνολο των γνώσεων
Τπάρχει σκληρός ανταγωνισμός σ’ όλους τους κλάδους της ζωής
Ο ανθρώπινος νους έχει συγκεκριμένα όρια
Ο άνθρωπος νιώθει την εσωτερική ανάγκη για εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση.
Αυξάνει η παραγωγικότητα
Η οικογένεια, η παιδεία, που εκφράζεται κυρίως με το σχολικό περιβάλλον κινούνται προς
την κατεύθυνση της ενασχόλησης του νέου από μικρή ηλικία μ’ ένα μόνο ενδιαφέρον.
Η τεχνολογική εξέλιξη, η είσοδος της μηχανής στην παραγωγή
Η αυτοματοποίηση οδήγησαν στον καταμερισμό της εργασίας.
.

Εσφαλμένα πολλοί πιστεύουν ότι η ειδίκευση είναι θετική έννοια και η εξειδίκευση αρνητική. Η διαφορά ωστόσο των δύο
εννοιών δεν είναι ποιοτική αλλά ποσοτική και αφορά στην έκταση και το εύρος του γνωστικού αντικειμένου. Η έκρηξη των
γνώσεων δημιούργησε πλέον όχι μόνο την ανάγκη της ειδίκευσης αλλά και της εξειδίκευσης, δηλαδή της ενασχόλησης με
ακόμη πιο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. π.χ. Επάγγελμα: Γιατρός, ειδίκευση: Ορθοπεδικός, εξειδίκευση: πονδυλική στήλη.
Η αρνητική έννοια - κατάσταση είναι η τυφλή προσκόλληση του ανθρώπου στην ειδίκευση, δηλαδή ο εγκλωβισμός του σε
αυτήν, που τον οδηγεί στη μονοδιάστατη θεώρηση των πραγμάτων. Η εποχή της παντογνωσίας έχει παρέλθει οριστικά.
Όγκοι βιβλίων στοιβάζονται στις βιβλιοθήκες, πλήθη εργαστηρίων διευκολύνουν τις έρευνες, πληθώρα επιστημόνων και
τεχνικών κατακτούν τη νέα γνώση με ραγδαίους ρυθμούς. Η ειδίκευση γίνεται αναπόδραστη ανάγκη.
Πουθενά δεν αρκεί ο ένας, χρειάζονται οι πολλοί. Η ειδίκευση, όμως, πρέπει να είναι εργαλείο
για τον άνθρωπο και όχι αυτοσκοπός, γιατί τότε ο άνθρωπος αιχμαλωτίζεται στον ειδικό, και
όπως λέει και ο Ι.Μ. Παναγιωτόπoυλoς, εξανδραποδίζεται.
2

63

Ιωαννίδης Άρης
Έκφραση – Έκθεση Β΄ Λυκείου

Ο θετικός ρόλος της εξειδίκευσης
Οδηγεί στην ποιοτική βελτίωση της παραγωγής
Πετυχαίνεται επιτάχυνση των ρυθμών
Ο ειδικός, καθώς έχει τη δυνατότητα να μελετά το αντικείμενό του
ολόπλευρα, είναι από πολύ καλά μέχρι άριστα ενημερωμένος στον τομέα
του.
Η εξειδίκευση σε γενικές γραμμές προάγει τον τεχνολογικό πολιτισμό.
υντελεί στην επιστημονική, τεχνολογική, κοινωνική και πολιτιστική ακμή
των κοινωνιών.
Προωθεί τις επιστήμες και την τεχνολογία, διευρύνει την γνώση.
Με τη γνώση, την καταπολέμηση των μέσων μεταφοράς, συγκοινωνίας, η
εκμηδένιση των αποστάσεων διευκόλυναν την ανθρώπινη επικοινωνία,
την προσέγγιση λαών.
Σα ΜΜΕ, η δορυφορική τηλεόραση, το διαδίκτυο ανέδειξαν τον κοσμοπολιτισμό.
Η εξειδίκευση οδηγεί στο βάθος των πραγμάτων και διαμορφώνει πάγιες γνώσεις σε κάθε
τομέα του επιστητού.
Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν την επινοητικότητα και την επιδεξιότητά τους.
Μέσω της εξειδίκευσης ο άνθρωπος αντιλήφθηκε την αναγκαιότητα της συνύπαρξης και
της συνεργασίας
Οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνική καταξίωση.
Περιορίζει στο ελάχιστο τα ανθρώπινα λάθη.

Ο αρνητικός ρόλος της εξειδίκευσης
Η εξειδίκευση εγκλωβίζει τον εργαζόμενο σε μια μορφή πολύ
συγκεκριμένης εργασιακής δραστηριότητας.
το πλαίσιό της, η καθημερινή επαφή με ένα απόλυτα
περιορισμένο αντικείμενο εργασίας γεννάει συμπτώματα πλήξης.
Απώλεια συγκινησιακής χαράς του ατόμου που απορρέει από τη
δημιουργία.
Παρατηρείται απώλεια δημιουργικής έκφρασης.
Ενισχύεται η φιλαυτία, η αυθεντία του ειδικού.
ωματική επίπτωση: οι μηχανικά επαναλαμβανόμενες κινήσεις επιφέρουν υπερκόπωση κι
ατροφία συγκεκριμένων μελών του σώματος.
Αποξενώνεται ο εργαζόμενος από το προϊόν της εργασίας του.
Παράλληλα, ο σύγχρονος άνθρωπος, αφού δε νιώθει ότι δημιουργεί και παράγει έργο, χάνει
το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς της εργασίας του.
Μονομέρεια σκέψης / έλλειψη καθολικής και σφαιρικής γνώσης του αντικειμένου
τέρηση ευρύτερης καλλιέργειας, καθολικής θεώρησης, που σημαίνει αδιαφορία για τα
γράμματα και τις τέχνες, τον πολιτισμό.
Ο αλλοτριωμένος στην εργασία του ο άνθρωπος δεν επιλέγει τρόπους αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου του ανάλογα με τις πνευματικές του ανάγκες τελείωσης.
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Προτάσεις αντιμετώπισης των αρνητικών της εξειδίκευσης
Η καλή γενική παιδεία προβάλλει ως αναγκαιότητα.
Παράλληλα, αποτελεί ευθύνη του σχολείου η μετάδοση γενικής κι
ανθρωπιστικής παιδείας, πολύπλευρης μόρφωσης
Ψφέλιμο είναι η εργασία να αντιμετωπίζεται ως πηγή δημιουργίας,
ψυχικής πληρότητας.
Είναι ευθύνη της οικογένειας να παρέχει στα νεαρά μέλη τα πρώτα
βιώματα και τις κατευθύνσεις.
Ο ελεύθερος χρόνος δεν πρέπει να αναλώνεται στην εκτόνωση του
ατόμου από την πίεση που βιώνει στον εργασιακό χώρο.
Οι επιστήμονες έχουν χρέος να συνειδητοποιήσουν την αποστολή τους.
Κείμενο: Επιστήμονας αποκλειστικά ειδικευμένος ή πολύπλευρα μορφωμένος;
Είναι γεγονός πως η ειδίκευση είναι απαραίτητη, είναι αντικειμενική νομοτέλεια. Όσο
μεγαλύτερη εμβάθυνση γίνεται σ’ έναν τομέα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος των
ανθρώπων. Η μονόπλευρη, όμως, ενασχόληση μ’ ένα αντικείμενο, με μια πλευρά του μπορεί
να οδηγήσει στην τυποποίηση, στη ρουτίνα, στην αποσπασματικότητα.
Όταν η εξειδίκευση γίνεται αυτοσκοπός απογυμνώνεται το επιστημονικό έργο από την
κοινωνική του ουσία, αποσυνδέεται από την κοινωνική του εφαρμογή. Μπορεί, πολύ
εύκολα, να δικαιολογηθεί και η αντιανθρωπιστική χρήση της επιστήμης, η σύνδεσή της με
μεγάλα ανθρωπιστικά συμφέροντα. το όνομα μιας τεχνοκρατικής αντίληψης
απογυμνώνεται η επιστήμη από την ανθρωπιστική της ουσία. Σαυτόχρονα, καθώς ο ίδιος ο
επιστήμονας αποξενώνεται πολύπλευρα από τους άλλους ανθρώπους, αποξενώνεται και
από τον ίδιο του τον εαυτό. Γίνεται μονοδιάστατος.
Αντίθετα ο επιστήμονας που γνωρίζει την ουσία του έργου του έχει διαφορετικές απαιτήσεις
και από τον ίδιο του τον εαυτό και από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Κοινωνικά
ευαισθητοποιημένος συμβάλλει μέσα από την επιστήμη του στην κοινωνική εξέλιξη. Δεν
εννοεί την πολύπλευρη μόρφωση ως αθροιστική ενασχόληση με διάφορες τέχνες ή με
άλλους τομείς του επιστητού, αλλά ως ουσιαστική ανάγκη ζωής, ως προϋπόθεση για την
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, για την ιστορική δικαίωση του έργου του.
Φρειάζεται, όμως, εδώ να θίξουμε και μια άλλη πλευρά που έχει αναδείξει η ίδια η ανάπτυξη
της επιστήμης σήμερα. Είναι γνωστό πως όσο μεγαλύτερη είναι η κατάκτηση ενός
γνωστικού τομέα, τόσο πιο οπλύ γίνεται φανερή η σύνδεσή του με άλλους τομείς της
επιστήμης. Η τάση για ειδίκευση μετατρέπεται στο διαλεκτικά
αντίθετό της, στη γενίκευση μέσω της ανάπτυξης των σύνθετων επιστημών (π.χ.
κυβερνητική, πληροφορική, βιομηχανία, αστροναυτική, εφαρμογή των μαθητικών σ’ όλες
τις επιστήμες, κ.λπ.).
Η παραδοσιακή αντίληψη για την εξειδίκευση αρχίζει να ανατρέπεται μπροστά στα νέα
δεδομένα. Για να μπορέσει ένας επιστήμονας ν’ ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις
χρειάζεται να έχει επίγνωση της ενότητας της γνώσης, επίγνωση της πολυμορφίας της. Οι
μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν γίνει από ανθρώπους
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με ευρείς ορίζοντες σκέψης, πλούτο γνώσεων και ενδιαφερόντων. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως ο
Ντοστογιέφσκι του έδωσε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι ο Γκάους. Αλλά και οι μεγάλοι
επιστήμονες της Αναγέννησης ήταν άνθρωποι με δύναμη σκέψης, με πάθος. Ήταν
πολυμαθείς. Σο πρότυπο του Homo universalis (καθολικός άνθρωπος) χαρακτήριζε τον
Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον Ντύρερ, τον Μακιαβέλι, τον Λούθηρο.
Σο βασικό στοιχείο της προσφοράς ενός επιστήμονα έγκειται στο να συμβάλει μέσα από το
έργο του έργο του στην απελευθέρωση του ανθρώπου. Για να γίνει αυτό κατορθωτό
χρειάζεται πρώτ’ απ’ όλα η προσωπική συνειδητοποίηση και η ευθύνη του επιστήμονα για
το κοινωνικό αποτέλεσμα του έργου. Σο επιστημονικό έργο δεν είναι κοινωνικά ουδέτερο
έργο. Όσο κι αν οι τύποι, οι αριθμοί, οι έννοιες έχουν μια «απρόσωπη» ταυτότητα αν τα
δούμε απομονωμένα στους τοίχους ενός εργαστηρίου ή στις σελίδες ενός βιβλίου, κατά την
έξοδό τους στον κοινωνικό στίβο αποκτούν συγκεκριμένη ταυτότητα, η οποία καθορίζεται
από τον τρόπο εφαρμογής τους.
’ αυτό το σημείο έγκειται και η ευθύνη, η προσωπική στάση του επιστήμονα. Μια θετική
για την ανθρώπινη πρόοδο εξέλιξη συνεπάγεται μια πολύπλευρη μόρφωση του επιστήμονα
καθοριστική για το πώς εννοεί και κατανοεί τη συμμετοχή του μέσα από το έργο του στην
κοινωνική ζωή.
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η πρώτη επιλογή αφορά τον ίδιο τον επιστήμονα. Είναι δική του
ευθύνη το αν γίνει διαβασμένο ανδράποδο, βολικό και υπάκουο σε κάθε λογής
αντιανθρωπιστικές επιδιώξεις ή αν, μετουσιώνοντας τις ειδικευμένες γνώσεις του σε γνώση,
συνδέει τα όσα γνωρίζει με το κοινωνικό, συλλογικό όφελος. Είναι δική του επιλογή τον να
ζέψει τις γνώσεις του υποζύγιο σε ιδιοτελεί συμφέροντα ή το
να επιλέξει τον δρόμο της υψηλής ευθύνης που διακρίνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει
συνείδηση της κοινωνικής αναφοράς του έργου του. Είναι όμως και θέμα γενικότερο το πώς
θα δημιουργηθούν εκείνοι οι κοινωνικοί όροι οι οποίοι θα διευκολύνουν τις επιλογές ενός
επιστήμονα και θα εξουδετερώνουν τις πιέσεις οι οποίες πιθανόν εξασκούνται πάνω του.
Αιμιλία Καραλή, Λόγος, τεχνική και τέχνη στην έκθεση, Εκδ. Στάχυ, 1993, σελ. 317-318

Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ
Έχει περάσει η εποχή της Αναγέννησης, όταν πρότυπο του ανθρώπου ήταν ο «Homo
Universalis», ο πολυπράγμων, δηλαδή, άνθρωπος που ασχολούνταν με ένα ευρύτατο φάσμα
αντικειμένων και γινόταν τόσο περισσότερο αξιοθαύμαστος, όσο μεγαλύτερο ήταν το
πλήθος των διαφορετικών θεμάτων για τα οποία κατείχε γνώσεις. Ο σύγχρονος άνθρωπος
αξιολογείται όχι με βάση τη σφαιρικότητα των γνώσεων, αλλά με κριτήριο το βάθος στο
οποίο έχει διεισδύσει σχετικά με ένα μικρό πεδίο του επιστητού, με το κατά πόσο δηλαδή
εξειδικευμένος είναι.
Η εξειδίκευση υπήρξε επακόλουθο του οριζόντιου και κάθετου καταμερισμού της εργασίας.
Μια στοιχειώδης ειδίκευση υπήρχε πάντα. Άνθρωπος για όλες τις δουλειές μάλλον δεν
υπήρξε ποτέ. Απεναντίας, θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι το «εφ΄ω έκαστος ετάχθη» (για
ό,τι ο καθένας ορίστηκε) ισχύει από τότε που οργανώθηκαν οι πρώτες κοινωνίες και από
τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτοι «επαΐοντες*», ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες και τις
δραστηριότητες των ανθρώπων κάθε κοινωνίας. ταδιακά, όσο περισσότερο κατατεμνόταν
66

