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ΑΚΗΔΙ  ΘΔΩΡΙΑ  

 

ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

Να  εληνπίζεηε ηα δνκηθά κέξε θαη ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ησλ παξαθάησ 

παξαγξάθσλ. 

1. Κ φξνο  ―ξαηζηζκφο‖ ζηελ θπξηνιεθηηθή ηνπ ρξήζε ζεκαίλεη ην κίζνο ή ηνλ θφβν γηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζε θπιέο δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθή καο, θαζψο θαη ηελ ερζξηθή ή θαη ππνηηκεηηθή ζηάζε 

απέλαληί ηνπο, ηνπο ζπζηεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηνπο. Ξα παξαπάλσ 

ζπλδένληαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη θπιέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη είλαη θαηψηεξεο απφ ηε δηθή 

καο. Κ φξνο ξαηζηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη‘ επέθηαζε θαη γηα ηηο αλάινγεο αληηιήςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πξνο άηνκα δηαθνξεηηθά απφ εκάο, φζνλ αθνξά άιια δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πέξα 

απφ ηε θπιή, π.ρ. ην θχιν, ηελ εζληθή/ηνπηθή θαηαγσγή, ηελ θνηλσληθή ζέζε, ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο. 

[ πηγή Κδρυμα τησ Βουλήσ των Ελλήνων, φυλλάδιο :ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΡΑΣΙΜΟΤ ]  

2. Κη επηπηψζεηο πνπ έρεη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ζην παηδί είλαη πνιιέο.  Κ ζρνιηθφο εθθνβηζκφο 

κπνξεί λα αιιάμεη ηε δσή ελφο θαηά ηα άιια πγηνχο παηδηνχ.  Κη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη 

ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο, ελψ ε απφδνζή ηνπ ζην ζρνιείν θαζψο θαη ε ζπλέπεηά ηνπ σο καζεηή 

κπνξεί λα επεξεαζηνχλ. Έξεπλεο θάλνπλ αλαθνξά ζηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα: Θπκφο, Εαηάζιηςε, 

Ώγρψδεηο Δηαηαξαρέο, Δηαηαξαρέο Όπλνπ, Δηαηαξαρέο ξεμεο, θαη πνιιά άιια. 

[ πηγή schoolcosmos. ]  

3. Γ ιέμε «παηδεία» είλαη παξάγσγν ηνπ αξραίνπ ξήκαηνο «παηδεχσ» πνπ ζεκαίλεη δηδάζθσ, 

εθπαηδεχσ. Γ ιέμε  αλαθέξεηαη ζηε λνεηηθή θαη ςπρηθή θαιιηέξγεηα ε νπνία επηηπγράλεηαη θπξίσο 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο). Γ εθπαίδεπζε είλαη εηδηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία επεξεαζκνχ θαη κνξθνπνίεζεο. Γ εθπαίδεπζε νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, αμηψλ, δεμηνηήησλ, πξνδηαζέζεσλ θηι. Ν᾽ απηφ ηνλ θφζκν νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα 

κπεξδεχνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ παηδεία. Ώλ θαη ηα δπν πξνέξρνληαη απφ ην ξήκα «παηδεχσ», 

ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Γ εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηα ζρνιεία θαη 

πηζηνπνηείηαη κε πηπρία, ελψ ε παηδεία είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

γαινπρήζεθεο, φζν θαη πξντφλ εζσηεξηθψλ δπκψζεσλ ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ. Γ παηδεία είλαη απηή 

πνπ ζνπ καζαίλεη λα μερσξίδεηο ην θαιφ απφ ην θαθφ. Νε δηδάζθεη ηη είλαη δηθαηνζχλε θαη ηη 

ζεβαζκφο. Ώπφ ηελ άιιε, ε εθπαίδεπζε επηηειεί ην ξφιν ηνπ κνξθσηηθνχ αγαζνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

απνθηάο γλψζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζ᾽ απνηειέζνπλ εθφδην γηα έλα θαιφ βηνηηθφ επίπεδν. Νηηο 

κέξεο καο, ελ αληηζέζεη κε ηα παιαηφηεξα ρξφληα, ππάξρεη ηέηνηα πιεζψξα εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη 

πηπρίσλ πνπ θηάλνπλ λα γεκίζεηο έλαλ ηνίρν. Νηελ νπζία, φκσο, νη άλζξσπνη είλαη απαίδεπηνη. Κη 

παιηφηεξνη κπνξεί λα κελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κνξθσζνχλ, φκσο, είραλ ηδηαίηεξα απμεκέλε ηελ 
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αίζζεζε δηθαίνπ. Ακείο ράζακε ηελ νπζία θαη είλαη απνξίαο άμην. Λξνζπνηνχκαζηε πσο γλσξίδνπκε 

ηα πάληα θη εθθξάδνπκε ηε γλψκε καο επί παληφο επηζηεηνχ. Ηπνξεί λα κάζακε λα κηιάκε πνιιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο αιιά δε κηιάκε ηελ θπξηφηεξε, απηή ηεο πεπαηδεπκέλεο αληίιεςεο. 

 [ πεγή : Γ παηδεία είλαη ζέκα αλαηξνθήο – Α.  Ξδηαθα - 17 Θνε 2015 ]  

 

4. Ξα είδε ηνπ ζηξεο είλαη πνιιά . Εαηαξράο  ππάξρεη ην oμχ ζηξεο πνπ πξνθαιείηαη απφ κία 

θαηάζηαζε έληνλε πνπ κφιηο πξνεγήζεθε (π.ρ., ζπλέληεπμε γηα δνπιεηά) ή πνπ άκεζα επίθεηηαη (π.ρ., 

ξαληεβνχ κε θάπνηνλ πνπ καο ελδηαθέξεη). Θέηεη ην άηνκν ζε εηνηκφηεηα θαη κπνξεί λα πξνθαιεί 

κέρξη θαη επράξηζηε έληαζε, επαλαιακβαλφκελν φκσο εμαληιεί ην άηνκν. Απηπιένλ,  ην «επειζοδιακό 

οξύ ζηπερ» πος εκδηλώνεηαι θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε. Ξα άηνκα απηά είλαη ζαλ λα βξίζθνληαη 

δηαξθψο «ζηελ πξίδα». Λξνθαιεί έληνλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (π.ρ., θαξδηαθέο παζήζεηο, έιθνο) 

θαη πξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά (π.ρ., επηζεηηθφηεηα, μεζπάζκαηα).Ξέινο ππάξρεη ην  «ρπόνιο 

ζηπερ» ,  καηά ηο οποίο ην άηνκν βξίζθεηαη κφληκα ζε κία θαηάζηαζε ζηξεο, ηελ νπνία κέζα απφ ηνλ 

ρξφλν ζπλεζίδεη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Γ δσή ηνχ θαίλεηαη «κίδεξε» θαη ζηάζηκε. Ξν 

άηνκν θζείξεηαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά θαη λνηψζεη δπζηπρηζκέλν θαη αληθαλνπνίεην. Ξα 

απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζηξεο είλαη αξθεηά ζνβαξά, θαζψο κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζεκαληηθά ζσκαηηθά ή ςπρηθά πξνβιήκαηα. 