Ιωαννίδης Άρης
Έκφραση – Έκθεση Β΄ Λυκείου

η παραγωγή των προϊόντων, όσο εξελίσσονταν τα τεχνικά παραγωγικά μέσα, τόσο πιο
λεπτομερής γινόταν η εξειδίκευση.
ήμερα η εξειδίκευση έγινε απολύτως αναγκαία. Πρώτα, γιατί οι ασχολίες του σύγχρονου
ανθρώπου καλύπτουν ένα τόσο ευρύ φάσμα, ώστε να είναι αδύνατη η ταυτόχρονη επίδοσή
του σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Έπειτα, η εξειδίκευση επιβάλλεται στην εποχή
μας από την έκρηξη των επιστημονικών γνώσεων. Όσο περισσότερα αντικείμενα
περιλαμβάνονται στο πλάτος μιας επιστήμης, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η έρευνά τους σε
βάθος. Γι΄ αυτό και οι επιστήμες διαρκώς επιμερίζονται σε κλάδους και οι επιστήμονες
εξειδικεύονται σε κάποιον απ΄αυτούς. Παράλληλα με την επιστήμη εξελίσσεται και η
τεχνολογία. Η χρήση, λοιπόν, των σύγχρονων εξελιγμένων τεχνικών μέσων απαιτεί και
εξειδικευμένους χειριστές. Αν σ΄αυτά προσθέσουμε και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά τα πολύπλοκα προβλήματα που υπάρχουν στην εποχή μας,
αντιλαμβανόμαστε πόσο απαραίτητη είναι σήμερα η εξειδίκευση.
Με την εξειδίκευση των εργαζομένων αυξάνεται η παραγωγικότητα, η οποία έχει τεράστια
σημασία για την οικονομική και, κατ΄επέκταση, την κοινωνική πρόοδο. Οι εργαζόμενοι
γίνονται πιο επιτήδειοι, αποκτούν ειδικές γνώσεις, αναπτύσσουν την επινοητικότητα και
την επιδεξιότητά τους και, επομένως, χρησιμοποιούν πιο αποδοτικά τις σωματικές και
πνευματικές τους ικανότητες. Εξοικονομούνται δυνάμεις, μέσα, χρόνος και κεφάλαια, με
αποτέλεσμα όχι μόνο να μειώνεται το κόστος και να γίνονται πιο ανταγωνιστικά στην
αγορά τα προϊόντα, αλλά και να αυξάνεται η παραγωγή τους.
Όσο προχωρεί ο οριζόντιος και κάθετος καταμερισμός της εργασίας, τόσο εξελίσσονται και
τα τεχνικά μέσα, επειδή αυτά προορίζονται να επιτελέσουν πολύ εξειδικευμένες
λειτουργίες. Βελτιώνεται, επίσης, και η οργάνωση των επιχειρήσεων, καθώς δημιουργούνται
νέα τμήματα και ανασυγκροτούνται τα ήδη υπάρχοντα, ώστε να είναι πιο αποδοτική η
λειτουργία τους. Κατ΄αυτόν το τρόπο δημιουργούνται νέες ειδικότητες και νέες θέσεις
εργασίας.
Παρόμοιες αλλαγές, όσον αφορά τις μεθόδους έρευνας, τα εργαστηριακά μέσα και,
συνεπώς, τη γνώση, επιφέρει η εξειδίκευση και στην επιστήμη. Φάρη στην αποκλειστική και
συνεχή ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο αντικείμενο του επιστητού η
γνώση γίνεται πιο βαθιά, πιο λεπτομερής και πιο ακριβής. την εποχή μας ο επιστήμονας,
αν δεν έχει εξειδίκευση, κινδυνεύει να μείνει στην επιφάνεια και να μιλάει με γενικότητες
ανούσιες και άχρηστες.
Επιπλέον, με την εξειδίκευση και το σύγχρονο διεθνή καταμερισμό της παραγωγής, εκλείπει
η παραδοσιακή οικονομική αυτάρκεια ιδιωτών και κρατών. Αυτή η έλλειψη αυτάρκειας
ενισχύει την αλληλεξάρτηση, την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα των ανθρώπων. Η
παραγωγική διαδικασία μοιάζει με μια αλυσίδα και η αποδοτική λειτουργία της εξαρτάται
από τη συνοχή των κρίκων της αλυσίδας αυτής, δηλαδή την αδιάλειπτη και αρμονική
συνεργασία των ανθρώπων, είτε είναι άτομα είτε επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες
είτε ακόμη και κράτη ολόκληρα.
*επαΐοντες: ειδικοί, ειδήμονες
π. Κούτρας
Θέματα για ανάπτυξη:
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1. ε συζήτηση που διεξάγεται στο σχολείο σας στα πλαίσια του επαγγελματικού
προσανατολισμού, αναφέρεστε στην αναγκαιότητα της ειδίκευσης στις σύγχρονες
κοινωνίες κι εξετάζετε αν η επιστημονική ειδίκευση οδηγεί κατ’ ανάγκην στην πνευματική
μονομέρεια. ( 500 λέξεις )
2. ’ ένα αποδεικτικό δοκίμιο των 500 περίπου λέξεων, που θα δημοσιευτεί στη σχολική
εφημερίδα, να εξετάσετε τους κινδύνους που θα επιφέρει η τυποποίηση της εργασίας και να
προτείνετε τρόπους θωράκισης του εργαζομένου.
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θεματική Ενότητα
« Σηλεργασία »
Ορισμός - γενικά :
ύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία ορίζεται ως μια μορφή
εργασίας που εκτελείται από ένα άτομο, για έναν εργοδότη ή πελάτη,
εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου με τη χρήση τηλεπικοινωνιών
και προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και
κεντρικό χαρακτηριστικό της εργασίας.

"Η ηειεξγαζία είλαη έλαο επέιηθηνο ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή
παξνπζία ηνπ εξγαδόκελνπ ζην ρώξν εξγαζίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπ. Η εθαξκνγή ηεο
ηειεξγαζίαο πξνϋπνζέηεη ηε ζπρλή ρξήζε ηερληθώλ ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ θαη ηελ
εθηεηακέλε ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ (π.ρ. ηειεθώλνπ, απηόκαηνπ ηειεθσλεηή, θαμ,
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ κε πξόζβαζε ζε δίθηπν), αιιά θαη άιισλ πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ
ππεξεζηώλ, όπσο ISDN, θσλεηηθό mail, θσλεηηθή θαη βίληεν ηειεδηάζθεςε, εθηξνπή θιήζεσλ, θηλεηή
ηειεθσλία θ.ά.”
Gray M., Hodson N., Gordon G., “Telework Explained”, J. Wiley & Sons, New York, 1993

Μορφές τηλεργασίας
Όταν λέμε ότι η τηλεργασία εφαρμόζεται με σκοπό να αλλάξει η
δεδομένη γεωγραφικά θέση εργασίας, δεν εννοούμε ότι ο νέος χώρος
εργασίας είναι αποκλειστικά και μόνο το σπίτι. Η τηλεργασία μπορεί να
υλοποιηθεί με βάση τα παρακάτω σχήματα:
Σηλεκέντρα (Telecentres)
Πρόκειται για καλά οργανωμένους χώρους με τη μορφή γραφείων (που προσφέρουν δηλαδή
τις υπηρεσίες που θα πρόσφερε ένα γραφείο). Οι χώροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είτε από υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών είτε από υπαλλήλους της ίδιας εταιρείας, που
όμως ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς εργασίας. Σα τηλεκέντρα διαφέρουν από τα γραφεία
στα εξής. Αφενός μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά (στην ίδια γειτονιά) στον
εργαζόμενο από άποψης απόστασης από ότι τα γραφεία της εταιρείας. Αφετέρου οι χώροι
των τηλεκέντρων είναι ανοιχτοί χρησιμοποιούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους.
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Καταργείται ο όρος της "ιδιοκτησίας" του συγκεκριμένου χώρου των παραδοσιακών
γραφείων. Όλοι δουλεύουν παντού. Ένας εργαζόμενος που δούλεψε την Σετάρτη στην
αίθουσα Α, την Πέμπτη μπορεί να δουλέψει στην αίθουσα Γ.
Σηλεσπίτια (Telecottages)
Σα telecottages είναι μια μορφή τηλεκέντρων που όμως είναι συνήθως εγκατεστημένα σε
άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Πρόκειται για ξύλινες καλύβες η μικρά σπίτια, τα
οποία είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία της τηλεργασίας, που απαρτίζουν
μικρά χωριά. Η συγκεκριμένη μορφή τηλεργασίας έχει τις ρίζες της στην κανδιναβία. Η
εξάπλωσή τους από τις αρχές του 1980 μέχρι σήμερα υπήρξε ραγδαία με αποτέλεσμα
σήμερα να υπάρχουν περί τα 500 telecottages σε όλη την Ευρώπη. Σα telecottages μπορεί να
είναι εγκατεστημένα σε παλιά σχολεία ή φάρμες ή και σε άλλα κτίρια της υπαίθρου.
Ευρύτερος σκοπός τους είναι να ενδυναμώσουν την κατά τόπους οικονομία με το να:


εκπαιδεύουν τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών στην τηλεργασία και
στον ευρύτερο χώρο των Σηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής

απορροφoύν τη νεολαία των περιοχών αυτών στην αγορά εργασίας

δίνουν την ευκαιρία στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις και τοπικούς οργανισμούς
να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξοπλισμό υψηλότερων τεχνολογικών προδιαγραφών.
Σηλεργασία στο σπίτι (Home based teleworking)
Σο παράδειγμα που δόθηκε στον ορισμό αναφέρεται σ' αυτό το μοντέλο εργασίας. Είναι
φανερό ότι η τηλεργασία, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, πραγματοποιείται με έδρα το σπίτι.
Απαραίτητη προϋπόθεση εδώ είναι πως ένας χώρος του σπιτιού πρέπει να μετατραπεί σε
τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί αντίστοιχα με γραφική ύλη, τηλέφωνα, fax, υπολογιστή,
modem και ISDN για σύνδεση του υπολογιστή με το Δίκτυο κ.ά., ανάλογα με τις απαιτήσεις
της εργασίας.
Νομαδική τηλεργασία (Nomadic teleworking)
Οι τηλεργαζόμενοι μ' αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας είναι περιφερόμενοι. Δεν
υπάρχει σταθερός χώρος εργασίας. Η χρήση φορητών υπολογιστών και κινητής τηλεφωνίας
υποχρεώνει τους τηλεργαζόμενους να μετατρέπουν σε χώρο εργασίας τους κάθε φορά το
μέρος που τους επιτρέπει να συνδέσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό τους. Οι
τηλεργαζόμενοι συνεπώς σ' αυτό το μοντέλο είναι εντελώς αποδεσμευμένοι από τον όρο της
σταθερής βάσης εργασίας.
Σηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου (Remote office teleworking)
Εδώ γίνεται χρήση γραφείου το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε απόσταση από την εταιρεία
και τα υπόλοιπα γραφεία της. Οι τηλεργαζόμενοι είναι συνήθως υπάλληλοι των οποίων η
φύση της δουλειάς τους επιτρέπει ή καμιά φορά και τους υποχρεώνει να βρίσκονται μακριά
από τους συναδέλφους τους. Επίσης μπορούν οι τηλεργαζόμενοι αυτού του μοντέλου να
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απαρτίζουν ακόμα και ομάδες στήριξης των κεντρικών γραφείων με εργασία άλλοτε
πλήρους και άλλοτε μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Σα
κινητά γραφεία υποχρεώνονται να παρέχουν άμεση πρόσβαση στο Δίκτυο και στις βάσεις
δεδομένων της επιχείρησης.
Διάσπαρτη τηλεργασία (Offshore teleworking)
Αυτή η μορφή αποτελεί μια παραλλαγή της τηλεργασίας μέσω κινητών γραφείων. Ό όρος
αυτός ανακαλύφθηκε το 1992-1993 μετά από έρευνα του Βρετανικού τμήματος Βιομηχανίας
και Εμπορίου. Αφορά στη δημιουργία κινητών γραφείων ανά τον κόσμο, ανάλογα με τις
ανάγκες μιας εταιρείας. Οι τηλεργαζόμενοι μετατίθενται από περιοχή σε περιοχή και από
χώρα σε χώρα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ένα παράδειγμα τέτοιας μορφής
είναι το Πανευρωπαϊκό Σηλεφωνικό Κέντρο.
Σηλεχωριά (Televillages)
Πρόκειται για μία σύγχρονη μορφή telecottages. Η προηγμένη εικόνα τους απαιτεί ολόκληρα
χωριά εξοπλισμένα με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σα χωριά απαρτίζονται από επιμέρους
σπιτάκια, όλα "καλωδιωμένα", ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του τηλεχωριού
και να μπορούν όλα να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με άλλα τηλεχωριά ή βάσεις.
Εφαρμογές τηλεργασίας:
Επαγγέλματα που ασκούνται μέσω τηλεργασίας
Η τηλεργασία δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας για όλα τα επαγγέλματα, για
παράδειγμα επαγγέλματα που θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση την προσωπική επαφή ή
τη χειρωνακτική εργασία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με βάση την τηλεργασία.
Κοντολογίς, μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μέσω
της τηλεργασίας είναι:















Καλές Σέχνες
Οπτικοακουστικά μέσα
Εμπόριο
Επικοινωνία
χεδιασμός multimedia
Εκπαίδευση
τελέχωση προσωπικού
Management
χεδίαση Γραφικών
Φειρισμός Ηλεκτρονικών Τπολογιστών
Εφαρμογές σχετικά με το Internet
Δημοσιογραφία
Νομικός, οικονομικός και κοινωνικός τομέας
Marketing
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Πληροφορική και Νέες Σεχνολογίες
Γραμματειακή υποστήριξη
Μεταφράσεις

Ακολουθούν κάποιες μορφές εργασίας που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα
τηλεκέντρο:


υγγραφή, εισαγωγή και διαμόρφωση κειμένου

Σηλεδιάσκεψη

Μεταφορά υλικού και πληροφοριών

Σηλεφωνικά κέντρα με διάφορες δραστηριότητες από το marketing της εταιρείας
μέχρι την τεχνική της υποστήριξη

Εισαγωγή δεδομένων

Ενοικίαση εξοπλισμού (πολλά τηλεκέντρα ενοικιάζουν τον εξοπλισμό τους σε
επιχειρήσεις που τον χρειάζονται)

Γραμματειακή υποστήριξη του τηλεκέντρου

Παροχή πληροφοριών (κυρίως μέσω Internet)

Σουριστικές παροχές υπηρεσιών, κρατήσεις σε μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία

Τπηρεσίες γραφείου

χεδιασμός και εκδόσεις στον τομέα των multimedia

Τπηρεσίες κινητών γραφείων

Scanning

Εκπαίδευση

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Λογιστικές εφαρμογές και τήρηση αρχείων

Προγραμματισμός

χεδίαση ιστοσελίδων
Επωφελούμενες κοινωνικές ομάδες


Κάτοικοι απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών, περιοχών

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια ευάλωτη ομάδα η οποία λόγω του άσχημου
επικοινωνιακού δικτύου - κυρίως τον χειμώνα - παραμένει εντελώς απομονωμένη. υχνά
αποκόπτεται και η τηλεφωνική επικοινωνία. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών βρίσκονται
έτσι στο έλεος των καιρικών συνθηκών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η επικοινωνία και οι
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης που θα επέλθουν με την ενδυνάμωση της τοπικής
οικονομίας. Παραδείγματα τέτοιων κατοίκων στην Ελλάδα είναι οι νησιώτες της άγονης
γραμμής καθώς και οι κάτοικοι ορεινών όγκων.


Γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις

Εδώ γίνεται λόγος κυρίως για τις μητέρες που έχουν παιδιά στην βρεφονηπιακή ηλικία.
Είναι πολύ φυσικό η μητέρα να μη μπορεί ή να μη θέλει να προσλάβει οικιακή βοηθό και να
προτιμάει η ίδια να αναλάβει την ανατροφή των παιδιών της. Επίσης, σ' αυτήν την
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κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με τον ρόλο να
φροντίζουν κάποιο άτομο προχωρημένης ηλικίας.


Νέοι άνθρωπο

Είναι αυτή η κατηγορία των νέων που περιμένουν "αιώνια" να βρουν μια εργασία μέσα από
αγγελίες ή που ακόμα δεν έχουν την δυνατότητα μετακίνησης ή και πληροφόρησης.


Άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετακίνησης λόγω
σωματικής αναπηρίας. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν μπορούν να εργαστούν αλλά ούτε
και να πληροφορηθούν ή και να εκπαιδευτούν γύρω από τις νέες τεχνολογίες, γεγονός που
τους απομονώνει ακόμα περισσότερο κοινωνικά.


Κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων

Γνωστό το πρόβλημα της μετακίνησης και των αποστάσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Πρόκειται για μια χρονοβόρα και ψυχοφθόρα καθημερινή διαδικασία με ισχυρό αρνητικό
αντίκτυπο και προς το περιβάλλον (ρύπανση, θόρυβος, κυκλοφοριακή συμφόρηση). Η
μετακίνηση πληθυσμών στα προάστια των μεγάλων πόλεων επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα
του προβλήματος.
Οργάνωση της τηλεργασίας
Σρεις βασικές παράμετροι για να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά η σύγχρονη αυτή
μέθοδος εργασίας είναι οι εξής:


Η θεμελίωση καλών σχέσεων μεταξύ τηλεργαζόμενου και επιβλέποντα

Η δημιουργία ενός άνετου και λειτουργικού χώρου εργασίας

Ο σωστός σχεδιασμός χρόνου και τρόπου εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του επαγγέλματος
Διαχείριση εργασίας βάσει προκαθορισμένων στόχων (management by objectives)
Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδο εργασίας κυρίως στο εξωτερικό. Αυτή η
πτυχή του management συνιστά:





Ανάλυση των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων
Ορισμός των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν
Φρονικός προγραμματισμός
Επιμέρους και συνολική ανασκόπηση και αξιολόγηση

Με άλλα λόγια, ο τηλεργαζόμενος προσδιορίζει από κοινού με τον επιβλέποντα (manager)
τους στόχους και τα χρονικά περιθώρια που επιβάλλει η φύση του επαγγέλματος. Μετά το
πέρας κάθε στόχου κάνει μια τμηματική ανασκόπηση της προσπάθειάς του και ζητά την
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αξιολόγηση του αρμόδιου manager. Αυτό που κυρίως προσέχει είναι να μην αποκλίνει
χρονικά από τις δεδομένες ημερομηνίες.
χεδιασμός εργασίας: Πριν ξεκινήσει να εργάζεται ο τηλεργαζόμενος, οφείλει να σχεδιάσει
καλά τα βήματα που θα ακολουθήσει. ε άμεση συνεργασία πρέπει να ζητήσει από τον
manager ο σύντομο προφίλ του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το οποίο συνίσταται από τα
χαρακτηριστικά και τις αρμοδιότητες του επαγγέλματος και από τις ικανότητες που θα
πρέπει να έχει ο ε ργαζόμενος για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
Οργάνωση της εργασίας βάσει καθηκόντων: Σο στάδιο αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή
ανάλυση των καθηκόντων. Πρέπει να οριστούν οι στόχοι και ο τρόπος που θα επιτευχθούν.
Ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος υπάγεται επίσης σ' αυτήν την ενότητα.
Σμηματική ανασκόπηση : Εδώ ο manager πρέπει από κοινού με τον τηλεργαζόμενο να ορίσει
χρονικά σημεία θεώρησης και αξιολόγησης (milestones). Αυτά τα χρονικά σημεία θα πρέπει
να διέπουν τη διαδικασία σε καθοριστικές στιγμές της.
Οργάνωση του χώρου και των λειτουργιώνΚύριος υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία είναι ο
manager, ο οποίος πρέπει να ενημερώσει τον τηλεργαζόμενο για τα στάδια που θα
αντιμετωπίσει στην πορεία, να οργανώσει το γραφείο του (τεχνολογικός ή άλλος
εξοπλισμός), να του παρέχει διαρκή εκπαίδευση, να αναπτύξει τεχνικές επικοινωνίας, να
εφεύρει τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας και τέλος
να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο στην εταιρεία για τηλεργασία.
Σεχνολογικό υπόβαθροΓια τα τεχνολογικά μέσα γίνεται λόγος στην συνέχεια.
Αυτοαξιολόγηση του τηλεργαζόμενου: Ο τηλεργαζόμενος θα πρέπει να αυτοαξιολογείται
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι τα χαρακτηριστικά του
τηλεργαζόμενου. Ο τηλεργαζόμενος θα πρέπει να κάνει μια απογραφή του έργου του και
των προσόντων του προτού να είναι αργά και να καταλήξει αν τελικά η τηλεργασία είναι ο
τρόπος εργασίας που του ταιριάζει. Επίσης πρέπει να διαπιστώσει αν αυτά που
σχεδιάστηκαν τηρούνται τόσο από την πλευρά του όσο και από την πλευρά της εταιρείας
για να διευκολυνθεί το έργο του.
ωστή στρατηγική επικοινωνίας με τον manager και με το γραφείο: Επειδή δεν υπάρχει
διαρκής και πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, υποχρεούται ο manager αφενός να ξεδιαλύνει
απόλυτα τους στόχους και αφετέρου να ενεργοποιήσει σωστά κανάλια επικοινωνίας του
τηλεργαζόμενου με τα γραφεία της εταιρείας. Ανά πάσα στιγμή ο τηλεργαζόμενος θα
πρέπει να έχει πρόσβαση και επικοινωνία με τους αρμόδιους. Η επικοινωνία αυτή δεν έχει
μόνο σχέση με την εργασία αυτή καθ' εαυτή, αλλά και με το γενικότερο εργασιακό κλίμα
(για παράδειγμα, επικοινωνιακή σχέση με συναδέλφους, ενημέρωση κ.λ.π.). Τπάρχουν
διάφορες τεχνικές επικοινωνίας, μερικές από αυτές είναι η τηλεδιάσκεψη, η οργάνωση σε
ομάδες επικοινωνίας κ.ά.
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Έξοδα – Δαπάνες: Αφενός πρέπει να υπολογιστούν οι δαπάνες ώστε να εξοπλιστεί το
γραφείο ή το τηλεκέντρο (επίπλωση χώρου, modem, PC, εκτυπωτής, τηλέφωνο, fax,
αυτόματος τηλεφωνητής κ.ά.). Αφετέρου υπάρχουν τα τρέχοντα έξοδα, όπως το ενοίκιο του
χώρου, το ηλεκτρικό ρεύμα, το τηλεπικοινωνιακό κόστος, το service των μηχανημάτων και
τα αναλώσιμα, όπως μελάνι, χαρτί, δισκέτες και ότι άλλο χρειάζεται.

Θετικά – οφέλη τηλεργασίας
Η τηλεργασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής τόσο για τις επιχειρήσεις,
όσο και για τους εργαζομένους.
Μειώνονται δραστικά τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, οι εργοδότες διευρύνουν το πεδίο των επιλογών τους.
Άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι ο τηλεργαζόμενος αποφεύγει το οικονομικό
και ψυχολογικό κόστος της μετακίνησης.
Αποκτά, επίσης, ο τηλεργαζόμενος τη δυνατότητα να επιλέγει το χώρο
απασχόλησής του.
Σο κυριότερο απ’ όλα τα θετικά στοιχεία είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται σε άτομα τα
οποία ήταν ως τώρα απομονωμένα κι άνεργα, κυρίως, λόγω κινητικών αναπηριών ή άλλων
προβλημάτων υγείας, αλλά και σε κατοίκους απομονωμένων περιοχών.
Οι τηλεργαζόμενοι του μέλλοντος θα αυτονομηθούν από την εξάρτηση του ενός εργοδότη.

Αρνητικά της τηλεργασίας
υγκεκριμένα, η εξ αποστάσεως απασχόληση αντενδείκνυται κυρίως για τα
νεαρά άτομα που «εκπαιδεύονται» μέσα από το εργασιακό τους περιβάλλον.
Επίσης, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινωνικής απομόνωσης και της
στασιμότητας.
Τπάρχει ο φόβος παρακμής των ανθρώπινων σχέσεων.
Ο τηλεργαζόμενος, εκτός από ωριμότητα, οργάνωση κι αυτοπειθαρχία, πρέπει
να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Περαιτέρω, η σιγουριά που πρόσφεραν το δημόσιο ή οι μεγάλες επιχειρήσεις στους
εργαζομένους θα αποτελέσει παρελθόν.
Ζητήματα που είχαν σχεδόν οριστικά διευθετηθεί κι αποτελούσαν κοινωνικές κατακτήσεις
των εργαζομένων, όπως αυτά του ωραρίου, των αδειών ή του ασφαλιστικού, μένουν εκ νέου
εκκρεμή.
Επειδή αυτά τα άτομα εργάζονται κυρίως με Η/Τ, μπορούμε να πούμε ότι καλλιεργούνται
και τα αρνητικά στοιχεία που προέρχονται από τη χρήση των Η/Τ (αποξένωση,
μηχανοποίηση, τυποποίηση).
Διαιωνίζεται η ανεργία γιατί καλλιεργείται η πολυθεσία.
Πρόκειται για κατώτερες θέσεις απασχόλησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένες
επαγγελματικές προοπτικές για τα άτομα που εργάζονται σε αυτές.
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Απομονώνεται ο εργαζόμενος, δεν έρχεται σε επαφή με άλλους συναδέλφους και δεν
μπορεί να λάβει μέρος στο συνδικαλισμό. Έτσι η εργασία χάνει το χαρακτήρα της ως
παράγοντας κοινωνικοποίησης.
Πρόκειται για περιστασιακές δουλειές και ο εργαζόμενος δεν έχει ασφάλεια και ιατρική
κάλυψη.
Έχει πολύ χαμηλές αποδοχές και μπορεί να πέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης
Ημηκςκηθέξ θαη ροπμιμγηθέξ επηπηώζεηξ
Η ηειενγαζία με βάζε ημ ζπίηη έπεη ζεηηθέξ αιιά θαη ανκεηηθέξ επηπηχζεηξ, ηυζμ ζημκ θμηκςκηθυ
υζμ θαη ζημκ ροπμιμγηθυ ημμέα. Πμιιμί πηζηεφμοκ υηη μ επηηοπεμέκμξ ενγαδυμεκμξ είκαη αοηυξ
πμο έπεη μνημζεηήζεη ζςζηά ηε ζέζε ημο θαη ημ νυιμ ημο μέζα ζημ ζπίηη. Η αιιειεπίδναζε ηςκ
νυιςκ μέζα ζημ ζπίηη θαζμνίδεη ζε ζεμακηηθυ βαζμυ ηεκ επηηοπία ηεξ ηειενγαζίαξ. Έκαξ πνχημξ
πανάγμκηαξ είκαη μ ακζνχπηκμξ πανάγμκηαξ, γίκεηαη ζοκεπχξ ιυγμξ γηα ηεκ / ημκ ζφδογμ, ηα
παηδηά ή υπμημ άιιμ μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ. Σα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ είκαη ζε ζέζε κα βμεζήζμοκ
ή κα πανεμπμδίζμοκ ημ ένγμ ημο ηειενγαδυμεκμο ακάιμγα με ηε ζηάζε ημοξ. Όηακ γηα
πανάδεηγμα μία ζφδογμξ γίκεηαη πμιφ απαηηεηηθή θαη εθμεηαιιεφεηαη ημ γεγμκυξ υηη μ ζφδογμξ
ενγάδεηαη ζπίηη θαη δηανθχξ ημο, απμζπά ηεκ πνμζμπή με ημ κα ημο δεηά κα δηεθπεναηχζεη
δμοιεηέξ ημο ζπηηημφ. Έκα άιιμ πανάδεηγμα είκαη αοηυ ηςκ παηδηχκ πμο παίδμοκ θαη θςκάδμοκ
μέζα ζημ ζπίηη υηακ ε μεηένα πνμζπαζεί κα ενγαζηεί μπνμζηά απυ ημκ οπμιμγηζηή. Αθυμε, υηακ
μ ηειενγαδυμεκμξ είκαη ζοκεπχξ απμμμκςμέκμξ ζημ γναθείμ ημο θαη δεκ ζομμεηέπεη ζηεκ
μηθμγεκεηαθή δςή, δεμημονγεί ίζςξ εκημκυηενμ πνυβιεμα πανά ακ ενγαδυηακ ζηεκ επηπείνεζε. Η
εκανμυκηζε ηςκ νυιςκ θαη ε ηζμννμπία ηςκ οπμπνεχζεςκ ζομβάιιεη ζεμακηηθά ζηεκ μμαιή
δηελαγςγή ηεξ ηειενγαζίαξ. Θα πνέπεη ηυζμ μ ηειενγαδυμεκμξ υζμ θαη ηα ιμηπά μέιε κα
θαηακμμφκ αιιήιμοξ. Ο θμηκυξ ζπεδηαζμυξ θάπμημο πνμγνάμμαημξ (χνεξ θαγεημφ, ροπαγςγίαξ,
θ.ι.π.) είκαη μηα πμιφ θαιή ιφζε γηα κα ζοκεπηζηεί ε ήνεμε μηθμγεκεηαθή δςή θαη πανάιιεια κα
εθπιενςζμφκ θαη μη επαγγειμαηηθέξ οπμπνεχζεηξ.
Έκαξ άιιμξ πανάγμκηαξ είκαη μ πχνμξ ενγαζίαξ μέζα ζημ ζπίηη θαη ε δηεοζέηεζε ημο ελμπιηζμμφ.
Πυζμ μεγάιμ είκαη ημ γναθείμ; Γίκαη ανθεηά απμμμκςμέκμ απυ ημοξ οπυιμηπμοξ πχνμοξ;
Υνεηάδεηαη κα πνεζημμπμηείηαη μ οπμιμγηζηήξ απυ άιια μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ; Πυζεξ χνεξ θαη
πμηεξ; Όια ηα παναπάκς είκαη ενςηήμαηα πμο ζα πνέπεη κα ελεηαζημφκ πνμθεημέκμο κα με
δεμημονγεζμφκ πνμβιήμαηα. Ο πχνμξ θαη μ ελμπιηζμυξ πμιιέξ θμνέξ είκαη θμηκά γηα
πενηζζυηενα απυ δφμ μέιε. Σμ δήηεμα υμςξ είκαη πςξ μ πχνμξ είκαη θμηκυξ γηα άημμα πμο έπμοκ
δηαθμνεηηθέξ δναζηενηυηεηεξ. Γηα πανάδεηγμα, μ παηέναξ πνεηάδεηαη ημ οπκμδςμάηημ γηα κα
ενγαζηεί, εκχ ε μεηένα γηα κα ακαπαοζεί αθμφ ενγαδυηακ υιε ηεκ εμένα. Σμ παηδί πνεηάδεηαη ημκ
οπμιμγηζηή γηα κα θάκεη μηα ζπμιηθή ενγαζία, ηεκ ίδηα χνα πμο μ παηέναξ ημκ πνεηάδεηαη γηα κα
μιμθιενχζεη ηεκ ζογγναθή εκυξ θεημέκμο πμο πνέπεη κα παναδχζεη. Όια αοηά είκαη ζοπκυηαηα
πνμβιήμαηα, με μυκε εθηθηή ιφζε ημκ άνηημ ζπεδηαζμυ θαη πνμγναμμαηηζμυ. Όζμ γηα ημ πχνμ
ενγαζίαξ μέζα ζημ ζπίηη, αοηυξ θαιφηενα κα βνίζθεηαη υζμ ημ δοκαηυκ πημ απμμμκςμέκμξ απυ
πεγέξ ζμνφβμο θαη ακ είκαη δοκαηυκ κα έπεη μυκμ έκακ πνήζηε.
Η δοκαηυηεηα πμο πανμοζηάδεη ε ηειενγαζία κα πεηνίδεηαη μ ίδημξ μ ηειενγαδυμεκμξ ημ πνυκμ
ημο ακάιμγα με ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο, θαζχξ θαη κα μεκ απαηηείηαη κα εμθακίδεηαη θαη κα
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ζομπενηθένεηαη ακάιμγα με ηηξ πενηζηάζεηξ θαη ηα πνυηοπα ηεξ εηαηνείαξ είκαη δφμ απυ ημοξ
ιυγμοξ πμο μη ηειενγαδυμεκμη ανκμφκηαη επίμμκα κα αιιάλμοκ αοηυκ ημκ ηνυπμ ενγαζίαξ.
Γπηπιέμκ ε εοθαηνία πμο δίκεηαη ζημκ ηειενγαδυμεκμ κα ενγάδεηαη μαθνηά απυ ημ γναθείμ, πμο
ζοκήζςξ απμηειεί πεγή άγπμοξ, θαζανίαξ θαη εθκεονηζμμφ, θαίκεηαη κα εκδοκαμχκεη αθυμα
πενηζζυηενμ αοηή ηεκ ζηάζε ηςκ ηειενγαδμμέκςκ.
Τπάνπμοκ ςζηυζμ πενηπηχζεηξ πμο μη ηειενγαδυμεκμη κηχζμοκ απμμμκςμέκμη ζημ ζπίηη θαη
ηδηαίηενα υηακ μ θυνημξ ενγαζίαξ είκαη μεγάιμξ θαη ημοξ οπμπνεχκεη κα μεκ αιιάδμοκ
παναζηάζεηξ θαη πενηβάιιμκ, εκχ ζοπκά ζοζζςνεφεηαη θαη ε έκηαζε πμο απμννέεη θαη απυ ηηξ
άιιεξ οπμπνεχζεηξ.
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Θεματική Ενότητα
«Ρατσισμός / φυλετικές – κοινωνικές διακρίσεις – Ξενοφοβία – Κοινωνικός αποκλεισμός
- Ανεκτικότητα – τερεότυπα / Προκαταλήψεις – Παρατσούκλια - Υανατισμός»
Ορισμός – γενικά : Ρατσισμός είναι οι διακρίσεις που γίνονται σε
βάρος ανθρώπων, ατομικά κι ομαδικά, σε σχέση με τη φυλή, την
εθνικότητα, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τη γλώσσα, το
φύλο, την εξωτερική εμφάνιση, το μορφωτικό επίπεδο, την
οικονομική κατάσταση, την προσωπική ζωή.
Ο ρατσισμός είναι σύμφυτος με μισάνθρωπες ιδέες και στο πλαίσιό
του άτομα κι ομάδες αντιμετωπίζονται βάσει προκαταλήψεων.
Η χρησιμοποίηση των φυλετικών διακρίσεων – διαφορών για την
απόδειξη της ανωτερότητας μιας φυλής σε σχέση με μια άλλη συνιστά τη ρατσιστική θεωρία,
σύμφωνα με την οποία η ανισότητα αυτή είναι απόλυτη κι αδιαμφισβήτητη.
Ρατσιστικοί διαχωρισμοί δε γίνονται μόνο με κριτήριο το έθνος και τη φυλή, αλλά και τη
θρησκεία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την ιδεολογία, το επάγγελμα, την καταγωγή και ό,τι
άλλο χωρίζει το «εμείς» από το «άλλοι».
Σαυτόσημος, λοιπόν, με τον όρο «ρατσισμός» είναι και ο όρος «διακρίσεις». τη συνηθέστερη
χρήση του όρου οι διακρίσεις σημαίνουν τη δυσμενή μεταχείριση κατηγορίας προσώπων για
λόγους αυθαίρετους.