[ ΑΕΛΏ, Ξκήκα Ρπρνινγίαο, Γξγαζηήξην Φπρνινγηθήο πκβνπιεπηηθήο Φνηηεηώλ]  

 

5. Γ επγνληθή δηαθξίλεηαη ζε ζεηηθή θαη αξλεηηθή. Γ ζεηηθή ελζαξξχλεη ηελ αλαπαξαγσγή δήζελ 

αλψηεξσλ αλζξψπηλσλ φλησλ. Ξν λαδηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Πίηιεξ είρε μεθηλήζεη ηφζν πξφγξακκα 

ζεηηθήο επγνληθήο (μαλζέο, γαιαλνκάηεο γπλαίθεο ηεο Θνξβεγίαο ηεθλνπνηνχζαλ γνληκνπνηεκέλεο 

απφ μαλζνχο γαιαλνκάηεο Γεξκαλνχο), φζν θαη πξφγξακκα αξλεηηθήο επγνληθήο (ζηείξσλαλ 

αλάπεξνπο, ςπρηθά αζζελείο θηι.). Ώθξαία εθδνρή πξνγξάκκαηνο αξλεηηθήο επγνληθήο ήηαλ ην 

ζρέδην νξηζηηθήο εμφλησζεο ησλ Αβξαίσλ, ε επνλνκαδφκελε «Ξειηθή Ζχζε», πνπ είρε ζηφρν ηελ 

εθθαζάξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο απφ ηελ θαηψηεξε εβξατθή θπιή, ηελ εμαθάληζε ησλ «κηαξψλ» 

ηεο γνληδίσλ 

* πθγι Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, φυλλάδιο :ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΡΑΣΙΜΟΤ +  

 

 6. Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, γνωςτόσ και ωσ “School Bullying” είναι θ βία που λαμβάνει χϊρα εντόσ ι 
εκτόσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν χρόνων. Μπορεί να είναι 
ςωματικόσ, λεκτικόσ ι ςυναιςκθματικόσ (ι ςυνδυαςμόσ και των τριϊν ειδϊν) και 
επαναλαμβανόμενοσ. Επιπλζον, μπορεί να είναι και θλεκτρονικόσ (Cyber Bullying), και να ςυμβαίνει 
μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου (με SMS /MMS) ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και sites κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (Facebook, blogs, κλπ).  Ο ςωματικόσ εκδθλϊνεται με  πρόκλθςθ τραυματιςμϊν  , κλοπι 
προςωπικϊν αντικειμζνων ,επικετικι ςυμπεριφορά , φάρςεσ, τςακωμοφσ, πειράγματα. Ο 
ςυναιςκθματικόσ εκφοβιςμόσ  εκδθλϊνεται με τθ διάδοςθ ψεφτικων φθμϊν  , τον αποκλειςμό 
ανκρϊπων από ζνα ςυγκεκριμζνο γκρουπ/παρζα , με προκλθτικι λεκτικι ςυμπεριφορά  και με 
μυςτικοπάκεια . Ο λεκτικόσ εκφοβιςμόσ χρθςιμοποιεί  τθ λεκτικι παρενόχλθςθ , μια προςβλθτικι 
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πλευρά τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιεί αρνθτικά ςχόλια τθν εμφάνιςθ, το ςϊμα και τθ νοθμοςφνθ 
κάποιου  και μπορεί να φτάςει και μζχρι τον εκβιαςμό. Σζλοσ ο θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ  
εκδθλϊνεται με τθν αποςτολι μθνυμάτων αρνθτικοφ περιεχομζνου μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου, e-mail, 
ι instant messenger και τθν ανάρτθςθ αρνθτικϊν ςχολίων ι/και φωτογραφιϊν ςε blogs, forums και 
άλλα websites. 

[ πηγή schoolcosmos]  

7. Η αυτοπεποίκθςθ είναι μια ςτάςθ ηωισ που επιτρζπει ςτο άτομο να ζχει μια κετικι αλλά και 
ρεαλιςτικι αντίλθψθ για τον εαυτό του και για τισ ικανότθτζσ του να χειρίηεται τισ καταςτάςεισ ι τισ 
δυςκολίεσ που το αφοροφν. Με άλλα λόγια, είναι θ πεποίκθςθ του ατόμου ότι ζχει τθν ικανότθτα να 
πράξει, ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων του και τθσ λογικισ, ό,τι επικυμεί, ςχεδιάηει και αναμζνει. 
Αντανακλά, επίςθσ, τθν εμπιςτοςφνθ που ζχει ςτισ ικανότθτζσ του αυτζσ, αλλά και τθν αίςκθςθ ότι 
αςκεί ζλεγχο ςτθ ηωι του. Ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά, θ κετικι ςτάςθ και θ αποδοχι του 
εαυτοφ ςτα άτομα με υψθλι αυτοπεποίκθςθ δεν αλλάηει.  Αντίκετα, τα άτομα που δεν ζχουν 
εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ εξαρτϊνται υπερβολικά από τθν αποδοχι και τθν ζγκριςθ των άλλων 
για να νιϊςουν καλά με τον εαυτό τουσ. Γενικά, δεν αναλαμβάνουν κινδφνουσ γιατί φοβοφνται τθν 
αποτυχία, αλλά και δεν προςδοκοφν ότι κα κάνουν κάτι επιτυχϊσ.  Η εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό δεν 
είναι απαραίτθτα ζνα γενικευμζνο χαρακτθριςτικό που αναφζρεται ςε όλεσ τισ πλευρζσ τθσ ηωισ. 
υνικωσ, ζνα άτομο ζχει υψθλι αυτοπεποίκθςθ για οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ., ςπουδζσ, 
κοινωνικζσ ςχζςεισ), ενϊ ταυτόχρονα μπορεί να ζχει μικρι αυτοπεποίκθςθ για άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
(π.χ., ςχζςεισ με το άλλο φφλο). Δεν γεννθκικαμε, βζβαια, αμφιςβθτϊντασ τον εαυτό μασ. Αυτό είναι 
κάτι που το μακαίνουμε, ι που μασ το μακαίνουν οι άλλοι, οι οποίοι αν και κεωροφν ότι μασ 
προςτατεφουν, ςτθν πραγματικότθτα μασ κλθροδοτοφν τισ δικζσ τουσ αμφιβολίεσ και ανθςυχίεσ. Αν 
και κζλουν δυνατοφσ, ικανοφσ και με αυτοπεποίκθςθ ανκρϊπουσ, διδάςκουν μερικζσ φορζσ 
διαδικαςίεσ και τρόπουσ ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ που οδθγοφν αλλοφ.  

[ Ευάγγελοσ Χ. Καραδήμασ, Δρ. Ψυχολογίας της Υγείας ] 

 

8. Κ λαξθηζζηζκφο απνηειεί αλαγλσξηζκέλε δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή 

επηθέληξσζε ελφο αηφκνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ηελ εμνπζία πνπ θαηέρεη θαη ην θχξνο 

ηνπ. πσο αλαθέξεη ην onmed.gr έλαο «θιαζηθφο» λαξθηζζηζηήο πηζηεχεη φηη είλαη πην έμππλνο, πην 

ζεκαληηθφο θαη πην εκθαλίζηκνο απφ φινπο ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ. Κ λαξθηζζηζκφο δελ απνηειεί 

εληαία έλλνηα, αιιά έρεη δχν θχξηεο εθθάλζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο 

βάζεηο. Κ «κεγαιεπήβνινο λαξθηζζηζκφο» (grandiose narcissism) κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ απφ κηθξή 

ειηθία έλα παηδί δέρεηαη ππεξβνιηθνχο επαίλνπο απφ ηνπο γνλείο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. 

Ώληίζεηα, ν «επάισηνο λαξθηζζηζκφο» (vulnerable narcissism) κπνξεί λα πξνθχςεη σο κεραληζκφο 

απηνπξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα απνθπγήο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη είλαη 

ζπρλά απνηέιεζκα ηεο θαθνπνίεζεο (ζπλαηζζεκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο) θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Tα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ηχπνπ λαξθηζζηζηή είλαη ηα εμήο  :  Κ Μεγαλεπήβολορ ναπκιζζιζηήρ 

εθδειψλεη εμσζηξέθεηα, θπξηαξρία θαη κφληκε αλαδήηεζε ηεο πξνζνρήο. Ξα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ 

κεγαιεπήβνιν λαξθηζζηζκφ, ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή λαξθηζζηζκνχ, επηδηψθνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ 

εμνπζία. Λξφθεηηαη ζπρλά γηα πνιηηηθνχο, δηάζεκα πξφζσπα ή εγεηηθέο θηγνχξεο θάζε είδνπο, ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη φινη φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο εθδειψλνπλ 
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λαξθηζζηζηηθά ζηνηρεία. Κ Εςάλυηορ ναπκιζζιζηήρ εθδειψλεη ζπζηνιή, δηαθξηηηθφηεηα,  επζημία . Εαη 

νη λαξθηζζηζηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αηζζάλνληαη φηη έρνπλ θάπνηα απηνλφεηα δηθαηψκαηα, φκσο 

ζπρλά αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη.  

[ Εείκελν απφ ηνλ ηχπν ]  

 

9. Λαηδεία: έλαο ηφζν ερεηηθά εχθνινο,  κα ηφζν δπζπξφζηηνο ζηελ πξάμε φξνο. Εαλέλαο απφ ηνπο 

θηινζφθνπο δελ φξηζε ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» παξά κφλν ηνλ φξν ηεο παηδείαο θαη πνηέ δελ έθαλε ην 

ιάζνο λα ηνπο ηαπηίζεη.  Ίζσο γηαηί ήμεξαλ πνην απφ ηα δπν είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο κηαο πγηνχο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη θνηλσλίαο. Αθπαίδεπζε ρσξίο παηδεία κνηάδεη κε δέληξν ρσξίο θνξκφ. Θα 

ζπλαληήζεηο πνιινχο αλζξψπνπο κε πηπρία, κα κε παηδεία ιίγνπο. Εη αο πηζηεχνπλ ιαλζαζκέλα πσο 

ην έλα επηθέξεη ην άιιν. Ώλ ππήξρε νπζηαζηηθή παηδεία ζα ππήξρε ζεβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε δσή. 

Θα ππήξρε δηθαηνζχλε. Κ θφζκνο ζα έβιεπε φκνξθεο θαη άζπξεο κέξεο. Κη καχξεο θαη θφθθηλεο κέξεο 

πνπ δνχκε είλαη πξντφλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κεγάινπο , γηα λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηνπο ιανχο.  Ξν ρέξη ηνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη γαινπρεζεί κε ηα ηδαληθά ηεο παηδείαο 

δελ νπιίδεηαη πνηέ γηα λα επηηεζεί. Κ άλζξσπνο ν πεπαηδεπκέλνο δίλεη αμία ζηελ αλζξψπηλε δσή, 

ηελ ηηκά, ηε ζέβεηαη θαη ηελ ππεξαζπίδεηαη. 

[ Γ παηδεία είλαη ζέκα αλαηξνθήο - Απαγγειία Ξδηάθα]  

 

10.  Γ Δηαθήξπμε ησλ Ώλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ζπζηήζεθε, επεηδή ε αλαγλψξηζε ηεο 

αμηνπξέπεηαο, πνπ είλαη ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ησλ ίζσλ 

θαη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο,  απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. Νπζηήζεθε , επίζεο , επεηδή ε παξαγλψξηζε θαη ε πεξηθξφλεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ νδήγεζαλ ζε πξάμεηο βαξβαξφηεηαο, πνπ εμεγείξνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπλείδεζε θαη ε πξννπηηθή ελφο θφζκνπ, φπνπ νη άλζξσπνη ζα είλαη ειεχζεξνη λα κηινχλ θαη λα 

πηζηεχνπλ, ιπηξσκέλνη απφ ηνλ ηξφκν θαη ηελ αζιηφηεηα, έρεη δηαθεξπρζεί σο ε πην πςειή επηδίσμε 

ηνπ αλζξψπνπ. Έρεη νπζηαζηηθή αμία  ην λα πξνζηαηεχνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ έλα 

θαζεζηψο δηθαίνπ, ψζηε ν άλζξσπνο λα κελ αλαγθάδεηαη λα πξνζθεχγεη, σο έζραην θαηαθχγην, 

ζηελ εμέγεξζε θαηά ηεο ηπξαλλίαο θαη ηεο θαηαπίεζεο. Έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα ελζαξξχλεηαη ε 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα έζλε. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ζπζηήζεθε, ινηπφλ, ε 

Δηαθήξπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

 * πθγι:  Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, φυλλάδιο :ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΡΑΣΙΜΟΤ , ελαφρϊσ διαςκευαςμζνο 

κείμενο. ]  

 

11. Ώμίδεη λα εξεπλήζνπκε , γηα πνηνπο ιφγνπο παξαθνινπζνχκε ηα δηάθνξα είδε ηαηληψλ.  ζν  θπιά ε δσή 

ηφζα πεξηζζφηεξα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην θάζε άηνκν πνπ κελ  έρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

λα ηα απνθχγεη, πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο, ψζηε λα μεθχγεη απφ απηά. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο είλαη 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηαηληψλ θαη θπξίσο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ώπηέο ηνπ επηηξέπνπλ λα πεξλά, έζησ θαη 

εηθνληθά, ηα φξηα ηεο δσήο θαη ην κεηαθέξνπλ ζ‘ έλαλ άιιν, γεκάην δξάζε θαη θπξίσο εμσπξαγκαηηθά 

ζηνηρεία, θφζκν. Έηζη, ηίπνηα δε ζπκίδεη ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα θαη ν ζεαηήο απνθηά ηελ εκπεηξία 
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γεγνλφησλ πνπ πνηέ δε ζα βίσλε, ιφγσ ηνπ αθαηφξζσηνχ ηνπο ραξαθηήξα ή πνπ κάιηζηα πνηέ δελ 

νλεηξεπφηαλ! Απίζεο, ν άλζξσπνο ζε φπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ θαη αλ βξίζθεηαη, πάληα απηφ πνπ επηζπκεί 

θαη αλαδεηά είλαη ην ηδαληθφ αίζζεκα.  Έηζη, ινηπφλ, κέζα απφ ηηο αηζζεκαηηθέο ηαηλίεο ηα άηνκα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα μεθχγνπλ, λα ηαμηδέςνπλ ζε καγηθνχο θφζκνπο, λα νλεηξεπηνχλ. Κ ζεαηήο εμηδαληθεχεη φ,ηη 

παξαθνινπζεί, θαζψο απηφ ζέιεη λα ζπκβεί θαη ζηε δσή ηνπ. Λξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κία νπηνπία, ράξε 

ζηελ νπνία ζα ―πξαγκαηνπνηήζεη‖ ηα φλεηξά ηνπ αιιά θαη φζα δελ έρεη ζπιιάβεη αθφκα ν λνπο ηνπ.  Εαζψο ε 

δξάζε απνηειεί θαηλφκελν ελ εθιείςεη θαη ε ξνπηίλα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ 

ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ, ε πεξηπέηεηα θαληάδεη σο ζαχκα ζηα κάηηα ηνπ. Έηζη, νη ηαηλίεο πεξηπέηεηαο,  πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχνπλ απνηεινχλ ην θαιχηεξν κέζν γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν λα μεθχγεη απφ ηε ζπλήζεηα θαη λα 

κεηαβεί ζ‘ έλα πην ζπλαξπαζηηθφ ―θάζκα‖. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά , επεηδή ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα μεθχγεη 

απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαηαθεχγεη ζε ηαηλίεο πνπ ζα ηνλ θάλνπλ λα μεραζηεί. Ώπηέο είλαη 

νη θσκσδίεο. Ηέζα απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηαηλίεο ζα θαηαθέξεη  λα βξεη ην γέιην θαη ηελ αηζηνδνμία. . Ξέινο, νη 

ηαηλίεο ηξφκνπ απνηεινχλ πφιν έιμεο ηνπ θνηλνχ ,δηφηη ζηε ζεκεξηλή επνρή νη άλζξσπνη "πάζρνπλ" απφ 

έιιεηςε έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ. Ξα ζξίιεξ ηνλψλνπλ ηηο δηαζέζεηο ησλ ζεαηψλ ζε κεγάιν βαζκφ, δίλνληάο 

ηνπο έλα πςειφ επίπεδν πξφβιεςεο, αγσλίαο, ηξφκνπ, αβεβαηφηεηαο, άγρνπο θαη έθπιεμεο. Απίζεο, ράξε ζ' 

απηά ε αδξελαιίλε ηνπο εθηνμεχεηαη ζηα χςε. Απνκέλσο , θάζε είδνο ηαηλίαο εδξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά είδε 

αηηίσλ θαη εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο. 