Η διαχρονική πορεία του ρατσισμού: Βάρβαρους χαρακτήριζε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος
τους αλλοεθνείς και στον Καιάδα κατέληγαν τα ανάπηρα παιδιά των.
τη Ρωμαϊκή εποχή οι χριστιανοί παραδίνονταν στα άγρια θηρία και στη διάρκεια του
Μεσαίωνα όσοι δεν υποτάσσονταν στο καθολικό δόγμα θανατώνονταν.
την αποικιοκρατία το «θεάρεστο εκπολιτιστικό έργο» των ισχυρών χωρών είχε τη μορφή της
απροκάλυπτης βίας σε βάρος των υπανάπτυκτων και στον αιώνα μας η «Άρια Υυλή»
επιβεβαίωνε την «ανωτερότητά» της με τη γενοκτονία των Εβραίων και των αθίγγανων.
Μορφές / είδη ρατσισμού
Σο δυστύχημα είναι πως αυτές οι ρατσιστικές απόψεις, που αποπνέουν το
κλίμα του πιο στυγνού πνευματικού σκοταδισμού, εξακολουθούν στην
εποχή μας, εποχή της γοργής επιστημονικής ανάπτυξης και του
ορθολογισμού, να έχουν απήχηση και μάλιστα αυξανόμενη.
υγκεκριμένα τα είδη / μορφές / φαινόμενα ρατσισμού είναι :

Υυλετικός ρατσισμός

Εθνικός ρατσισμός

( Λανθάνων ) Κοινωνικός ρατσισμός

θρησκευτικός ρατσισμός,
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Αίτια του φαινομένου
Εξυπηρέτηση συμφερόντων, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα.
Επιδέξιοι δημαγωγοί με συνθήματα περί εθνικής ανωτερότητας.
Η εμφάνιση του ρατσισμού είναι συνάρτηση των οικονομικών
συνθηκών της εποχής.
Όσον αφορά στο θέμα της ανεργίας, ο ρατσισμός συνδέεται άμεσα
Παράλληλα, η παρουσία προσφύγων και μεταναστών συνδέεται
συνειρμικά με την εγκληματικότητα, την παραβίαση των νόμων και
την απειλή κατά της κοινωνικής ειρήνης και ηρεμίας.
Σα «δήθεν βιολογικά αίτια» - ψευδοεπιστημονικές θεωρίες
Ο ρατσισμός γεννιέται κι αναπαράγεται σε κοινωνίες χωρίς ανθρωπιστικά ιδεώδη και
συλλογικά οράματα.
την εκδήλωση του ρατσισμού συντελούν σε μεγάλο βαθμό και οι προκαταλήψεις και τα
κοινωνικά στερεότυπα.
’ αυτό συμβάλλουν το κλίμα σκληρότητας, εξοντωτικού ανταγωνισμού, αδιαφορίας για τις
ηθικές αξίες.
Πρόσθετα, ο ρατσισμός φυτρώνει στο πρόσφορο έδαφος που καλλιεργεί ο εθνικισμός κι ο
θρησκευτικός φανατισμός.
Σα εθνικιστικά αίτια προκύπτουν κυρίως από τις αλλαγές στον παγκόσμιο συσχετισμό των
δυνάμεων.
Χυχολογικά αίτια: Αυτά αναφέρονται στην τάση που έχει ένας άνθρωπος ή ένας λαός για
διάκριση ή υπεροχή.
τερεότυπα.
Σο καταναλωτικό πλαίσιο ζωής, η προσήλωση στα υλικά αγαθά καθιστά τις ιερές ανησυχίες
του ανθρώπου για ελευθερία, σεβασμό, ξεπερασμένες.
Η συνεχής προβολή ρατσιστικής βίας, κυρίως από τα ΜΜΕ
Η έλλειψη παιδείας
Η δημαγωγία κι λαϊκισμός
Η άγνοια των πολιτιστικών δεδομένων των άλλων λαών
Κρίση αξιών και δημοκρατικών θεσμών
Ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και η οικογένεια, καθώς δεν αποκλείει την υιοθέτηση
στερεότυπων αντιλήψεων από τα παιδιά.

υνέπειες ρατσισμού
ημειώνεται έξαρση φαινομένων υποδούλωσης σε προκαταλήψεις.
Σο άτομο κατέχεται από αίσθηση ανασφάλειας
Οι διαπροσωπικές σχέσεις βασίζονται στην εχθρότητα και η αξιοπρέπειά
καταρρακώνεται.
Οι ηθικές αξίες, όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη και η ισότητα καταπατούνται.
Kαταλύεται κάθε έννοια δημοκρατίας.
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Ο ρατσισμός μεταξύ των εθνών συχνά οδηγεί σε πολεμικές συγκρούσεις.
Ακόμη, ο ρατσισμός στερεί τους λαούς – θύματα του ρατσισμού από την ευκαιρία να
αναπτύξουν πολιτισμό.
’ αυτόν που ασπάζεται ρατσιστικές θεωρίες : περιορισμός πνευματικών οριζόντων –
άμβλυνση κριτικής ικανότητας , πρωτόγονο μίσος για τον ξένο.
Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων– παρεμπόδιση συνεργασίας – συγκρούσεις – διάσπαση
κοινωνικής συνοχής.
Ανισότητα – αναξιοκρατία –αδιαφορία του πολίτη για τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα –
έντεχνη χειραγώγηση.
Φάνουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι.

Προτάσεις – λύσεις
Για ν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο ρατσισμός, σ’ όλες του τις
μορφές, είναι επιτακτικά αναγκαίο να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι
οι άνθρωποι δεν είναι όμοιοι.
Φρειάζεται, να μάθουν, άτομα και λαοί να ζουν παρέα με τις
διαφορές τους και να κατακτήσουν τη δυνατότητα να σκέφτονται
και να εκφράζονται χωρίς προκατάληψη.
Οι άνθρωποι έχουν περισσότερα στοιχεία που τους ενώνουν και
λιγότερα που τους χωρίζουν.
Μόνον αν μπει κανείς στη θέση του μειονοτικού, μόνο τότε θα καταλάβει την αδικία και τη
σκληρότητα του ρατσισμού.
Επέμβαση διεθνών οργανισμών ( ΟΗΕ, UNICEF ...)
Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
Είναι ανάγκη να απαγορεύεται η δράση ρατσιστικών οργανώσεων κι αν αυτή εκδηλώνεται,
να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.
ημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν διάφοροι καλλιτέχνες κι επιστήμονες.
Αν μάλιστα υπάρξει συνεργασία τους με το σχολείο και το πανεπιστήμιο, αλλά και με όλα
τα ΜΜΕ τα αποτελέσματα του αγώνα κατά του ρατσισμού, μπορούν να είναι ακόμη πιο
άμεσα.
Σα ΜΜΕ με ντοκιμαντέρ, συζητήσεις κι αναλύσεις του φαινομένου, καλούνται να συμβάλουν
στο να ευαισθητοποιηθεί κάθε πολίτης
Η ανθρωπιστική παιδεία<
Σόνωση της εθνικής συνείδησης και της πολιτιστικής ταυτότητας <
Τποστήριξη των θεσμών δημοκρατίας.
Πολλαπλασιασμός των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στα έθνη<
Ρόλος της οικογένειας είναι η δημιουργία ανθρώπων απαλλαγμένων από τα δεσμά του
ρατσισμού.
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Ηονηαθή, Ιάσμξ 15, 2011
Πμ πνόβιεμα ημο ναηζηζμμύ

Tμο Πάζπμο Mακδναβέιε
Γπμομε ιμηπυκ πνυβιεμα ναηζηζμμφ ζηεκ Γιιάδα; Ναη. Γηα ηεκ αθνίβεηα πάκηα είπαμε, απιχξ
έιεηπακ μη μεηακάζηεξ γηα κα εθδειςζεί. Δεκ οπάνπεη πχνα, δεκ οπάνπεη θμηκςκία, πμο κα μεκ
έπεη ζε θάπμηα ζηηγμή ηεξ ηζημνίαξ ηεξ μμιοκζεί απυ ηε δοζακελία, θαη ηα «ειιεκηθά γμκίδηα»,
εθηυξ ημο γεγμκυημξ υηη δεκ οπάνπμοκ, ήηακ μηα πνχημε έθθναζε ναηζηζμμφ.
Σμ δήηεμα, ιμηπυκ, είκαη πχξ ακηημεηςπίδμκηαη ηα ναηζηζηηθά θαηκυμεκα. Ο πεηνυηενμξ ηνυπμξ
είκαη αοηυξ πμο αθμιμοζμφζαμε μέπνη ζήμενα. Να θιείκμομε ηα μάηηα ζημ πνυβιεμα θαη κα
ζεςνμφμε ηε ναηζηζηηθή βία «μεμμκςμέκα γεγμκυηα». Η αιήζεηα είκαη πςξ δεκ έπμομε πμγθνυμ
θαηά ηςκ μεηακαζηχκ, υπςξ πιεζςνηζηηθά γνάθμοκ πμιιμί. Αιιά απυ ηεκ άιιε μενηά, μφηε ε Κμο
Κιμολ Κιακ έθακε πμγθνυμ ζημκ Νυημ ηςκ ΗΠΑ. Ηηακ μεκ πημ απμηειεζμαηηθή απυ ηε δηθή μαξ
«Υνοζή Αογή», αιιά δεκ ήηακ πιεημρεθηθυ νεφμα, με ηεκ έκκμηα υηη δεκ θοθιμθμνμφζακ υιμη με ηα
ιεοθά ζεκηυκηα. Ραηζηζηηθυ πνυβιεμα οπάνπεη, υηακ δηαπέεηαη ε
θμηκςκηθή ακμπή πνμξ ηεκ εγθιεμαηηθυηεηα ή αθυμε θαη ηεκ
παναβαηηθυηεηα αοηχκ ηςκ μμάδςκ. Καη ηέημηα ακμπή οπήνλε
μεγάιε ζηηξ κυηηεξ πμιηηείεξ ηςκ ΗΠΑ θαη ηχνα δεμημονγείηαη
ζημ θέκηνμ ηεξ Αζήκαξ.

Πνηκ απυ μενηθά πνυκηα μμάδεξ κεμκαδί ζηε Γενμακία
επηηέζεθακ εκακηίμκ μεηακαζηχκ. Γδχ ζηεκ Γιιάδα ηνμμάλαμε: «Σμ ηέναξ ζήθςζε θεθάιη»,
επηπεηνεμαημιυγεζακ εδχ θάπμηεξ εθεμενίδεξ. Μα ημ ζεμακηηθυηενμ είκαη πςξ ηνυμαλακ μη ίδημη
μη Γενμακμί. Ξεζεθχζεθακ, θαηαδίθαζακ ημ γεγμκυξ, δήηεζακ ηεκ παναδεηγμαηηθή ηημςνία ηςκ
εκυπςκ. Ηλενακ, απυ ηεκ ηζημνία ημοξ υηη μ ναηζηζμυξ δεκ είκαη έκα ελ απμθαιφρεςξ θαηκυμεκμ.
Γπςάδεηαη ζηηξ θμηκςκίεξ. Πνχηα γεκκημφκηαη ηα ζηενευηοπα, μεηά εθζημμίδμκηαη θάπμηεξ
βνηζηέξ, έπμκηαη μη επηζέζεηξ γηα κα θαηαιήλεη ζε δηςγμμφξ. Γκχνηδακ θαη γκςνίδμομε υηη μ
ναηζηζμυξ θφεηαη ζηα θαιφηενα ζπίηηα. Η Γενμακία ημο Μεζμπμιέμμο ήηακ ζηεκ πνςημπμνία ημο
παγθυζμημο πμιηηηζηηθμφ γίγκεζζαη. Συζμ, πμο πμιιμί ακανςηήζεθακ «πχξ είκαη δοκαηυκ κα
αθμφξ Μυηζανη ημ βνάδο θαη ημ πνςί κα μδεγείξ ακζνχπμοξ ζηα θνεμαηυνηα».
Δοζηοπχξ, ε δφζθμιε εκειηθίςζε ηεξ πχναξ έπεη κα ακηημεηςπίζεη θαηάμαηα υιεξ ηηξ θνομμέκεξ
παζμγέκεηεξ, μία απυ ηηξ μπμίεξ ήηακ μ οπμιακζάκςκ ναηζηζμυξ. Αοηυξ ακηημεηςπίδεηαη με πμιιή
θμοβέκηα, πςνίξ εκμπέξ θαη θναογέξ. Καη θονίςξ με ηεκ απυννηρε ημο ζηενευηοπμο υηη «μη
Γιιεκεξ δεκ μπμνμφκ κα είκαη ναηζηζηέξ
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Πεηάνηε, Κμέμβνημξ 10, 2010
Ιενηθέξ θμνέξ ε ιύζε είκαη απιή

«Απαγμνεοµέκα» πακεπηζηήµηα γηα θμηηεηέξ µε θηκεηηθά πνμβιήµαηα
Νανεµβάζεηξ εοαηζζεημπμίεζεξ από µηα μµάδα κέςκ Ξεπμνηάδ: Ηώζηαξ Ημοθμοµάθαξ
Ηαηαζθεοάδμοκ νάµπεξ ακαπήνςκ, δεηάκε από πεναζηηθμύξ κα θαζήζμοκ γηα ιίγμ ζε
ακαπενηθό θανμηζάθη θαη κα θηκεζμύκ ακάµεζα ζε πανθανηζµέκεξ µμημζοθιέηεξ, εκώ
θαηαγνάθμοκ ζε βίκηεμ ηεκ αγνηόηεηα ηεξ πόιεξ απέκακηη ζημοξ ακζνώπμοξ µε θηκεηηθά
πνμβιήµαηα.
Μηα πανέα θμηηεηχκ ζηε Θεζζαιμκίθε θαηαθεφγεη ζηε δνάζε µε θακηαζία, ζέιμκηαξ κα θαηαδείλεη
υηη «πναγµαηηθή ακάπενε είκαη ε πυιε πμο εµπμδίδεη ημοξ ακάπενμοξ κα θηκεζμφκ απνυζθμπηα».
Οπςξ ιέκε ζηα «ΝΓΑ», δεκ θάκμοκ θηιακζνςπία μφηε ζοζηήκμκηαη ςξ δήζεκ θφιαθεξ - άγγειμη
ηςκ ακάπενςκ.
«Η ηδέα λεθίκεζε απυέκα µάζεµα ζημ Σµήµα Φοπμιμγίαξ ζπεηηθά µε ηηξ θμηκςκηθά απμθιεηζµέκεξ
μµάδεξ. Κάζε θμνά ζημ µάζεµα ενπυηακ έκαξ άκζνςπμξ απυ µία ηέημηα εοάιςηε μµάδα, γηα
πανάδεηγµα έκαξ ακάπενμξ ή έκαξ µεηακάζηεξ, θαη ακαιάµβακε ημκ νυιμ ημο θαζεγεηή,
πνμθαιχκηαξ εµάξ, ημοξ θμηηεηέξ, κα µηιήζμοµε πημ άµεζα γηα υια αοηά πμοµέπνη ηυηε δεκ
ημιµμφζαµε», πενηγνάθεη μ Υάνεξ Παπαπέηνμο.
Γνήγμνα ημ βηςµαηηθυ µάζεµα λεπέναζε ηαυνηα ημο Σµήµαημξ Φοπμιμγίαξµε απμηέιεζµακα
δεµημονγεζεί απυ θμηηεηέξ δηάθμνςκ ζπμιχκ–ακάπενμοξ θαη µε – µηα μµάδα µε ημ υκμµα
«Πνμζβαζηµυηεηα» πμο, υπςξ δειχκεη θαη ημ υκμµά ηεξ, θαηαπηάζηεθε µε ηα πνμβιήµαηα
µεηαθίκεζεξ ηςκ ακαπήνςκ, ανπηθά εκηυξ ηεξ Πακεπηζηεµημφπμιεξ.
«Πήναµε έκα θμµµάηη ιαµανίκαξ θαη δφμ βίδεξ, θαη θηηάλαµε µηα µπάνα γηα θανμηζάθηα, πάκς ζηεκ
μπμία γνάραµε “πνεηαζηήθαµε 5 ιεπηά, µαξ θυζηηζε 15 εονχ”. Πμιφ απιά, θαηαζθεοάζαµε αοηυ
πμο ζα έπνεπε κα θάκμοκ ηυζα πνυκηα μη πνοηακηθέξ ανπέξ. Βέβαηα, έπεηηα απυ ιίγμ θαηνυ
θάπμημξ αθαίνεζε ηεκ µπάνα, αιιά ημ µήκοµα είπε ζηαιεί», ιέεη μ Κςκζηακηίκμξ Σζηθηζυπμοιμξ,
θμηηεηήξ ζημ Παηδαγςγηθυ µε θηκεηηθά πνμβιήµαηα μ ίδημξ.
Γηα κα µεηαθηκεζείέκαξ ακάπενμξ µε θανμηζάθη ζημοξ πχνμοξ ημο ΑΠΘ ζα πνέπεη κα έπεη γηα
πανέα θάπμημ θίιμ ημο:ακαπενηθή νάµπα δεκ οπάνπεη ζπεδυκ θαµία, αοημθίκεηα θαη
µμημζοθιέηεξείκαη πανθανηζµέκα ζηα πεδμδνυµηα αθυµε θαη µπνμζηά ζηηξ εηζυδμοξ ηςκ ζπμιχκ,
θεκηνηθά θηίνηα υπςξ ε Βηβιημζήθε, ή πμιιέξ γναµµαηείεξ ηµεµάηςκ ζεςνμφκηαη “απαγμνεοµέκα”
γηα υζμοξ έπμοκ θηκεηηθά πνμβιήµαηα. ε πμιιέξ ζπμιέξ, υπςξ ζηε Φηιμζμθηθή, ιυγς ορειμφ
θυζημοξ ημπμζεηήζεθακ ζηηξ ζθάιεξ βναπίμκεξ πμο δεκ µπμνμφκ κα ζεθχζμοκ ημ βάνμξ υιςκ
ηςκ αµαληδίςκ, εκχ μη θμηηεηέξ ηεξ μµάδαξ µε ζιίρε δηαπίζηςζακ υηη γηα κα ημπμζεηεζεί έκα
θμµµάηη ιαµανίκαξ ςξ νάµπα, πνεηάδεηαη αιιειμγναθία εηχκ µεηαλφ οπενεζηχκ θαη ακίθεηε
γναθεημθναηία.
Οη θμηηεηέξ δειχκμοκ υηη δεκ θάκμοκ θηιακζνςπία. «Ακηίζεηα, απαηημφµε ζημηπεηχδε
δηθαηχµαηα, υπςξ αοηυ ηεξ µεηαθίκεζεξ, γηα υιμοξ θαη ηδηαίηενα γηα ημοξ ακάπενμοξ», ιέκε. Σμ
επυµεκμ δηάζηεµα δημνγακχκμοκ δνάζεηξ, πνμβμιέξ θαη άιιεξ πανεµβάζεηξ ζηεκ πυιε, µε ζηυπμ
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κα µαξ θένμοκ ζε δφζθμιε ζέζε, ζοµίδμκηάξ µαξ ημ αοημκυεημ.
Πεγή: Γθεμενίδα ηα Νέα