[ Πεγή : project-cinema ]  

 

12. Κ φξνο «βνπβφο θηλεκαηνγξάθνο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ηαηλίεο(βνπβέο ηαηλίεο) 

πνπ δελ είραλ ζπγρξνληζκέλν  ερνγξαθεκέλν  ήρν θαη πην ζπγθεθξηκέλα δελ είραλ  

ερεηηθνχο δηαιφγνπο. Νηηο βνπβέο  ηαηλίεο νη δηάινγνη γίλνληαη  κέζσ παληνκίκαο θαη θάξηεο ηίηισλ-

δηαιφγσλ.  Γ νπηηθή πνηφηεηα  ησλ βνπβψλ ηαηληψλ- εηδηθά απηψλ  πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην 

1920- ήηαλ ζπρλά πνιχ θαιή. Απεηδή  νη βνπβέο ηαηλίεο δελ είραλ  ζπγρξνληζκέλν ήρν γηα δηαιφγνπο, 

εκθαλίδνληαλ ηίηινη  ζε ζεκεία  ηεο ηαηλίαο γηα λα δηεγεζνχλ  ζεκεία ηεο ηζηνξίαο, λα εκθαλίζνπλ  

δηαιφγνπο ή κεξηθέο θνξέο  λα ζρνιηάζνπλ ηε δξάζε γηα  ην θνηλφ. Νε αληίζεζε κε ηνλ έγρξσκν  

θηλεκαηνγξάθν ηα ρξψκαηα πνπ  θπξηαξρνχλ είλαη ην γθξη, ην  άζπξν θαη ην καχξν. Νηνλ ειιεληθφ  

θηλεκαηνγξάθν θαηείραλ δένπζα  ζέζε νη αζπξφκαπξεο ηαηλίεο.  

 

 

13.  Απηθπιιίδα νλνκάδεηαη  έλαο ηχπνο δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε 

ζέκαηα θηινινγηθά, επηζηεκνληθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, θιπ. Κ επηθπιιηδνγξάθνο κπνξεί 

λα μεθηλήζεη απφ έλα επίθαηξν ζέκα, αιιά δε κέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζ‘ απηφ, πξνρσξεί ζε 

παξαηεξήζεηο θαη ζθέςεηο δηαρξνληθέο.  

[ ζρνιηθφ βηβιίν ]  

 

14. Κη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κηα 

πεξηνρή είλαη πνιιέο . Κη πιένλ επαίζζεηεο ζηελ ηνπξηζηηθή πίεζε πεξηνρέο είλαη θπζηθά νη 
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παξάθηηεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη θαη ν θχξηνο φγθνο ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη κεγάιν πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ. Απηπιένλ, ν παξάθηηνο ρψξνο έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο θαη αιιειεπίδξαζεο ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

θχζεο, ηεο ζάιαζζαο, ηεο μεξάο θαη ηνπ αέξα. Γ αιφγηζηε θαηαλάισζε λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή 

άλνκβξε πεξίνδν, πξνθαιεί πηέζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, ηδηαίηεξα ζηα κηθξά λεζηά. Γ πςειή 

δήηεζε λεξνχ θαη ηδηαίηεξα ε ππεξάληιεζε έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, φπσο ε 

κε-αληηζηξεπηή πθαικχξσζε ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ. Γ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη, επίζεο, 

παξαγσγφο κεγάισλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Κ θαζαξηζκφο ησλ αθηψλ κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ κεραλεκάησλ έρεη γίλεη θνηλή πξαθηηθή, παξφηη νη κέζνδνη απηέο ελδέρεηαη λα πξνθαινχλ 

δηάβξσζε ζηηο παξαιίεο. Λαξάιιεια, ε επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ παξνπζηάδεηαη ζπρλά αλεπαξθήο 

θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο θαη πνιιέο είλαη πιένλ θαη  αιιαγέο ηνπ ηνπίνπ πνπ νθείινληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ππνδνκψλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο ηνπξηζηψλ.  

 [ πεγή : εθεκεξίδα Κηθνpress,  Ξεηάξηε, 23 Δαλνπαξίνπ 2013 ]  

 

15. Γ παηδηθή δσγξαθηθή έρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ ηέρλεο. Νρέδην, ρξψκα, ζχλζεζε, 

κνξθή θαη πεξηερφκελν ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Ώπνηειεί,  φκσο , θαη έλαλ ρψξν άμην έξεπλαο, γηα ηνλ 

νπνίν ε ςπρνινγία θαη ε παηδαγσγηθή έρνπλ ελδηαθεξζεί πνιχ ηειεπηαία. ΐιέπνληαο έλα παηδί λα 

δσγξαθίδεη θαη αθνχγνληαο ηα ζρφιηα πνπ θάλεη ην ίδην γηα ην έξγν ηνπ, είλαη ζαλ λα δηαβάδνπκε 

ηελ ςπρή ηνπ, επεηδή κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιινχο ζπλεηξκνχο θαη λα θηάζνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα 

πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε δσή ηνπ, θάηη πνπ είλαη αδχλαην λα αλαθαιχςνπκε κε κηα απιή ζπδήηεζε. Γ 

εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ ζην παηδί αληαλαθιά ην βάζνο ηεο ςπρήο ηνπ. Αίλαη έλα είδνο «γξαθηθήο 

γιψζζαο», έλα ζχλνιν απφ έλλνηεο πνπ πξέπεη λα απνθξππηνγξαθήζνπκε. Ξν παηδηθφ ζρέδην είλαη 

έλαο ρψξνο,  φπνπ ην παηδί απιψλεη θαη θαηαζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, κηα αλαγθαία ελέξγεηα 

γηα ηελ ηζνξξνπία ηνπ».  Ξα ζρέδηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ κνηάδνπλ κε έθξεμε ή κε θξαπγή. Κη 

γξακκέο είλαη ζαλ ιέμεηο πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη εθθξάδνπλ κηα αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα δψζεη 

θαη λα αθνπζηεί» 

[  ΐ. Ηαξθ  «Premiers Dessins d'Enfants». 

Ζνπίδα Εαθίζε, θαζεγήηξηα Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο ζην Λαλεπηζηήκην Ώζελψλ, δσγξάθνο θαη 

ζεσξεηηθφο ηεο ηέρλεο, ,«Εαη φκσο δσγξαθίδνπλ - ε δσγξαθηθή ησλ παηδηψλ θαη ν θφζκνο ηνπο» 

ησλ εθδφζεσλ ΝΟΗΗΑΞΜΔΏ.]  
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16.  Ξα πξφηππα-είδσια πνπ αληινχλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο. 

ΐαζηθφο ηνκέαο  είλαη ε νηθνγέλεηα. Κη γνλείο απνηεινχλ πξφηππν γηα ηα παηδηά ηνπο, γη‘ απηφ πξέπεη 

λα απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα δηακνξθψλνπλ έλα ζσζηφ 

ραξαθηήξα. Νπνπδαία ζέζε θαηέρνπλ νη ζπγγελείο, νη θίινη, νη ζπκκαζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

μερσξίδνπλ γηα ην ήζνο ηνπο, ζπλήζσο φηαλ πξάηηνπλ ζσζηά θαη δίθαηα. Αίλαη πξφηππα πνπ 

αληινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ώπφ ηνλ θαιιηηερληθφ ηνκέα θαη θπξίσο ην ρψξν ησλ 

γξακκάησλ, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, πξνέξρνληαη αξθεηά πξφηππα, φπσο άλζξσπνη ηεο 

ηέρλεο ελ γέλεη, ηεο κνπζηθήο, ηεο ινγνηερλίαο, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θαζψο θαη 

αξθεηνί απφ ην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. Ξα ζεηηθά πξφηππα θάζε επνρήο ζα είλαη νη πλεπκαηηθνί 

εγέηεο, πνπ φρη κφλν κέζα απφ ην έξγν ηνπο, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή ζα «αθππλίζνπλ» 

ηνλ άλζξσπν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπ. Νπλήζσο νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ πξάγκαηα πνπ 

πξνβιεκαηίδνπλ εδψ θαη αηψλεο ηνπο αλζξψπνπο, ελψ νη θαιιηηέρλεο λα δηαζθεδάζνπλ ηνλ 

άλζξσπν κε θάζε ηξφπν. Γ επνρή καο, φκσο, εθηφο απφ «ζεηηθά», πξνβάιιεη θαη πιεζψξα 

«αξλεηηθψλ» πξνηχπσλ. Παξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ν άλζξσπνο ηεο θαηαλάισζεο, πνπ 

κέζα απφ ηελ απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ εμππεξεηείηαη θαη ληψζεη νινθιεξσκέλνο, θαζψο θαη ν 

θπγφπνλνο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα κελ θνπξαζηεί θαζφινπ θαη λα κε πξνζπαζήζεη λα θάλεη θάηη 

ζηε δσή ηνπ θαη πηνζεηεί ηελ ηαθηηθή ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο. Λνιινί είλαη απηνί πνπ έρνπλ 

πξνβεί ζηε ζενπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη πνπ επηδηψθνπλ λα αλέιζνπλ φζν ην δπλαηφλ ςειφηεξα 

ζηελ θνηλσληθή ππξακίδα, λνκίδνληαο πσο έηζη ζα επηπρήζνπλ.   

[ Νρνιηθφ  Project ]  

 

17. Ληζηεχσ φηη ε άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλ φρη ε εμαθάληζή ηεο, 

πξνυπνζέηεη λένπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φινπ ηνπ θφζκνπ. H νηθνλνκηθή ηζηνξία 

κάο δηδάζθεη φηη ε ζπλεξγαζία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε ηηο ππαλάπηπθηεο ρψξεο ήηαλ 

βαζηζκέλε ζε φξνπο ιεζηξηθνχο θαη ηαπεηλσηηθνχο ζε βάξνο ησλ θησρψλ ρσξψλ. ηαλ νη φξνη ησλ 

Δπηηθψλ δελ ήηαλ απνδεθηνί, ε βία επέβαιιε ηε ζέιεζή ηνπο. Ώμίδεη λα ζπκεζνχκε ηνλ πφιεκν ηνπ 

νπίνπ θαηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα κεηαμχ άιισλ θαη ηεο επηκνλήο ησλ 

Άγγισλ λα επηηξαπεί ην ειεχζεξν εκπφξην νπίνπ ζηελ Είλα θαη ηεο άξλεζεο ησλ Εηλέδσλ. Κη 

πξφζθαηεο εκπεηξίεο δείρλνπλ φηη, mutatis mutandis, ε θαηάζηαζε δελ έρεη αιιάμεη νπζηαζηηθά. H 

επηβνιή ηεο βνχιεζεο ησλ ηζρπξψλ κε πεηζψ ή κε απεηιή ή κε βία ή κε πφιεκν παξακέλεη σο βαζηθή 

αξρή ζηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο. Ηέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην φινη, κεγάινη θαη 

κηθξνί, εληζρχνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο δχλακε θαη είλαη έηνηκνη γηα πφιεκν.  

 

[ Θ.Λ. Ζηαλφο ]  

 

18. Αίλαη ζηε θχζε ηεο λενιαίαο λα αλαδεηά πξφηππα.Γ λεφηεηα είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

δηακνξθψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη πιάζεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ.   Κη λένη επεηδή 

είλαη ακθηζβεηίεο θαη αληηδξαζηηθνί ζην θαηεζηεκέλν , εληππσζηάδνληαη εχθνια απφ ην δηαθνξεηηθφ 
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θαη ην αζπλήζηζην , ηαπηίδνληαη κε απηφ θαη έηζη πξνζπαζνχλ λα ην κηκεζνχλ γηα λα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ αλσλπκία ηνπ πιήζνπο. Ώπνγνεηεπκέλνη απφ ηνλ θφζκν ησλ  κεγάισλ 

ςάρλνπλ γηα εξείζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην δηθφ ηνπο θφζκν ηνπ κέιινληνο. Άιινη πάιη 

θηλνχκελνη απφ θηινδνμία θαηαθεχγνπλ ζε παιηά δνθηκαζκέλα πξφηππα , γηα λα θεξδίζνπλ γξήγνξα 

ηελ θνηλσληθή απνδνρή ή ζπκκεηέρνπλ ζε νκντδεαηηθέο νκάδεο. 

 

19. Νην ιεμηθφ ν πξφζθπγαο είλαη απηφο πνπ ζπλζήθεο πνιέκνπ θαη εμαζιίσζεο ηνλ νδήγεζαλ ζην 

λα αθήζεη ηελ παηξίδα ηνπ. Λξφζθπγαο είλαη, ζχκθσλα κε ηε Νχκβαζε ηνπ 1951, «φπνηνο ιφγσ ελφο 

βάζηκνπ θφβνπ φηη ζα θαηαδησρζεί γηα ιφγνπο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε 

θάπνηα θνηλσληθή νκάδα ή ιφγσ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπ. Ξν 

πξφζσπν,  δειαδή,  πνπ ζπλεπεία γεγνλφησλ θαη δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δηψμεσο επξίζθεηαη εθηφο 

ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππεθνφηεηα». Ώπηφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ πξφζθπγα, φπσο 

δηαηππψλεηαη ζηελ Δηαθήξπμε ηνπ 1951 ηνπ Κξγαληζκνχ Γλσκέλσλ Αζλψλ, θαη φπσο 

αλαζεσξήζεθε απφ ην Λξσηφθνιιν Όπαηεο Ώξκνζηείαο ηνπ ΚΓΑ ηνπ 1967.  Κ κεηαλάζηεο είλαη 

απηφο πνπ νπζηαζηηθά πήξε κφλνο ηνπ ηελ απφθαζε λα θχγεη γηα πνιηηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

θπξίσο. Γ θχξηα δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, 

γηα ηνπο νπνίνπο ε Όπαηε Ώξκνζηεία εμεγεί πσο είλαη «πξφζσπα πνπ γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο 

απφ εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ πξφζθπγα εγθαηαιείπνπλ νηθεηνζειψο ηε ρψξα 

ηνπο κε ζθνπφ λα εγθαηαζηαζνχλ αιινχ». Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη 

πξφζθπγαο, ηφηε δηθαηνχηαη ακέζσο έλα εηδηθφ δηαβαηήξην, ην δηαβαηήξην Nansen, κε ην νπνίν έρεη 

ην δηθαίσκα λα ηαμηδέςεη ειεχζεξα θαη λφκηκα ζε θάζε κηα απφ ηηο 116 ρψξεο παγθνζκίσο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηελ Δηαθήξπμε.  Κ ΚΓΑ νξίδεη φηη «"μεηανάζηερ" είναι όζοι έλαβαν ελεύθεπα ηην 

απόθαζη να μεηαναζηεύζοςν, για λόγοςρ δικούρ ηοςρ και συπίρ ηην παπέμβαζη ενόρ εξυηεπικού, 

αναγκαζηικού παπάγονηα». Κ ΚΓΑ κάιηζηα αλαθέξεη εηδηθά πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ πηζηνπνηείηαη 

σο πξφζθπγαο, ηφηε είλαη ππφ ηελ αηγίδα θαη ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηνπ Κξγαληζκνχ.  

[ Λεγή Ζηκεληθά Θέα,  θαη ΞΚ ΐΓΗΏ,   δηαζθεπή ]  

20. Γ Ηνπζεηνπαηδαγσγηθή σο θιάδνο ηεο Αθαξκνζκέλεο Λαηδαγσγηθήο έρεη σο αληηθείκελν ηε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο κε ηηο ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ηνινλφηη σο 

επηζηεκνληθφ πεδίν εληάζζεηαη ζηελ Άηππε εθπαίδεπζε, κεζνδνινγηθά ζπλδπάδεη ηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζέγγηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ κε ηξφπν βησκαηηθφ θαη 

ςπραγσγηθφ θαη αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε θαη δεκηνπξγηθή κεζνιάβεζε κεηαμχ ελφο παηδηθνχ ή 

ελήιηθνπ θνηλνχ θαη ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ εθηίζεηαη ζηα Ηνπζεία. Έηζη, εμαζθαιίδεη ηηο 
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πξνυπνζέζεηο γηα αλαθάιπςε θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε λέσλ γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 

εκπεηξηψλ, κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζψκαηνο, κέζα απφ κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία νιφπιεπξεο δξαζηεξηνπνίεζεο, πξφζιεςεο, θσδηθνπνίεζεο θαη 

απνθσδηθνπνίεζεο κελπκάησλ. Λαξάιιεια, ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Ηνπζείνπ, κε ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ ηνπ σο κνξθσηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

[ ΛΏΔΔΏΓΓΔΕΓ ΑΞΏΔΜΑΔΏ ΛΑΜΔΖΓΡΑΘ, 1Κ ΛΏΘΑΖΖΓΘΔΚ ΝΟΘΑΔΜΔΚ ,Εσλζηαληίλνο Δ. Ηαιαθάληεο]  

 

21. Γ απνδνρή αγλψζησλ εηθνληθψλ θίισλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εγθπκνλεί θηλδχλνπο. 