Σεηάνηε, Δεθέμβνημξ 09, 2009
Πμ θαηκόμεκμ ημο «ζηηγμαηηζμμύ» θαη θμνμσδίαξ μαζεηώκ από ζομμαζεηέξ ημοξ είκαη ζοπκό
ζηα ζπμιεία, ζύμθςκα με ένεοκεξ «Ηάπμημη με έιεγακ “θμκηέ”, αιιά ημ έβιεπα με πημύμμν»
ΟΓ ΙΖΗΞΕ ΕΘΖΗΖΑ μη ζομμαζεηέξ ημο ημκ πείναδακ γηα ημ ύρμξ ημο. Ήηακ θμκηύηενμξ ζε
ζύγθνηζε με ημοξ οπόιμηπμοξ. «Ηάπμημη με θώκαδακ “θμκηέ” ή “μηκηόκ”, ακ θαη αοηό δεκ
ζοκέβαηκε πάνα πμιύ ζοπκά. Ίζςξ με ζέβμκηακ επεηδή ήμμοκ θαη θαιόξ μαζεηήξ» ιέεη μ
εζμπμηόξ θ. Θακάζεξ Πζαιηαμπάζεξ. Αθόμε όμςξ θη αοηά ηα ιηγμζηά πεηνάγμαηα, όπςξ
ελεγεί ζηα «ΚΓΑ» δεκ ημκ επενέαδακ. «Ηη αοηό δηόηη από μηθνόξ αοημζανθαδόμμοκ. Γηα
πανάδεηγμα ζηεκ πανέιαζε έιεγα “ζα είμαη ηειεοηαίμξ, αιιά... θαιύηενα γηαηί δεκ ζα
θαίκμμαη θηόιαξ». Θομάηαη επίζεξ πςξ ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ δεκ απακημύζε ζηηξ ιεθηηθέξ
επηζέζεηξ. «Οθεθηόμμοκ όηη αοηόξ πμο θμνμσδεύεη δεκ ηα έπεη θαιά με ημκ εαοηό ημο».
Αθόμε ημκίδεη πςξ έκα ηδηαίηενμ παναθηενηζηηθό δεκ είκαη μεημκέθηεμα, αιιά «αοηό πμο μαξ
θάκεη μμκαδηθμύξ, λεπςνηζημύξ».Γίκαη μ μμκαδηθόξ πμο θμνάεη γοαιηά μέζα ζηεκ ηάλε. Μη
ζομμαζεηέξ ημο ημκ έπμοκ «ζηηγμαηίζεη» γη΄ αοηήκ ηεκ απιή ελςηενηθή δηαθμνά ημο ζε
ζύγθνηζε με ημοξ οπμιμίπμοξ. Πμκ θμνμσδεύμοκ θαη ημκ ελεοηειίδμοκ θςκάδμκηάξ ημκ
«γοαιάθηα». Άιιμη ημκ απμθαιμύκ «ηδαμανία». Ηάπμημη μάιηζηα ημκ έπμοκ απμθιείζεη από
ηεκ πανέα.Πα παηδηά πμο θμνμύκ γοαιηά ζημ ζπμιείμ δεκ είκαη ηα μμκαδηθά πμο
«ζηηγμαηίδμκηαη» γηαηί δηαθένμοκ από ηα οπόιμηπα ςξ πνμξ ηα ελςηενηθά παναθηενηζηηθά
ημοξ. Έκα παηδί πμο έπεη μενηθά θηιά παναπάκς είκαη γηα ημοξ άιιμοξ μ «πμκηνόξ θαη
άζπεμμξ», ημ «βανέιη». Έκα άιιμ πμο οζηενεί ζε ύρμξ είκαη μ «ζημύμπμξ». Έκα παηδί με
ιίγμ πεηαπηά αοηηά είκαη μ «αοηηάξ». Ιάιηζηα θάπμημη ημκ ζεςνμύκ θαη παδό. Πμ
απμηέιεζμα είκαη πμιιά από αοηά ηα παηδηά κα αηζζάκμκηαη μεημκεθηηθά θαη κα
πενηζςνημπμημύκηαη.
Πμ θαηκόμεκμ ημο «ζηηγμαηηζμμύ» μαζεηώκ από ζομμαζεηέξ ημοξ είκαη ζοπκό θαη ζηα
ειιεκηθά ζπμιεία, όπςξ απμδεηθκύεηαη από μειέηεξ Γιιήκςκ επηζηεμόκςκ. Ιεηαπηοπηαθή
ενγαζία γηα ημκ ζπμιηθό εθθμβηζμό πμο πναγμαημπμίεζε ζημ Ανηζημηέιεημ Νακεπηζηήμημ ε θ.
Βαζηιηθή Ηαιαηή δείπκεη όηη μεγάιε μενίδα ηςκ μαζεηώκ Ννςημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ
δέπμκηαη πνμζβιεηηθμύξ παναθηενηζμμύξ από ημοξ ζοκμμειίθμοξ ημοξ. Νενίπμο 2 ζημοξ 10
μαζεηέξ- από ημ δείγμα πμο ελέηαζε ε ενεοκήηνηα- απάκηεζακ πςξ ανθεηέξ θμνέξ ημοξ
έπμοκ θμνμσδέρεη, ημοξ έπμοκ πεηνάλεη με άζπεμμ ηνόπμ ή ημοξ έπμοκ πεη άζπεμα ιόγηα.
Γπίζεξ, 4 ζημοξ 10 είπακ ακάιμγε εμπεηνία ιίγεξ θμνέξ. Οηεκ ίδηα ένεοκα, 10,3% ηςκ
μαζεηώκ απάκηεζακ πςξ ανθεηέξ θμνέξ ζομμαζεηέξ ημοξ επίηεδεξ ημοξ άθεζακ απέλς από
πνάγμαηα πμο έθακακ, ημοξ απέθιεηζακ από ηεκ πανέα ή ημοξ αγκόεζακ ηειείςξ.
Λεθηηθή βία
Πανυμμηα είκαη ηα απμηειέζμαηα μειέηεξ («Βullying in Greek Ρrimary and Secondary Schools»)
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πμο πναγμαημπμίεζε ε ενεοκήηνηα θ. Μανία απμοκά απυ ημ Πακεπηζηήμημ Warwick, ζηε
Βνεηακία. Η ένεοκαπμο έγηκε ζε 1.758 μαζεηέξ ζπμιείςκ ηεξ Θεζζαιμκίθεξ- έδεηλε υηη ε πημ
ζοκεζηζμέκε μμνθή εθθμβηζμμφ ηυζμ ζημ δεμμηηθυ υζμ θαη ζημ γομκάζημ είκαη ηα παναηζμφθιηα με
ηα μπμία «ζημιίδμοκ» θάπμηα παηδηά ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ.
«Μπμνμφμε κα ζςναθίζμομε ηα παηδηά ζημ πχξ κα ακηηδνμφκ θαη κα ειέγπμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ
ακηηδνάζεηξ ζε πενηπηχζεηξ πμο γίκμκηαη ημ επίθεκηνμ ανκεηηθήξ πνμζμπήξ ζημ ζπμιείμ», ιέεη
ζηα «ΝΓΑ» ε ροπμιυγμξ- ροπμζεναπεφηνηα, δν Λίδα Βάνβμγιε. Καη ζομβμοιεφεη ημοξ γμκείξ κα
πενκμφκ ζηα παηδηά ημοξ ημ μήκομα υηη δεκ είκαη αδφκαμα θαη υηη μπμνμφκ κα ακηημεηςπίζμοκ
ηέημηεξ θαηαζηάζεηξ.
Καιυ είκαη επίζεξ, ακαθένεη, μη γμκείξ κα δηδάλμοκ ημ παηδί ημοξ έηζη χζηε κα ακηηδνά με έκακ
ζογθεθνημέκμ ηνυπμ υηακ δέπεηαη ηέημηεξ ιεθηηθέξ επηζέζεηξ. «Μπμνμφκ κα δηδάλμοκ ημ παηδί ηη
κα ζθέθηεηαη απυ μέζα ημο υηακ ημ πεηνάδμοκ (“παν΄ υιμ πμο δεκ μμο ανέζεη αοηυ πμο μμο ιέκε,
μπμνχ κα ημ ακηημεηςπίζς”). Σμ παηδί μπμνεί κα νςηήζεη ημκ εαοηυ ημο: “Πμηακμφ ε γκχμε είκαη
πημ πνήζημε; Σμο άιιμο παηδημφ πμο με εκμπιεί ή ε δηθή μμο θαη ηςκ γμκηχκ μμο;”. Σμ παηδί ζα
πνέπεη κα μάζεη δειαδή κα παναζέηεη μέζα ημο ηα ζεηηθά ημο ζημηπεία».
………………………………………………………
Η θ. Μενθμφνε ιέεη αθυμε υηη «ζφμαηα» ιεθηηθχκ επηζέζεςκ ή απμθιεηζμχκ γίκμκηαη ημ
ηειεοηαίμ δηάζηεμα θαη ηα παηδηά με ακαπενίεξ. Καη αοηυ, δηυηη υιμ θαη πενηζζυηενα εκηάζζμκηαη
πιέμκ ζηα ζπμιεία- θαη υπη ζηα εηδηθά- θαη δέπμκηαη πνμζβιεηηθά ζπυιηα υπη μυκμ απυ
ζομμαζεηέξ ημοξ, αιιά θαη απυ γμκείξ.
ΚΑΙ ΩΜΑΣΙΚΗ ΒΙΑ
Σα «δηαθμνεηηθά» παηδηά, ζφμαηα πνμζβιεηηθχκ ζπμιίςκ, θμηκςκηθμφ απμθιεηζμμφ, αιιά θαη
ζςμαηηθήξ βίαξ
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Θεματική Ενότητα
« Εθνικισμός , Εθνισμός , Εθνική Αγωγή κι Ολοκληρωτισμός – ολοκληρωτικά
καθεστώτα»
Ορισμοί – γενικά :
Εθνισμός – πατριωτισμός :. Δηλώνει τον αγνό πατριωτισμό , τη
συνείδηση ότι ανήκουμε σε κάποιο έθνος. Πρόκειται για
αντίληψη που διακρίνεται από ευγένεια και υγεία κοινωνική .

Εθνικισμός : σημαίνει την παθολογική προσήλωση στο έθνος και στα εθνικά ιδεώδη κι όταν
ακόμη αυτά πραγματώνονται σε βάρος των άλλων εθνών . την ουσία αποτελεί μορφή
φανατισμού .
Εθνοκεντρισμός : η χρήση της ιδιαίτερης εθνικής κουλτούρας ή
πολιτισμού ως μέτρο σύγκρισης άλλων πολιτισμών. Ο εθνοκεντρισμός
συνδέεται με το πρόβλημα των κοινωνικών προκαταλήψεων.
Ολοκληρωτισμός : απαιτεί τη συνένωση όλων των πολιτών σε μια ενιαία
μονάδα στην υπηρεσία ενός αυταρχικού κράτους.
Η εθνική αγωγή στα ολοκληρωτικά καθεστώτα αποκτούσε , κι αποκτά , τη διάσταση της
απροκάλυπτης προπαγάνδας . τις περιπτώσεις αυτές δε μιλούμε πια για εθνική αγωγή . Δε
μιλούμε καν για αγωγή ή για παιδεία . Μιλούμε για ανεπίτρεπτη προπαγάνδα , για βάναυση
κακομεταχείριση των παιδιών από το ίδιο το κράτος , για καταπάτηση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων .
Αίτια εθνικισμού :
Σα εθνικά οράματα που παρέμειναν ανεκπλήρωτα.
Η επεκτατική πολιτική ισχυρών κρατών.
Εγχώριες σκοπιμότητες, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα <
Σα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο
εσωτερικό τους πολλά κράτη .
Η αντιδημοκρατική πολιτική εξουσία .
Φαμηλό πνευματικό επίπεδο του λαού, ελλιπή ή κατευθυνόμενη
παιδεία .
Σον εθνικισμό ενισχύει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης .
Η ευρύτερη κρίση πολιτικών συστημάτων.
Κύμα μετανάστευσης.
Ιδεολογικά κατάλοιπα εθνικισμού σε κάποιες χώρες της Ευρώπης .
υνέπειες – αποτελέσματα εθνικισμού :
Προκαλεί διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων .
Επιφέρει το μίσος ανάμεσα στους ανθρώπους κι ευρύτερα στους λαούς .
Τποθάλπει την αδιαλλαξία , το φανατισμό , το ρατσισμό , τη μισαλλοδοξία.
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Παρεμποδίζει τη φιλική προσέγγιση κι επικοινωνία μεταξύ των χωρών.
Ο εθνικισμός παραβιάζει το σεβασμό της ιδιαιτερότητας κάθε έθνους.
Παραβιάζονται κατάφωρα τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
Ο σοβινισμός αποτελεί εμπόδιο στην πολιτιστική πρόοδο.