Εαηαξράο  απμάλεη ηνλ θίλδπλν θισλνπνίεζεο κηαο  πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο επαξθψλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα ρξήζηε.  Ηεξηθέο θνξέο έλαο 

επηηήδεηνο ζα ζπγθεληξψζεη ζηαδηαθά, θνκκάηηα απφ θαηλνκεληθά αζψεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπξάμεη, θισλνπνίεζε ηνπ πξνθίι. Γ απνδνρή αγλψζησλ ζην Facebook, ηνπο 

δίλεη πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Ώθφκα θαη θαηλνκεληθά αζψεο πιεξνθνξίεο, 

φπσο νη θίινη νλφκαηα θαηνηθίδησλ, θαη ζπλήζεηεο, ζα βνεζήζνπλ ζηελ θισλνπνίεζε ηνπ πξνθίι 

ζαο. Φπζηθά ζα δψζεηε πξφζβαζε θαη ζε πεξηζζφηεξεο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο θσηνγξαθίεο 

ζαο, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ηελ δηεχζπλζε ζαο. Απίζεο, ε απνδνρή αγλψζησλ απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν γηα αλεπηζχκεηεο, θαθφβνπιεο ζπλδέζεηο. Κη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην 

Facebook γίλνληαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ απαηεψλεο, γεγνλφο  πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηα ζεηξά απφ δηάθνξεο απάηεο. Γ απνδνρή αγλψζησλ, πνιιαπιαζηάδεη ηελ πηζαλφηεηα  ζνβαξνχ 

εγθιήκαηνο. Ξα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ ζπρλά αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ην πψο αλήιηθνη 

ρξήζηεο έρνπλ παξαζπξζεί ζε επηθίλδπλεο ζπλαληήζεηο, φπνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ φια ηα είδε ησλ 

εγθιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ θαη ιεζηεηψλ. Απίζεο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εγθιήκαηα εθβηαζκνχ. Ώιιά θαη νη κεγάιεο ειηθίαο ρξήζηεο ή ρξήζηεο ρσξίο εκπεηξία 

απνηεινχλ άιιε κία επάισηε νκάδα ζην Facebook, θαη απαηεψλεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο 

απάηεο,  γηα λα μεγειάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο θαη λα ηνπο απνζπάζνπλ δηάθνξα ρξεκαηηθά 

πνζά (πρ. κε ηελ ςεχηηθε ππφζρεζε επηζηξνθήο ελφο πνιχ κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ). 

Ώηζζεκαηηθέο απάηεο κπνξνχλ επίζεο λα ζπκβνχλ, φηαλ ην ζχκα παξαζπξζεί, θαη λα ζηείιεη 

ρξήκαηα ζε θάπνην είδνο ηεο ζρέζεο. Γ απνδνρή αγλψζησλ ζην facebook, δίλεη ζε αγλψζηνπο φιεο 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη πξαγκαηηθά απηφ δελ είλαη θαζφινπ θαιφ. Γ απνδνρή αγλψζησλ 

εγθπκνλεί θαη άιινπο θηλδχλνπο φπσο ε έκκνλε παξαθνινχζεζε θαη παξελφριεζε. Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο ιφγνπο ε απνδνρή αγλψζησλ βάδεη ην ζπίηη ζαο θαη  ηνπο θίινπο ζαο ζε θίλδπλν.  

[ πεγή : ipaideia]  

22. Γλσζηή είλαη θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παιηά, ηελ πξνπνιεκηθή θαη κεζνπνιεκηθή 

ηνμηθνκαλία, θαη ηελ ησξηλή. Άιινηε, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ ελδεκνχζε ζηνλ "ππφθνζκν", ήηαλ θαη ην 

"βίηζην", ε "πνιπηέιεηα", δειαδή ην θαηαθχγην ησλ απφθιεξσλ, ησλ παξαλφκσλ, ησλ "out" ηεο 

θνηλσλίαο, θαη κάιηζηα κηαο θάπνηαο ειηθίαο. Νήκεξα, ζεξίδεη ζηνλ "θαιφ θφζκν", είλαη "in" 

πξνπάλησλ γηα ηα παηδηά ησλ "θαιψλ νηθνγελεηψλ", απνηειεί ηελ αλψηεξε κνξθή θαη ην 

ππνθαηάζηαην ηνπ "πάξηπ", ηνπ "ξνθ", ηνπ έξσηα ή ηεο "ακθηζβήηεζεο". ,ηη άιινηε ήηαλ ζηίγκα 

θαη δηαζπξκφο, έγηλε ηψξα δείγκα ηφικεο θαη ζπξκφο.  
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(Μάριοσ Πλωρίτθσ, Η Επιδθμία των Ναρκωτικϊν και οι Επικαρπωτζσ τθσ) 

 

23. Γ επηζηήκε γελλήζεθε γηα λα ππεξεηήζεη πξσηίζησο ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. Εαη πξφνδνο 

ηεο επηζηήκεο ζεκαίλεη πξφνδν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ώιιά γηα πνηα πξφνδν κπνξεί 

λα κηιάκε , φηαλ απηή φρη κφλν δελ ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπνπ , αιι΄ απελαληίαο  

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ; Ηηα πξφνδνο πνπ ιεηηνπξγεί έμσ απφ ηνλ άλζξσπν , δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη κηα πξφνδνο απάλζξσπε , πνπ ζθιαβψλεη ηνλ άλζξσπν θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ίζθηνο ζαλάηνπ γηα 

ηε δσή ηνπ. Δελ είλαη , ινηπφλ,  θαζφινπ παξάδνμν, αλ παξνκνηάζνπκε ηελ ηερληθή κε ην άξκα ηνπ 

Ήιηνπ ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο. Κ άλζξσπνο πξννξίδεηαη λα παίμεη ην ξφιν ηνπ ηξαγηθνχ 

Φαέζνληα, αδπλαηψληαο λα θαηεπζχλεη ηα  άινγα ηεο αθεληαζκέλεο ηερλνινγίαο.  

[ Ν. Δ. Εαξγάθνο, ‗‘Θέκαηα ζχγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ‘‘, εθδ. Gutenberg]  

 

24. [Νσθξάηεο:] Γηαηί, αλ κε ζθνηψζεηε, δε ζα βξείηε εχθνια άιινλ ηέηνην ζαλ θαη κέλα, πνπ, 

θπξηνιεθηηθά, αλ θαη αθνχγεηαη ιίγν αζηείν, ηνπνζεηήζεθε απφ ηνλ ζεφ ζηελ πφιε φπσο κία 

αινγφκπγα πάλσ ζε άινγν κεγαιφζσκν θαη θαζαξφαηκν, λσζξφ φκσο εμαηηίαο ηνπ φγθνπ 

ηνπ, πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη κία αινγφκπγα λα ην μππλάεη. Ναλ θάηη ηέηνην κνπ θαίλεηαη πσο ν 

ζεφο κε έβαιε ζηελ πφιε γηα λα κε ζηακαηάσ φιε κέξα λα μππλάσ θαη λα δηαθσηίδσ θαη λα 

επηπιήηησ ηνλ θαζέλα ζαο, πεγαίλνληαο λα θαζίζσ δίπια ηνπ, φπνπ θαη αλ πάεη… 

(Λιάησλ, Ἀπνινγία Νσθξάηνπο, 30d – 31a) 

 

 25. Νηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ε ηερλνινγία νξίδεηαη σο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη 

νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο θαη δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ην θίλεηξν ηεο παξαγσγήο νχηε κε ην 

πεξηερφκελφ ηεο. Γ απνζηνιή, π.ρ., ελφο κελχκαηνο κε θαπλφ, κε πεξηζηέξη, κε ηειέγξαθν ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ην πεξηερφκελφ ηνπ νχηε κε ην θίλεηξν γηα ην 

νπνίν εζηάιε. Γ ηερλνινγία είλαη θαη απηή απνηέιεζκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ ψζπνπ λα εγθαηαιεηθζεί φηαλ κηα λέα πην 

απνηειεζκαηηθή ηερλνινγία ζα παξαρζεί. Γ ηερλνινγία είλαη έλα ζχλνιν γλψζεσλ, κεζφδσλ, θαη 

ηερληθψλ είηε ελζσκαησκέλσλ ζην θεθάιαην είηε φρη, πνπ καο βνεζά ζηηο παξαγσγηθέο επηδηψμεηο 

καο. Ώλαθέξσ ηα παξαπάλσ γηα λα ηνλίζσ φηη ε ηερλνινγία δελ έρεη θίλεηξα, δελ ζθέπηεηαη θαη δελ 

απνθαζίδεη. Ξν καραίξη δελ απνθαζίδεη αλ ζα θφςεη ςσκί ή θάπνηνλ ιαηκφ. Κ θαπλφο ηνπ 

κελχκαηνο δελ απνθαζίδεη αλ ζα γίλεη πφιεκνο ή εηξήλε. Γεληθά, ε ηερλνινγία δελ έρεη βνχιεζε. 