Αποτελέσματα εθνισμού
Θετικά : Οικονομική ανάπτυξη όλων των.
Καλλιεργείται η αγάπη , ο σεβασμός.
Ο διεθνισμός έχει ανθρωπιστικό περιεχόμενο .
Πολιτιστική πρόοδος .
Περιορίζεται η ξενομανία .
Καλύτερη αντιμετώπιση των οικουμενικών
Ελαχιστοποίηση πιθανοτήτων πολέμου

Ο πατριωτισμός της ελευθερίας

Ο ΙΣΑΛΟ ΜΕΛΕΣΗΣΗ Μαουρίτσιο Βιρόλι είναι καθηγητής Πολιτικής Υιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στις ΗΠΑ. Σο ακόλουθο κείμενο είναι απόσπασμα της εισήγησης
που έκανε ο Βιρόλι σε σεμινάριο πολιτικής επιμόρφωσης, το οποίο οργάνωσε ο δήμος της
ιταλικής πόλης Υορλί.
Η πολιτική αρετή, διδάσκουν οι κλασικοί, είναι το πάθος που ωθεί τους πολίτες να
ενεργοποιούνται για το κοινό καλό, να υπηρετούν το ύνταγμα και τους νόμους, να
αντιστέκονται στις επιθέσεις των εξωτερικών και εσωτερικών εχθρών της δημοκρατικής
πολιτείας, να καταπολεμούν τη διαφθορά, να κινητοποιούνται ακόμα και όταν
παραβιάζονται τα δικαιώματα ενός μόνον πολίτη. Η πολιτική αρετή είναι η αρετή που
χαρακτηρίζει τους πολίτες των δημοκρατικών καθεστώτων ή, για να χρησιμοποιήσουμε τον
κλασικό ορισμό του Μοντεσκιέ, στο έργο του «Σο πνεύμα των νόμων», είναι η αρχή των
δημοκρατιών. Ο Ρουσό έγραφε: «Θέλετε να είναι ενάρετοι οι πολίτες; Ενεργήστε έτσι ώστε να
αγαπήσουν την πατρίδα». Αν οι πολίτες δεν αγαπούν την πατρίδα τους, δεν θα είναι ποτέ
διατεθειμένοι να υπηρετούν το κοινό καλό και επομένως το μυστικό της πολιτικής αρετής
βρίσκεται στον πατριωτισμό.
Αν δεχθούμε ότι ο πατριωτισμός είναι η βάση, το θεμέλιο της πολιτικής αρετής, που είναι
αναγκαία στη δημοκρατία, χρειάζεται έπειτα να αναρωτηθούμε ποιος πατριωτισμός είναι
αληθινά ικανός να υποστηρίξει μια σύγχρονη δημοκρατία.
Τπάρχουν, νομίζω, δύο τύποι πατριωτισμού, που αναμετριούνται σήμερα στη θεωρητική
συζήτηση. Ονομάζω τον πρώτο «πατριωτισμό της ομοιογένειας» ή εθνικισμό και τον δεύτερο
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«πατριωτισμό της ελευθερίας» ή πολιτικό πατριωτισμό.
Οι θεωρητικοί του πατριωτισμού της ομοιογένειας, του εθνικισμού, υποστηρίζουν ότι, για να
μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε στους πολίτες την πολιτική αρετή, χρειάζεται να
δημιουργήσουμε ομοιογενείς κοινότητες, ότι χρειάζεται να μετατρέψουμε τις δημοκρατίες
μας σε κοινότητες ατόμων ομοιογενών από πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική, ηθική άποψη.
ύμφωνα με αυτούς τους θεωρητικούς, χρειάζεται επομένως οι κοινότητες να βασίζονται
στην ίδια κουλτούρα, στις ίδιες αντιλήψεις του ηθικού αγαθού, όσο είναι δυνατόν στην ίδια
εθνότητα, στην ίδια θρησκεία. τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι ιδέες υποστηρίζονται από
τους φιλοσόφους που αυτοπροσδιορίζονται ως «κοινοτιστές». Αυτοί υποστηρίζουν ότι η
αφοσίωση του πολίτη, η αλληλεγγύη που είναι αναγκαία για να λειτουργεί η δημοκρατία δεν
πηγάζουν από την πρόσδεση σε οικουμενικές αρχές -όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, τα
δικαιώματα γενικά και αφηρημένα- αλλά πηγάζουν από την ταύτιση με τη συγκεκριμένη
κουλτούρα της κοινότητας, δηλαδή με το έθνος. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε έναν τύπο
πολιτικής αρετής που βασίζεται πάνω σε κοινές εθνικές και πολιτισμικές ρίζες.
Αν θέλουμε ώριμους δημοκρατικούς πολίτες, πολίτες που είναι ικανοί να υποστηρίζουν το
κοινό καλό και την κοινή ελευθερία -δηλαδή να εκπληρώνουν το κοινωνικό τους χρέος, να
ενεργοποιούνται για την κοινή ελευθερία, να επαγρυπνούν ενάντια στις παραβιάσεις των
δικαιωμάτων- δεν χρειαζόμαστε μια πιο ομοιογενή κοινωνία, μια πιο ισχυρή ταύτιση με μιαν
εθνική κοινότητα, αλλά χρειαζόμαστε την ενίσχυση της αγάπης για την ελευθερία, δηλαδή
την πρόσδεση σε πολιτικές αξίες.
Εγώ νομίζω ότι, αν θέλουμε να έχουμε καλύτερες δημοκρατίες, οφείλουμε να μειώσουμε και
όχι να ενισχύσουμε την ταύτιση με μιαν εθνική και πολιτισμική παράδοση. Δεν νομίζω
δηλαδή ότι, για να κάνουμε τους Ιταλούς καλύτερους πολίτες, οφείλουμε να κάνουμε τους
Ιταλούς περισσότερο Ιταλούς, με την έννοια της ενίσχυσης της εθνικής και πολιτισμικής τους
ενότητας. Σι σημαίνει το να ενισχύσουμε την εθνικο-πολιτισμική ενότητα του ιταλικού
έθνους; ημαίνει ότι οφείλουμε να είμαστε περισσότερο καθολικοί; ημαίνει ότι οφείλουμε
να εξετάζουμε αν έχουμε όλοι την ίδια καταγωγή, αν έχουμε το ίδιο αίμα; Εγώ νομίζω
αντίθετα ότι χρειάζεται να υπογραμμίζουμε τις πολιτικές αξίες που νοηματοδοτούν τη
δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη. Φρειάζεται να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες και να τις
παρουσιάζουμε όχι ως αφηρημένες αξίες, αλλά ως αξίες που αποτελούν το καλύτερο μέρος
της κοινής κουλτούρας αυτού του λαού. Για να είμαστε καλοί πολίτες δεν χρειάζεται να
είμαστε αυθεντικά Ιταλοί με την εθνική και πολιτισμική έννοια, ενώ αντίθετα μπορεί να
είμαστε τέλειοι Ιταλοί από εθνική και πολιτισμική άποψη και να μην είμαστε καλοί πολίτες.
Ο δρόμος της ομοιογένειας οδηγεί συχνά όχι στη δημιουργία καλύτερων πολιτών αλλά στη
θρησκοληψία και τη μισαλλοδοξία. Για να κάνουμε ένα έθνος πιο ομοιογενές από εθνική και
πολιτισμική άποψη, χρειάζεται υποχρεωτικά να αποκλείσουμε κάποιους, χρειάζεται
υποχρεωτικά να «καθαρίσουμε» όσους είναι πολιτισμικά, εθνικά ή θρησκευτικά διαφορετικοί,
όσους δεν συμμερίζονται τις ιδέες, τις αξίες και τις συνήθειες της πλειονότητας. Αλλά αν
συμβεί αυτό, τότε η πολιτική κοινότητα δεν είναι πλέον η πολιτεία όλων, επομένως δεν είναι
πλέον δημοκρατία. Τπάρχει όμως και ένας άλλος τύπος πατριωτισμού, σύμφωνα με τον
οποίο η πρόσδεση των πολιτών στη δημοκρατική πολιτεία δεν βασίζεται σε μιαν εθνική ή
θρησκευτική ή πολιτισμική ενότητα, αλλά είναι πρόσδεση στις αρχές του υντάγματος, στις
αρχές αυτής της συγκεκριμένης δημοκρατίας και στον τρόπο ζωής που αντιστοιχεί σε αυτές
τις αρχές. Είναι ένας πολιτικός πατριωτισμός, που δεν χρειάζεται να υποστηρίζεται από την
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ομοιογένεια, αλλά μπορεί να υποστηρίζεται από την πολιτική, από τη συμμετοχή στην
πολιτική ζωή στις διάφορες μορφές της. Μπορεί να φανεί αντιφατικό, αλλά είναι οι πολιτικές
δημοκρατικού και σοσιαλιστικού τύπου, οι πολιτικές της κοινωνικής δικαιοσύνης, αυτές που
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και επομένως αποτελούν τις καλύτερες μορφές, τα καλύτερα
μέσα για να ενδυναμώσουμε τον ορθό τύπο πατριωτισμού, τον οποίο χρειάζεται η
δημοκρατία (...).
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ
Πηγή : εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Σο Θέμα μας « Ρατσισμός», και το μότο «προπαγάνδα»
Ή Όταν η λασπολογία και η προπαγάνδα βαδίζουν πιασμένες χέρι- χέρι
το blog JUNGLE-Report διάβασα ανασκευή των κατηγοριών που εκτοξεύτηκαν εναντίον της
κ. Δραγώνα για το βιβλίο της «τι ειν’ η πατρίδα μας». Παραθέτω μερικές παραγράφους με την
επισήμανση πως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε αυτά που μεταδίδουν τα
τηλεοπτικά κανάλια ή βλέπουμε δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά ή αναρτημένα
στο διαδίκτυο.
Έχει να κάνει και με την ύλη μας στη θεωρία της Έκθεσης-Έκφρασης που αφορά την
αξιολόγηση των επιχειρημάτων και των τεκμηρίων, αλλά αυτή τη φορά η άσκηση είναι
ουσιαστική και όχι χωρίς λόγο, σαν τις «ασκήσεις επί χάρτου» που συνήθως κάνουμε στις
τάξεις μας.
Αξιολόγηση και ανασκευή επιχειρημάτων και τεκμηρίων λοιπόν , όπως και οι ασκήσεις της
σελίδας 79 του σχολικού βιβλίου.
Σο θέμα (σκανδαλωδώς) κοινό « Ρατσισμός», και το μότο «προπαγάνδα»
« <Αυτό που μπορούμε όμως, και οφείλουμε να κάνουμε, είναι να ελέγξουμε την αξιοπιστία
του. Πήραμε λοιπόν το βιβλίο «Σι είναι η Πατρίδα μας» και πήγαμε στα επίμαχα άρθρα της
Δραγώνα. Διαπιστώσαμε αυτό που υποψιαζόμασταν: Ο συγκεκριμένος γραφιάς που
επιτίθεται στη Δραγώνα είναι ένας απατεώνας λασπολόγος.Πάμε να συγκρίνουμε ένα προς
ένα αυτά που αποδίδει ο γραφιάς στη Δραγώνα, με την πραγματική διατύπωση του βιβλίου,
στη σελίδα που παραπέμπει.1) Η Ελληνική Εθνική Σαυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο
αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, αποικιοκρατίας και
επεκτατικού ιμπεριαλισμού (σελ. 16). Κοντολογίς, κάποιοι από το εξωτερικό μας είπαν τον
19ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες κι εμείς το δεχτήκαμε για να τα κονομήσουμε, πουλώντας το
παραμύθι ότι είμαστε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων.
Λέει όντως αυτά στη σελίδα 16; Μάλλον όχι. Αντιγράφω τη σχετική παράγραφο:
«ε ένα άλλο επίπεδο, οι αναπαραστάσεις για το έθνος δεν είναι στατικές και αλλάζουν μέσα
στο χρόνο. την ελληνική περίπτωση πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η «αναζήτηση» της
«νεοελληνικής» ταυτότητας υπήρξε μια μακρά διαδικασία συγκρότησης επιχειρημάτων, που
οδήγησε σε έναν ορισμό του «ελληνισμού» με κριτήρια ταυτόχρονα ανθρωπολογικάφυλετικά και ιστορικά-πολιτισμικά (Βελουδής 1982, 84). Έτσι στη συγκυρία του 19ου αιώνα,
που διεξαγόταν η πάλη για την οριστικοποίηση των εθνικών συνόρων σε μια εποχή
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επεκτατισμών, αποικιοκρατίας και των αντίστοιχων ιδεολογιών που νομιμοποιούσαν αυτές
τις πολιτικές, η ελληνική εθνική ταυτότητα θεωρήθηκε ανεπαρκής και κατώτερη σε σχέση με
το ένδοξο παρελθόν των αρχαίων προγόνων (κοπετέα 1988)».

2) Όποιος αξιολογεί τους Πολιτισμούς σε κατωτέρους και ανωτέρους είναι ρατσιστής και δεν
το ξέρει! (σελ. 16).
Ο γραφιάς εδώ λέει βέβαια ψέματα, τέτοια πρόταση δεν υπάρχει. Η σχετική παράγραφος στη
συγκεκριμένη σελίδα λέει:
«Τπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι στη σημερινή συγκυρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα ο κυρίαρχος σε μεγάλες και ευρωπαϊκές χώρες ιδεολογικός λόγος, ο
οποίος παρά τον εκμοντερνισμό και την εκλέπτυνσή του εξακολουθεί έμμεσα, δίπλα στον
μαχητικό αντίλογο, να αξιολογεί τους λαούς και τους πολιτισμούς σε «ανώτερους» και
«κατώτερους» και υποτιμά τις λεγόμενες νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις
λεγόμενες νότιες περιοχές των βόρειων χωρών της κατατάσσοντας τους αντίστοιχους λαούς
και πολιτισμούς στην «ανατολή», τόσο με τη γεωγραφική όσο και με την πολιτική σημασία
του όρου».
Εδώ η Δραγώνα ασκεί κριτική στη στάση των βορειοευρωπαίων απέναντι στους νότιους (οι
οποίοι ας θυμηθούμε ότι αποκαλούν τις μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες «PIGS»: Portugal,
Italy, Greece, Spain). Ενώ, δηλαδή, έχουμε μια παράγραφο που κριτικάρει την προκατάληψη
των βόρειων απέναντί μας ο γραφιάς την παρουσίασε με μία ασαφή μορφή, που να υπονοεί
απλά ότι η Δραγώνα είπε κάτι κακό!
Σο ίδιο ακριβώς συμβαίνει *δηλ. είναι ρατσιστής και δεν το ξέρει+ με όποιον θεωρεί
ανεπιθύμητους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες (σελ. 20).
Κι εδώ ψέματα. Πουθενά δεν λέει η Δραγώνα κάτι τέτοιο. την σχετική παράγραφο της σελ.
20, γίνεται απλά παρουσίαση της δουλειάς μιας συγγραφέας στο συλλογικό τόμο:
«τη συνέχεια η Νέλλη Ασκούνη αναλύει το λόγο των εκπαιδευτικών, σε δύο ανοιχτές
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όπου από το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων
προβάλλουν «δύο αντιθετικές μορφές του εθνικού άλλου», οι ισχυροί και επίφοβοι Ευρωπαίοι
και οι ανεπιθύμητοι μετανάστες και πρόσφυγες».

"Οι κοινωνικοί μύθοι για τα έθνη και τις κουλτούρες απέναντι στις ανάγκες και τις αξίες
της ευρωπαϊκής εποχής"

"Οι κοινωνικοί μύθοι για τα έθνη και τις κουλτούρες
απέναντι στις ανάγκες και τις αξίες της ευρωπαϊκής εποχής"
Η διατύπωση και μόνο της έκφρασης «οι κοινωνικοί μύθοι για τα έθνη» προκαλεί μια
αντανακλαστική αντίδραση σαν να έγινε κάποια ιεροσυλία.
Σι σημαίνει αλήθεια η έκφραση που υπονοεί ότι υπάρχουν μύθοι για τα έθνη; Τπάρχουν
εθνικοί μύθοι και ποιοι είναι αυτοί; Ναι, υπάρχουν. Όλες οι εθνικές ιδεολογίες είναι μύθος. Ο
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μύθος είναι παντού, για όλα τα έθνη παρόμοιος. Παρουσιάζει το κάθε έθνος (τα υπόλοιπα
ταιριάζουν σε όλους σχεδόν τους λαούς, στους Έλληνες και τους Σούρκους, τους Βούλγαρους,
τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Ιρλανδούς, τους Πολωνούς, τους Ρώσους, τους ουηδούς,
τους έρβους κ.ο.κ.), παρουσιάζει λοιπόν το έθνος σαν ομάδα που ξεκίνησε την πορεία της
στην ιστορία τους αρχαιότατους χρόνους, διατήρησε επί δεκάδες αιώνες τα ίδια «εθνικά» της
χαρακτηριστικά, την ίδια κουλτούρα, θρησκεία, γλώσσα, παραδόσεις και έχει τους δικούς της
αρχαίους προγόνους
Οι εθνικές μυθολογίες εμφανίζουν το έθνος σαν ανθρώπινη ομάδα σχεδόν «αιώνια», σαν
οντότητα έξω από την ιστορία, χωρίς εξέλιξη και αλλαγή μέσα στους αιώνες και με
συγγένεια σχεδόν βιολογική, κάτι σαν τη φάρα ή τη φυλή.
Σι λέει η σύγχρονη επιστημονική ιστορία για τα έθνη; Σο έθνος είναι έννοια νεωτερική, είναι
ιδέα που ανήκει στο Διαφωτισμό, έγινε πολιτική πράξη με τη γαλλική Επανάσταση και
δημιούργησε το έθνος-κράτος. Ιστορική διαδικασία που γενικεύεται τον 19ο αιώνα, τον οποίο
η σύγχρονη ακαδημαϊκή ιστορία ονομάζει «αιώνα των εθνών».
Oι αξίες της ισότητας και της ελευθερίας που θα γεννήσει η γαλλική επανάσταση θα
εμπνεύσουν διανοουμένους που θα διαμορφώσουν το όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας, θα
ηγηθούν εξεγέρσεων ενάντια στη δεσποτική ηγεσία των δύο μεγάλων αυτοκρατοριών, της
οθωμανικής και της αυστροουγγρικής, και από τους αγώνες αυτούς θα προέλθουν τα
σύγχρονα ανεξάρτητα έθνη-κράτη.
Πού οφείλεται ο μύθος της βιολογικής συγγένειας των μελών του έθνους; Οι αγώνες για να
γίνουν ανεξάρτητα τα έθνη κράτη σχεδόν παντού στηρίχτηκε σε μια παρομοίωση. Allons,
enfants de la patrie, Eμπρός, τέκνα της πατρίδας, αρχίζει η περίφημη Mασσαλιώτιδα. H
πατρίδα περιγράφεται με υψηλή έξαρση από τους διαφωτιστές διανοουμένους της εποχής
σαν «μητέρα» αλυσοδεμένη που τα «παιδιά» της μάχονται να ελευθερώσουν. H παρομοίωση
της σκλαβωμένης μητέρας είχε μεγάλη δύναμη και πειστικότητα για τον τότε μείζονα
κοινωνικό της στόχο, το ανεξάρτητο έθνος-κράτος.
Σο κάθε έθνος μόλις γίνει κράτος θα επιβάλει την κεντρική νομοθεσία, την ενοποίηση της
αγοράς, τη μία εθνική γλώσσα και την ομοιογενοποίηση των πληθυσμών του. Καθώς
παράλληλα όλα τα έθνη κράτη έχουν οράματα επεκτατικά, στα Βαλκάνια π.χ. διεκδικούν
εδάφη από τις αυτοκρατορίες αλλά και τα γειτονικά έθνη-κράτη. Έτσι επί ενάμιση αιώνα
ηχούν σάλπιγγες του πολέμου που κηρύττουν τα «ιερά δίκαια» του κάθε έθνους στην
κατάκτηση εδαφών.
Η παρομοίωση των τέκνων της μητέρας πατρίδας, άρα εξ αίματος παιδιών της, θα φέρει
σημαντικά αποτελέσματα. Θα αποδώσει ιερότητα στον αγώνα για την απελευθέρωση της
αλυσοδεμένης μητέρας, και στη συνέχεια θα εξαγιάσει τα εθνικά επεκτατικά οράματα και
τους πολέμους του κάθε έθνους κράτους. Οι «Μεγάλες», όπως η εποχή τις ονόμασε, «Ιδέες»
είναι αυτές που θα αποδώσουν στο κάθε έθνος κράτος το δικαίωμα σε επεκτατικές
διεκδικήσεις για να απελευθερώσει τους εθνικούς του «αδερφούς» κατακτώντας εδάφη
«αλύτρωτα».
υνέπεια των εθνικών επεκτατισμών είναι ότι οι πληθυσμοί με διαφορετικά πολιτισμικά
χαρακτηριστικά που βρίσκονται μέσα στην κάθε εθνική επικράτεια γίνονται απειλή για την
ακεραιότητα των συνόρων του. H ύπαρξη τέτοιων πληθυσμών συντηρεί τις επεκτατικές
βλέψεις των γειτόνων εθνών-κρατών και νομιμοποιεί την επεκτατική εθνική τους πολιτική.
Σο κάθε έθνος-κράτος προβάλλει το «ιερό δικαίωμα» να απελευθερώσει τους σκλαβωμένους
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εθνικούς του «αδελφούς», ενώ παράλληλα τα σύνορά του απειλούνται από το ιερό δικαίωμα
που εξίσου διεκδικούν τα γειτονικά έθνη-κράτη να απελευθερώσουν τους δικούς τους
σκλαβωμένους «αδελφούς». Έτσι η εθνική ομοιογένεια από παρομοίωση με στόχο να
οδηγήσει στην εξέγερση της ανεξαρτησίας και να νομιμοποιήσει τους εθνικούς στόχους της
επέκτασης των κρατικών συνόρων θα μετατραπεί σε κοινωνική πολιτική.
(<)
ήμερα ζούμε σε τελείως άλλη εποχή (<)
Oι εθνικές ιδέες της εποχής των ανεξαρτησιακών αγώνων και των επεκτατικών εθνικισμών
περιέχουν μύθους βαθιά διχαστικούς για τις μοναδικές αρετές και τα ιερά δίκαια του κάθε
έθνους απέναντι στους δαιμονικούς εχθρούς που αντίθετα έχουν ταπεινά κίνητρα και χυδαία
συμφέροντα. Εμποδίζουν την ειρηνική συμβίωση.
Περιέχουν βλαβερούς μύθους για την πατρίδα που είναι μητέρα και τα μέλη του έθνους που
είναι «αδερφοί». H παρομοίωση έχει σήμερα σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, υποβιβάζει την
ιδιότητα του πολίτη στην κατηγορία του «τέκνου» της κρατικής εξουσίας, και παρουσιάζει με
προφανείς συνέπειες σαν ανήθικη διαμάχη μεταξύ «αδερφών» τις συγκρούσεις κοινωνικών
συμφερόντων.
(<)
H παρομοίωση του έθνους με την οικογένεια περιέχει ακόμα την πολιτικά επικίνδυνη ιδέα
της πολιτισμικής καθαρότητας. Η πολιτισμική καθαρότητα είναι ιστορικό ψεύδος. Κατά τις
επιστήμες, κανένα σύγχρονο έθνος δεν έχει κοινή εθνοτική βάση, κι ακόμα λιγότερο
«βιολογική» συγγένεια. Οι μόνοι στην ιστορία του κόσμου λαοί που δεν αναμείχθηκαν με
άλλους είναι κάποιες πολύ μικρές ομάδες που έζησαν για γεωγραφικούς ιδίως λόγους σε
απομόνωση. Για τούτο άργησε πολύ η κοινωνική τους εξέλιξη και παρέμειναν έως τον 20ό
αιώνα σε πρώιμα στάδια κυνηγετικών κοινωνιών. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχει λαός ή
πολιτισμός χωρίς αναμίξεις και πλήθος αλληλεπιδράσεις. Από την αρχαιότητα ακόμα, οι πιο
δυναμικοί πολιτισμοί ήταν εκείνοι που συνεχώς μετανάστευαν, επιδίωκαν την ώσμωση με
άλλους, αντλούσαν τεχνογνωσία, τρόπους κοινωνικής οργάνωσης, μορφές τέχνης, ήθη, ιδέες.
Οι πολιτισμικές ταυτότητες δεν έχουν σχέση με τη μυθική «καθαρότητα» αλλά με την
πολιτική βούληση
(<)
Οι εθνικές μυθολογίες άλλων εποχών είναι επικίνδυνες για την ευρωπαϊκή εποχή μας. Δεν
είναι αλήθεια ότι το κάθε έθνος αποτελούν «αδέρφια» που ζουν αρμονικά κι αγαπημένα
όταν δεν συμβιώνουν με «άλλους». Δεν είναι αλήθεια ότι η κοινή γλώσσα και η κοινή
θρησκεία εξασφαλίζουν την αρμονική συμβίωση των μελών της «εθνικής οικογένειας». Η
κοινή τους γλώσσα δεν απέτρεψε έρβους και Κροάτες από τη σφαγή. Η ίδια θρησκεία
άλλοτε ενώνει πέρα από έθνη-κράτη όπως ο Ισλαμισμός, άλλοτε διαιρεί ομάδες εθνικές όπως
τους Ιρλανδούς. Είναι αδιανόητο για σήμερα το αίτημα να κατοικούνται τα σύγχρονα
ευρωπαϊκά κράτη από πληθυσμούς εθνικά αμιγείς. Άλλωστε είναι απολύτως αδύνατο να
επιτευχθεί. Μόνο στη σφαγή και τον όλεθρο μπορεί να οδηγήσει, τη μάταιη σφαγή και τον
όλεθρο δικαίων και αδίκων χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς νικητές, μόνο ηττημένους (όπως
πάλι έδειξε η Γιουγκοσλαβία).
(<)
Όμως οι νέες γενιές έχουν σήμερα μεγάλη ανάγκη να μάθουν ιστορία. Αυτό θα επιτρέψει να
εντάξουν τις εθνικές ιδέες του παρελθόντος μέσα στην ιστορική τους εποχή, να κατανοήσουν
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τη σημασία τους και να τις σεβαστούν για αυτό που ιστορικά ήταν. Παράλληλα μαθαίνοντας
ιστορία θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για ιδέες και αξίες που δεν
αντιστοιχούν στο παρόν και δε βοηθούν το μέλλον, ώστε το μεγάλο ηθικό βάρος των εθνικών
ιδεών του παρελθόντος να μην εμποδίζει την αποδοχή των ιδεών και αξιών του παρόντος και
τη συμμετοχή των νέων γενεών στους κοινωνικούς αγώνες για οράματα καινούρια, για μια
«Ευρώπη των λαών».
Νίκος Μουζέλης
Εθνικισμός και κοσμοπολιτισμός
Με την ένταση της οικονομικής κρίσης αναπτύσσεται ραγδαία ένας ακραίος, αμυντικός
εθνικισμός και στον δημόσιο χώρο και σε αυτόν της πολιτικής πρακτικής. Λόγω αυτού αξίζει
τον κόπο να εξετάσει κανείς τις αλληλοσυνδεόμενες έννοιες του εθνικισμού, του
πατριωτισμού και του κοσμοπολιτισμού- έννοιες που παίζουν κεντρικό ρόλο στις διαμάχες
περί έθνους και εθνικής ταυτότητας.
Εθνικισμός
Ο εθνικισμός, στην κλασική εκδοχή του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κράτος-έθνοςόπως αυτό αναπτύχθηκε στον 19ο και στον 20ό αιώνα. Σο κράτος-έθνος κατόρθωσε να
διεισδύσει στην περιφέρεια της κοινωνίας σε βαθμό που ήταν αδιανόητος σε προνεωτερικές
εποχές, κατόρθωσε δηλαδή να κινητοποιήσει και να εντάξει ολόκληρο τον πληθυσμό μιας
επικράτειας στο εθνικό κέντρο. Αυτό σήμαινε τη σταδιακή έκλειψη της παραδοσιακής
κοινότητας και τη συγκέντρωση στα χέρια εθνικών ελίτ όχι μόνο των μέσων οικονομικής και
πολιτισμικής παραγωγής αλλά και των μέσων κυριαρχίας. ήμαινε με άλλα λόγια τη
μετατόπιση υλικών και άυλων πόρων από την περιφέρεια στο κέντρο. ήμαινε τέλος ένα
πέρασμα από την ταύτιση του ατόμου με την τοπική κοινότητα στην ταύτιση με τη
«φαντασιακή κοινότητα» του κράτους-έθνους (Ρ. Αnderson). Ετσι, στις αρχές του 19ου αιώνα,
η τοπική ταυτότητα ήταν συχνά ισχυρότερη της εθνικής. ταδιακά όμως η δεύτερη
υπερισχύει της πρώτης.
την ελληνική περίπτωση, για παράδειγμα, πριν από την Επανάσταση του 1821 η ελληνική
ταυτότητα ήταν εθνοτική (βασιζόταν στη θρησκεία και στη συνέχεια της γλώσσας) και
τοπικιστική (το υποκείμενο ταυτιζόταν με την κοινότητά του και όχι με το οθωμανικό
κράτος). Με το όραμα ενός ελληνικού κράτους, την ίδρυσή του και την εδραίωσή του περνάμε
από το εθνοτικό στο εθνικό. Από το τοπικό στο υπερτοπικό.
Σο κράτος-έθνος δεν κατάφερε μόνο να εντάξει τον πληθυσμό στο εθνικό κέντρο. Κατάφερε
επίσης να ομογενοποιήσει τον πληθυσμό μιας επικράτειας είτε με ειρηνικά μέσα (σχολείο,
στρατιωτική θητεία κτλ.), είτε με βίαια (π.χ. η εξολόθρευση των Αρμενίων στην Σουρκία). Ο
εθνικισμός, ως ιδεολογία, ήταν χρήσιμος, αν όχι απαραίτητος, στη δημιουργία σύγχρονων
κρατών, ιδίως στις περιπτώσεις διάλυσης δυναστικών αυτοκρατοριών, όπως αυτές των
Αψβούργων και των Οθωμανών. ε αυτές τις περιπτώσεις ο εθνικισμός ήταν η κύρια
κινητήρια δύναμη και για την ανεξαρτησία και, στο εσωτερικό της επικράτειας, για την
πάταξη τοπικιστικών δυνάμεων που αντετίθεντο στη δημιουργία ισχυρού εθνικού κέντρου.
Και βέβαια, ο εθνικισμός στα Βαλκάνια υπήρξε βάση πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των
νέων ανεξάρτητων χωρών που είχαν ανταγωνιστικούς στόχους.
Ο πατριωτισμός του πολίτη
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Σα πράγματα αλλάζουν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. τη Δύση η αποικιοκρατία
καταρρέει, ενώ οι φρικιαστικές εκατόμβες και η γενοκτονία των Εβραίων και άλλων
μειονοτήτων (αποτελέσματα ενός ακραίου, παρανοϊκού γερμανικού εθνικισμού) κάνουν τους
πολίτες και των ηττημένων δυνάμεων του Αξονα και των υμμάχων να κοιτάζουν με
καχυποψία τους σοβινιστικούς εθνικισμούς- είτε αυτοί παίρνουν αποικιοκρατική μορφή είτε
τη μορφή αλυτρωτικών διεκδικήσεων.
Οι ευρωπαίοι πολίτες και στο κέντρο και στη νοτιοανατολική ημιπεριφέρεια αρχίζουν
σταδιακά να ενδιαφέρονται λιγότερο για τη «δόξα των όπλων» και περισσότερο για την
ποιότητα ζωής, λιγότερο για στρατιωτικές περιπέτειες και περισσότερο για τη δημοκρατία και
το κράτους δικαίου, λιγότερο για την κατάκτηση εδαφών και περισσότερο για τη διάχυση
κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, το κοινωνικο-δημοκρατικό και
ανθρωπιστικό στοιχείο υπερτερεί του γεωπολιτικού. Ετσι περνάμε από τον επιθετικό
εθνικισμό στον πατριωτισμό του πολίτη ή του υντάγματος (Ηabermas).
Δεν είναι περίεργο μάλιστα το ότι μετά την επούλωση των πληγών του Εμφυλίου η
πλειονότητα των ελλήνων πολιτών ενδιαφέρεται λιγότερο για αλυτρωτικούς αγώνες και
περισσότερο για την πάταξη του κρατικού δεσποτισμού, της διαφθοράς, την ανάπτυξη του
κοινωνικού κράτους και την αναβάθμιση της Παιδείας. Αυτού του είδους τα προτάγματα
μπορεί να μην εκπληρώθηκαν. Αποτελούν όμως προτεραιότητες για τον μέσο πολίτη.
Σέλος, το πέρασμα από τον εθνικισμό στον πατριωτισμό του υντάγματος δεν σημαίνει
βέβαια την εξαφάνιση της παραδοσιακής κουλτούρας. Μπορεί και πρέπει να σημαίνει τη
μετουσίωση της παράδοσης μέσω νέων πολιτισμικών μορφών (στον χώρο των γραμμάτων,
της τέχνης, της διανόησης) που συνδέουν το παλιό με το νέο, που φέρνουν πιο κοντά στη
σημερινή πραγματικότητα πατροπαράδοτους τρόπους ζωής και έκφρασης.
Κοσμοπολιτισμός
Σα πράγματα αλλάζουν πάλι στις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80. Η ραγδαία νεοφιλελεύθερη
παγκοσμιοποίηση δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστιες κοινωνικές
ανισότητες και μεταξύ χωρών και στο εσωτερικό της κάθε χώρας. την Ελλάδα ένα μεγάλο
κομμάτι του πληθυσμού περιθωριοποιείται. ε αυτό το πλαίσιο η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία
θεοποιεί την αγορά και προωθεί την καταναλωτική κουλτούρα. Από την άλλη, δημιουργεί
στα περιθωριοποιημένα στρώματα ανάγκες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν.
Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε δύο αντικρουόμενες αντιδράσεις. Αυτοί που είναι θύματα της
παγκοσμιοποίησης βλέπουν με καχυποψία το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο,
περιχαρακώνονται, είναι εχθρικοί προς το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Και όπως η
παγκοσμιοποίηση εντείνει την εισροή μεταναστών από τις φτωχές στις σχετικά πλούσιες
χώρες, οι τελευταίοι μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους που ευθύνονται για όλα τα
δεινά της χώρας. Έτσι βλέπουμε την επιστροφή ενός παρωχημένου, ξενοφοβικού εθνικισμού,
κυρίως στον χώρο των λαϊκών τάξεων.
Από την άλλη μεριά τώρα, οι κερδισμένοι από το παγκόσμιο άνοιγμα των αγορών, ιδίως
αυτοί που πλούτισαν εύκολα και απότομα, απεμπολούν και το εθνικιστικό και το πατριωτικό
στοιχείο. Γίνονται πολίτες του κόσμου ή μάλλον καταναλωτές σε πλανητικό επίπεδο.
Αποσυνδέονται από τις εθνικές ρίζες και εντάσσονται σε μια μεταμοντέρνα καταναλωτική
κουλτούρα. Έτσι οι κοσμοπολίτικες, νεοπλουτίστικες ελίτ δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα
ανθρώπινα δικαιώματα του συνταγματικού πατριωτισμού ούτε για τα εθνικά ιδεώδη.
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Ευτυχώς με την παγκοσμιοποίηση δεν έχουμε μόνο τον κοσμοπολιτισμό των jet set και των
golden boys. Έχουμε, κυρίως στη νέα γενιά, έναν αντικαταναλωτικό, ανθρωπιστικό
κοσμοπολιτισμό που επικεντρώνεται στα προβλήματα των μεταναστών, της παγκόσμιας
φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής. Αυτού του είδους ο κοσμοπολιτισμός παίρνει τη
μορφή κινημάτων που εντάσσονται στη διαμορφούμενη παγκόσμια κοινωνία των πολιτώνκινημάτων, όπως η Greenpeace, οι Γιατροί Φωρίς ύνορα, η Διεθνής Αμνηστία κτλ.
υμπερασματικά, το εθνικιστικό, το πατριωτικό και το κοσμοπολίτικο στοιχείο αποτελούν
σήμερα μιαν αλυσίδα, ο αδύναμος κρίκος της οποίας είναι το πατριωτικό, ο πατριωτισμός του
υντάγματος. Όσο η κοινωνική περιθωριοποίηση και οι ανισότητες εντείνονται, τόσο ο
φοβικός εθνικισμός από τη μια μεριά και ο καταναλωτικός κοσμοπολιτισμός από την άλλη
θα καθορίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Θέματα για ανάπτυξη :
1. Η αναβίωση του εθνικισμού είναι μια πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στην περιοχή των
βαλκανίων όλο και περισσότερα έθνη αναπτύσσουν είτε αλυτρωτικές διαθέσεις είτε
εθνικιστικές διεκδικήσεις εις βάρος όμορων κρατών. Αναλύοντας την υπάρχουσα κατάσταση
αναπτύξτε σε ένα δοκίμιο 600 λέξεων τις προϋποθέσεις που πρέπει να αναπτυχθούν για την
άρση του προβλήματος αυτού.