Ώληίζεηα, νη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ βνχιεζε θαη παίξλνπλ απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Κ άλζξσπνο απνθαζίδεη αλ κε ην καραίξη ζα θφςεη ςσκί ή αλ ζα ζθάμεη θάπνηνλ 

άιινλ, θαη αλ ζα θάλεη πφιεκν ή εηξήλε.   

[ Θ. Λ. Ζηαλφο ]  



Ν ε ο ε λ λ θ ν ι κ ι  Γ λ ϊ ς ς α  Γ ’  Λ υ κ ε ί ο υ                                                19      

 

26. Γ ςπρή καο κνηάδεη κε κηα δεμακελή γεκάηε λεξφ. Ώλ ην λεξφ ην ξίμεηο πξνο ηα ινπινχδηα, 

δειαδή ηηο αξεηέο, ην δξφκν ηνπ θαινχ, ζα δεηο ηελ αιεζηλή ραξά θαη ζ‘ αηξνθήζνπλ νη θαθίεο, η‘ 

αγθάζηα. Ώλ, φκσο, ξίμεηο ην λεξφ πξνο ηα αγθάζηα, απηά ζ‘ αλαπηπρζνχλ θαη ζα ζε πλίμνπλ θαη ζα 

καξαζνχλ φια ηα ινπινχδηα. 

 

27. Λνιιαπιή θαη θαηάθσξε είλαη δπζηπρψο ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε φια ηα 

κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε καο . Γ παξξεζία δηψθεηαη σο εγθιεκαηηθή πξάμε απφ θάζε ινγήο 

απνιπηαξρηθφ πνιίηεπκα , ην νπνίν ζεζπίδεη ηελ απζηεξή ινγνθξηζία σο αξρή ηνπ Εξάηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θηκψζεη ηα ζηφκαηα θαη λα δεζκεχζεη ην πλεχκα . Γ αζηπλνκία απφ φξγαλν 

πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε κεηαβάιιεηαη ζπρλά ζε ππνρείξην αδίζηαθησλ εγεκφλσλ θαη θαηαθεχγεη ζε 

ππέξκεηξε ρξήζε βίαο ελάληηα ζηελ νπνηαλδήπνηε θηιειεχζεξε πξάμε ησλ πνιηηψλ . Θεκειηψδε 

δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα φπσο απηφ ηνπ ζπλέξρεζζαη ή ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη παξακέλνπλ 

απαγνξεπκέλνη θαξπνί , θαιά θπιαγκέλνη απφ ηελ θνπζησδία θαξηζατθψλ θαη ηπξαλληθψλ 

θπβεξλήζεσλ .Θξεζθείεο θαη αλφεηεο πξνθαηαιήςεηο εμαθνινπζνχλ λα πεξηνξίδνπλ θαη λα 

ππνβηβάδνπλ ηε γπλαηθεία πξνζσπηθφηεηα . Ξν κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο πξψηκα δειεηεξηάδεηαη κε 

ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ . Γ παξαβίαζε , ινηπφλ , ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε απηέο ηηο 

κνξθέο θαη πνιιέο άιιεο αθφκα ζπληζηά κηα παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα , ηξαγηθή γηα ηελ αλζξψπηλε 

θχζε , θαζψο εμεπηειίδεη ηφζν ηα ζχκαηα φζν θαη ηνπο ζχηεο . 

       [ Ώ. Λαξγηλφο, Α. Θαζαλαήι ]  

 

28. «Γ αλαξρία, νκνηάδεη ηελ ζθιαβηά, λα δνχκε ζαλ ζεξία, είλ' πην ζθιεξή θσηηά.». Γ αλαξρία, ιέεη, 

κνηάδεη κε ηελ ζθιαβηά. Ξν λα δεηο ρσξίο λφκνπο, ρσξίο αξρέο, άλαξρα, ρσξίο λνκνζέηεο, 

ζπκβνχινπο ζψθξνλεο, δαζθάινπο, ρσξίο παηδεία, ρσξίο εζηθνχο θξαγκνχο, ρσξίο φξην, ρσξίο 

κέηξν είλαη πην ζθιεξή θσηηά. Γηαηί ηφηε είζαη ζθιαβσκέλνο ζηελ αλαξρία, είζαη ζθιαβσκέλνο ζηα 

άθξα θαη ηα άθξα είλαη επηθίλδπλα. Λάληα είλαη επηθίλδπλα.  

[  Μ. Φεξαίνο]  

 

29. Ξν ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εκθαλίδεη νκνηφηεηεο κε ην έξγν ηνπ γιχπηε .Ξελ αθαηέξγαζηε 

πξψηε χιε πνπ ν γιχπηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ (κάξκαξν , κπξνχηδν , πειφ θ.α.) ηε δηακνξθψλεη κε 

βάζε ηε θαληαζία , ην ηαιέλην ,ηελ ηερληθή ζε έλα θαιιηηέρλεκα άμην ζαπκαζκνχ απφ ηελ θνηλσλία . 

Κ δηαλνεηηθφο θαη ζσκαηηθφο θφπνο πνπ αθηεξψλεη , ε επζπλεηδεζία θαη ε αέλαε αλαδήηεζε ηεο 

ηειεηφηεηαο σο πξνο ην απνηέιεζκα ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ γιχπηε θαη αμηνινγνχλ 

ην έξγν ηνπ .Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ,ην αθαηέξγαζην πιηθφ ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ν λνπο θαη 

νη ςπρέο ησλ καζεηψλ ηνπ .Εαιείηαη ν δάζθαινο ή ν θαζεγεηήο λα "κνξθψζεη" , λα δψζεη κνξθή ζην 

ραξαθηήξα , λα παξνπζηάζεη -αλ γίλεηαη- έλα έξγν ηέρλεο ,γηα λα σθειεζεί ε θνηλσλία απφ απηφ .Εαη 
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είλαη δχζθνιε ε πξνζπάζεηα , γηαηί ζα απαηηήζεη ρξφλν , θνχξαζε , εθεπξεηηθφηεηα θαη ηηκηφηεηα 

ζηελ πξνζέγγηζε ηεο "πξψηεο ηνπ χιεο"  , ε νπνία είλαη πην εχπιαζηε απφ εθείλε ηνπ γιχπηε ,αιιά 

θαη γη απηφ ίζσο δπζθνιφηεξε . Ηπνξεί πην εχθνια λα πάξεη απξφβιεπην ζρήκα απφ εθείλν πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ήιπηδε λα δψζεη .Απνκέλσο , ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ γιχπηε θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα δεκηνπξγία θαη γηα θνηλσληθή πξνζθνξά , πνπ πίζσ ηεο θξχβεη δπζθνιίεο θαη 

ηεξή αθνζίσζε γηα ην θαιχηεξν θάζε θνξά απνηέιεζκα .   