Θεματική ενότητα
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« Σέχνη »
Ορισμός – γενικά :
Ο άνθρωπος έχει την έμφυτη τάση να επικοινωνεί , να
εκφράζει επιθυμίες, να εξωτερικεύει συναισθήματα .
Ένας από τους δημιουργικότερους επικοινωνίας κι
έκφρασης είναι η τέχνη .
Η καλλιτεχνική είναι ένα φαινόμενο ψυχοβιολογικό και
κοινωνικό του ανθρώπου.
Είναι η δημιουργία έργων που
προκαλούν την
αισθητική συγκίνηση κι απόλαυση .
« Το Ωραίο είναι το ένα σκέλος της δυναμικής τριάδας
των αξιών: του αληθούς , του αγαθού , και του
ωραίου . Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ως ένα
βαθμό καλλιτέχνης , γιατί η ικανότητα αυτή είναι
έμφυτη < Οι ψυχές των νέων είναι ανάγκη να εξοικειώνονται με τις αρμονίες και τους ρυθμούς
της μουσικής , για να γίνονται ημερότεροι και κοινωνικά ωφελιμότεροι» Πλάτων .
Είδη τεχνών :






Σονικές
Εικαστικές
Εφαρμοσμένες
ύνθετες μορφές τέχνης
Νέες Σέχνες

Παράγοντες που επενεργούν στην τέχνη :

Γεωφυσικός

Ιστορικός

Πολιτικός Οικονομικός

Σεχνολογία

Υιλοσοφικά ρεύματα της εποχής

Ιδεολογικό υπόβαθρο εποχής

Επιστημονικές εξελίξεις

Κίνητρα – προϋποθέσεις αληθινής – γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας ( λόγοι
ύπαρξής της )
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Σο ταλέντο το ανθρώπου και η προδιάθεση του
Η δημιουργική φαντασία ,η έμπνευση , ο αυθορμητισμός και η ευαισθησία
Η ελευθερία .
Η ευθύνη .
Η ορμή \ τάση του ανθρώπου για μίμηση .
Η ποιότητα.
Η εξιδανίκευση και τελείωση της ζωής.
Η παιδεία – αγωγή
Ο σεβασμός στο ανθρωπιστικό ιδανικό
Η αξιοπρέπεια και το ήθος .
Η ανάγκη επικοινωνίας με τον κόσμο .
Η επιθυμία για πρωτοτυπία και πρωτοπορία .
Ο συναγωνισμός των καλλιτεχνών .
Πνεύμα καλλιτεχνικό και ερευνητικό .
Σα μέσα για την πραγμάτωση της τέχνης
Η έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη .
Η πηγαία έκφραση .
Η ανάγκη για επικοινωνία .

Αξία – προσφορά – αποστολή – σημασία – ρόλος ( κοινωνικός ) της τέχνης – ρόλος του
καλλιτέχνη
Η τέχνη ασκεί ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο και
στην κοινωνία .
Η τέχνη είναι ένας πανανθρώπινος τρόπος.
Περνά μηνύματα ειρήνης.
Η κοινωνική διάστασή της είναι τεράστια , καθώς αποτελεί
« κοινή γλώσσα » για άτομα, ομάδες και λαούς.
Αντιμάχεται το ρατσισμό και τον εθνικισμό.
Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των πολιτών
υμβάλλει
στην
καλλιέργεια
της
ομαδικότητας.
Αδελφοποιεί τον καλλιτέχνη με το κοινό.
Ανυψώνει τον άνθρωπο σε μια ολοκληρωμένη ύπαρξη .
Η δημιουργία της τέχνης γίνεται στην κοινωνία .. Η τέχνη αντιμετωπίζει κριτικά τη
σύγχρονη πραγματικότητα κι εκφράζει το σύνθημα για την ανανέωση της κοινωνίας .
Καταπολεμά το ψεύδος , καταγγέλλει τα « τρωτά » του συλλογικού βίου .
Προβάλλει διαχρονικές αξίες και πρότυπα ηθικής ζωής
Βγάζει τον άνθρωπο από τα στενά όρια της ατομικής του ζωής , τον προβληματίζει.
Η τέχνη δίνει ερεθίσματα για προβληματισμούς μέσω των μηνυμάτων τους.
Σαυτόχρονα, η τέχνη ωριμάζει συναισθηματικά το δέκτη , εξευγενίζει την ανθρώπινη ψυχή .
Η τέχνη αποτελεί ένα από τους καλύτερους τρόπους γνήσιας ψυχαγωγίας .
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Βοηθά το άτομο να αποδράσει από την πεζότητα .
Η τέχνη στρατεύεται στον αγώνα για την εδραίωση της
δημοκρατίας .
Η τέχνη ζωντανεύει τα κείμενα της ιστορίας.
Η τέχνη συμβάλλει στην επαφή του σύγχρονου ανθρώπου με τη
φύση.
υντελεί και στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της λαϊκής

Υαινόμενα κρίσης στο χώρο της τέχνης
1. Εμπορευματοποίηση της καλλιτεχνικής παραγωγής – μαζική
κουλτούρα
2. Ελιτισμός.
3. Δογματισμός στην τέχνη ( « η τέχνη για την τέχνη» = η καθαρή
τέχνη
4. τράτευση τέχνης

Προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου
Υορείς αγωγής :
Οικογένεια
ΜΜΕ
Εκπαίδευση – σχολείο
Πνευματικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες
Πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση
Ατομικό επίπεδο

«Ζώνη πολιτισμού» στα χολεία
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Η κινηματογραφική ταινία "Les choristes" προβλήθηκε στην Ελλάδα με τίτλο " Τα παιδιά της
χορωδίας". Καταπληκτική !
"Ένα δίωρο την εβδομάδα σ΄ ένα διευρυμένο σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να αφιερωθεί
στην πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών. Όλων των μαθητών"
Έχουμε σκεφθεί, όταν βλέπουμε τόσο κόσμο να επισκέπτεται ένα μουσείο ή μια πινακοθήκη
στο εξωτερικό, όταν δεν μπορείς εκεί να βρεις εισιτήριο για ένα θέατρο ή για μια συναυλία,
όταν βλέπουμε τόσο κόσμο να συχνάζει στα βιβλιοπωλεία τού εξωτερικού, γιατί συμβαίνει
αυτό; Είναι οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι ή όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι τόσο
μορφωμένοι, τόσο καλλιεργημένοι, τόσο φιλομαθείς, τόσο «κουλτουριάρηδες»; Μήπως
συμβαίνει κάτι άλλο; Μήπως οι πολίτες αυτών των χωρών έχουν μάθει να ακούνε μουσική,
να βλέπουν εκθέσεις, να επισκέπτονται μουσεία, να βλέπουν θέατρο, να διαβάζουν βιβλία;
Και πού το έχουν μάθει; Μήπως αυτή η ευαισθησία τούς έχει καλλιεργηθεί στα σχολικά τους
χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες τού χολείου; Ε, λοιπόν, κατά
κανόνα αυτό συμβαίνει. Σο χολείο τούς φέρνει σε επαφή και τούς κάνει να αγαπήσουν την
Σέχνη εξ απαλών ονύχων. Από μικρά παιδιά. Ελκυστικά, όχι καταπιεστικά, ως απόλαυση, όχι
ως αγγαρεία, ως βίωμα και ως σημαντική μάθηση, όχι ως μάθημα, και μάλιστα παρακατιανό.
Σους οδηγεί δηλ. από νωρίς, μελετημένα, με διάρκεια και κλιμάκωση, να γνωρίσουν και να
αγαπήσουν την Σέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα. Όχι για να γίνουν μουσικοί ή ζωγράφοι
ή ηθοποιοί ή συγγραφείς ή καλλιτέχνες, αλλά για να γίνουν καλλιεργημένοι πολίτες με
ευαισθησίες για την Σέχνη, το ωραίο, την αισθητική, για ό,τι απευθύνεται στην ψυχή και στο
συναίσθημα, τη «συναισθηματική νοημοσύνη», που μπορεί άριστα να συμβαδίζει και να
συμπληρώνει την καλλιέργεια τής γνώσης, τής λογικής, τής κριτικής ικανότητας. Σελικός
στόχος αυτής τής έμφασης στον πολιτισμό είναι η εξασφάλιση μιας ποιότητας ζωής.
Ας περάσουμε στα δικά μας. Σο ελληνικό σχολείο δεν είναι ένα κακό σχολείο, ας το
ξεκαθαρίσουμε. Ψστόσο, είναι ένα σχολείο προσανατολισμένο στις γνώσεις (για την ακρίβεια
στις πληροφορίες) και προσδεδεμένο στο άρμα των εισαγωγικών εξετάσεων για το
Πανεπιστήμιο. Καλός μαθητής, επιτυχημένος μαθητής, επίδοξος επιτυχημένος πολίτης είναι
αυτός που εισήχθη σε ένα Ανώτατο Ίδρυμα! Αυτός μόνο που μπήκε στην τροχιά τής
απόκτησης ενός πανεπιστημιακού πτυχίου! Και ο άνθρωπος; Η ζωή του; Οι ευαισθησίες, τα
ενδιαφέροντα, η καλλιέργεια τής ψυχής, κάποιες ανησυχίες πνευματικές για ό,τι είναι έξω
και πέρα από την επαγγελματική του καταξίωση; Η αναζήτηση για ό,τι ομορφαίνει τη ζωή
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του και τής δίνει νόημα και άλλες διαστάσεις, όχι ποσοτικές, όχι οικονομικές, όχι
καταναλωτικές, όχι υλικές; Όλα αυτά είναι εκτός Παιδείας; Δεν ανήκουν στους σκοπούς τής
σχολικής μόρφωσης; Αν όλα αυτά, αν αυτή η διάσταση, αυτός ο προβληματισμός, αυτός ο
σκοπός έχουν σημασία για την Παιδεία τού πολίτη και την Εκπαίδευση που την υπηρετεί,
τότε θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στη «φιλοσοφία» και στην οργάνωση τού
σχολικού προγράμματος. Θα πρέπει να εισαχθεί μια «ζώνη πολιτισμού» στο πρόγραμμα, όχι
τόσο ως «μάθημα» αλλά ως μάθηση, ως καλλιέργεια, ως δραστηριότητα, ως
ευαισθητοποίηση. Ένα δίωρο την εβδομάδα σ΄ ένα διευρυμένο σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει
να αφιερωθεί στην πολιτιστική καλλιέργεια των μαθητών. Όλων των μαθητών. Ένα δίωρο
που άλλος μαθητής θα επιλέγει και θα αφιερώνει στη μουσική, άλλος στη ζωγραφική, άλλος
στο θέατρο, άλλος στον κινηματογράφο, άλλος στη λογοτεχνία και στη δημιουργική γραφή,
άλλος στη ρητορική, άλλος στην ιστορία τής τέχνης κ.λπ. Και μάλιστα με εναλλαγή των
επιλογών στα έτη τού σχολείου, ώστε να παρακολουθήσει περισσότερα αντικείμενα. Δίωρο
υποχρεωτικό για όλους, με πρόβλεψη στο πρόγραμμα και επιλογή των ιδίων των μαθητών.
Με στενή συνεργασία με τον καθηγητή τής μουσικής, με τον καθηγητή των καλλιτεχνικών,
με τον θεατρολόγο, με τον φιλόλογο, με τον ιστορικό τής τέχνης. ε μια άλλη διάρθρωση των
αντιστοίχων αντικειμένων, με ανάλογο πρόγραμμα, κάποιες ειδικές αίθουσες εργαστήρια,
και ό,τι χρειάζεται. Εδώ είναι βέβαιο ότι, καλούμενοι, θα βοηθήσουν και οι γονείς, οι σύλλογοι
των χολείων. Και κυρίως οι μαθητές και οι δάσκαλοι- θα ανακαλύψουν πτυχές τής
προσωπικότητάς τους που αγνοούν.

Μιλάω για ένα δίωρο μέσα στο πρόγραμμα, κοινό για όλους (αυτό θα πει «ζώνη») και με
δυνατότητα επιλογής. Αναφέρομαι επίσης στις τελευταίες τάξεις τού Δημοτικού και σε όλες
τις τάξεις τού Γυμνασίου και τού Λυκείου.
Δεν ενδιαφέρουν εδώ οι λεπτομέρειες τής οργάνωσης και οι τρόποι αντιμετώπισης των
δυσκολιών που προφανώς θα υπάρχουν (αίθουσες, διδάσκοντες, εξοπλισμός). Και βεβαίωςθα το επαναλάβω- μια «ζώνη πολιτισμού» προϋποθέτει ένα διευρυμένο σε χρόνο σχολικό
πρόγραμμα. Σέλος, να διασαφήσω ότι δεν μιλάω εδώ για την ενασχόληση με τον αθλητισμό,
όχι γιατί δεν είναι εξίσου σημαντική, αλλά γιατί είναι διαφορετικής υφής θέμα. Και αυτή η
ενασχόληση χρειάζεται αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και χρόνο. Η καλλιέργεια τού
σώματος συμβαδίζει και συμπληρώνει την καλλιέργεια τής ψυχής και οδηγεί στην
ολοκλήρωση μιας προσωπικότητας. Ελπίζω οι γραμμές αυτές να μη θεωρηθούν ως ουτοπική
σύλληψη! Αυτό που μάλλον πρέπει να μάς ανησυχεί είναι το να βλέπουμε την ενασχόληση
των μαθητών μας με τον πολιτισμό ως ουτοπία- αν και όσο τούτο συμβαίνει.
Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Εφημερίδα Σο Βήμα
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