 [ Ώλδξέαο Λαξγηλφο, Έξε Θαζαλαήι ]  

30.  Κ δηάινγνο ζεσξείηαη ζεκέιηνο ιίζνο ηεο δεκνθξαηίαο θαη φρη άδηθα .Ώλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ 

πσο ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ζηεξίδεη ηελ χπαξμε θαη πνηφηεηά ηνπ ζηνπο πνιίηεο , νη νπνίνη 

θαινχληαη λα ην εθαξκφζνπλ , ηφηε ν δηάινγνο είλαη εθείλνο πνπ σο κέζν δηαπαηδαγψγεζεο ζα 

ζκηιεχζεη ην λνπ θαη ηελ ςπρή ησλ αλζξψπσλ θαη ζα εμπςψζεη ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν .Κ 

επνηθνδνκεηηθφο θαη θαινπξναίξεηνο δηάινγνο  νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε θαη αληηθεηκεληθή 

πξνζέγγηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαη εζίδεη ηνπο πνιίηεο ζηελ πηνζέηεζε πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο ή θαη θηιαιιειίαο αθφκα . ο εθ ηνχηνπ γίλεηαη  αληηιεπηφ φηη ν ζεβαζκφο ζην 

ζπλνκηιεηή - ζπλάλζξσπν , πνπ ν ζσζηφο δηάινγνο επηβάιιεη , ζα θξαηάεη αθιφλεηε ηελ θνηλσληθή 

γαιήλε .Ηηα ηέηνηα ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή σξίκαζε ησλ αηφκσλ είλαη πνπ δηνρεηεχεη ζην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα αζηείξεπηεο δπλάκεηο γηα λα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη . 

* Ανδρζασ Παργινόσ +  

31. «Φαληαζηείηε ην παηδί ζαλ έλα πνηάκη κε κηα ηεξάζηηα νξκή (νξκή ζην λα αλαπηπρζεί θαη λα 

γίλεη έλαο θπζηνινγηθφο ελήιηθαο). Ώλ ην πνηάκη δελ έρεη φρζεο, ζα αλνίμεη ζε ρηιηάδεο 

παξαπφηακνπο θαη ζα ραζεί». Ώπηά είλαη ηα φξηα. Ξα ινγηθά, φκσο, φξηα.  

Ηαξία Ηνληεζζφξη 

32 .  Κη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ είλαη ζχζηνηρεο κε ηνλ  ςπρηθφ ηνπο θφζκν. Κη δσγξαθηέο ησλ 

παηδηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ θαζξέθηε ηεο ςπρήο ηνπο. Κηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ην νπνίν ηα επεξεάδεη είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά ην απνηππψλνπλ πάλσ ζε έλα 

ραξηί. Ώπηφ θαίλεηαη απφ ηα ρξψκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαη απφ ηα ζρήκαηα θαη κεγέζε ηα 

νπνία δεκηνπξγνχλ. Νεκαίλεη  πνιιά , φηαλ επηθξαηεί έλα ρξψκα ε δσγξαθηά ηνπ παηδηνχ: ηαλ 

επηθξαηεί ε πνιπρξσκία , ην παηδί αηζζάλεηαη ραξνχκελν. ηαλ επηθξαηεί ην θφθθηλν δειψλεηαη ν 

δπλακηζκφο ηνπ παηδηνχ. ηαλ επηθξαηεί ην πνξηνθαιί, δειψλεηαη ε εξεκία θαη ν ζπλαηζζεκαηηζκφο 

ηνπ παηδηνχ. ηαλ επηθξαηεί ην θίηξηλν , δειψλεηαη ε θηινδνμία θαη ε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ. ηαλ επηθξαηνχλ ηα έληνλα ρξψκαηα ,δειψλεηαη φηη ην παηδί ηελ ψξα πνπ δσγξαθίδεη 

λνηψζεη έληαζε. ηαλ επηθξαηεί ην πξάζηλν, δειψλεηαη ε επηκνλή θαη ην πείζκα ηνπ παηδηνχ. ηαλ 

επηθξαηεί ην κπιε,  δειψλεηαη φηη απηφ ην παηδί είλαη ινγηθφ θαη κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα. ηαλ επηθξαηεί ην θαθέ ,δειψλεηαη ε ελνρή.  ηαλ επηθξαηεί ην 

ξνδ, δειψλεηαη ε εξεκία αιιά  γηα ηα θνξίηζηα πνπ ζπλήζσο ην ρξεζηκνπνηνχλ δειψλεηε ε 

γπλαηθεία ηνπο θχζε. ηαλ επηθξαηνχλ ην καχξν θαη ην γθξη , δειψλεηαη φηη ην παηδί είλαη 

εζσζηξεθήο. ηαλ επηθξαηεί ην άζπξν, δειαδή κηθξά ζρέδηα θαη ιίγα ζρέδηα δειψλεηαη ε δεηιία. 

Αιέλε Ηνζρνπνχινπ 
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33. εξιζμόρ ζεσξείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ αλζξψπσλ εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο (ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα θχιν=sex), πξφθεηηαη δειαδή γηα ηνλ ξαηζηζκφ ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ. Κθείιεηαη ζε έλα 

βαζηά ξηδσκέλν θαη ζπρλά κε ζπλεηδεηφ ζχλνιν πεπνηζήζεσλ θαη λννηξνπηψλ πνπ ζπλνςίδνληαη 

ζηελ εγγελή θαησηεξφηεηα φζσλ αλζξψπσλ αλήθνπλ ζην γπλαηθείν βηνινγηθφ θχιν. Ώπηή ε 

λννηξνπία νδεγεί ζε ππνηηκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηηο γπλαίθεο θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απ‘ 

φζνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ αμηνινγνχληαη σο ζεκαληηθνί (πνιηηηθή δσή, αλψηεξε εθπαίδεπζε 

θηι.). Γ δε επηζεηηθή κνξθή ζεμηζκνχ, ν «αλδξηθφο ζνβηληζκφο», αληηκεησπίδεη ηηο γπλαίθεο σο 

αληηθείκελα ηεο αλδξηθήο ζεμνπαιηθήο εδνλήο. Ώληίδξαζε ζηνλ ζεμηζκφ είλαη ν θεκηληζκφο. 

Φεκηληζκφο είλαη ε ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ θηλεηνπνίεζε 

γηα πνιηηηθά θαη λνκηθά δηθαηψκαηα, γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία, γηα 

ζεμνπαιηθή απηνλνκία θαη ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, δειαδή ηεο ειεχζεξεο επηινγήο γηα 

ην αλ θαη πφηε ζα γίλεη κηα γπλαίθα κεηέξα. 

* πθγι Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, φυλλάδιο :ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΡΑΣΙΜΟΤ +  

 

34. Γ θξηηηθή σο κέζν θνηλνπνίεζεο ηεο δπζαξέζθεηάο καο ή πξνηξνπή γηα αιιαγή ηνπ άιινπ, 

ζπάληα πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο. Γ δηαξθήο έθζεζε ελφο αηφκνπ ζηα επηθξηηηθά ζρφιηα ηνπ 

θαιιηεξγεί ζηαδηαθά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νδεγεί ζε απνμέλσζε. Άιιεο θνξέο πάιη, ην άηνκν 

πνπ πθίζηαηαη ζπλερψο θξηηηθή, αξρίδεη θαη ακθηβάιιεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη 

ράλεη ζηαδηαθά ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ. Ώιιά θαη ν ίδηνο ν «θξηηήο» αξρίδεη λα βιέπεη ηνλ θξηλφκελφ 

ηνπ κεηνλεθηηθά, θαζψο έρεη δψζεη ππεξβνιηθή ζεκαζία ζε φςεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνπ ζεσξεί 

αξλεηηθέο. 

ΐάιηα Λαπιίδνπ, Ρπρνιφγνο 

35. Κη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη θαη απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο ζηελ απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε κεγάινπ φγθνπ ζχλζεησλ 

πιεξνθνξηψλ - δνζέληνο φηη ε θαηάθηεζε ρξήζηκσλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ απνηειεί θχξην ζθνπφ ηεο παηδείαο θαη πξνυπφζεζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ- θάλεη ψζηε ε πιεξνθνξηθή λα θαηαιακβάλεη 

φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε. ρη κφλν γηαηί εμαζθαιίδεη εχθνιε (κε 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ρψξνπ θαη ηφπνπ) πξφζβαζε ζε φιε ηελ έθηαζε κηαο θσδηθνπνηεκέλεο 

γλψζεο, αιιά γηαηί πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

αζχγθξηηα πην πινχζηα θαη «έμππλα» απφ ηα θαζηεξσκέλα δηδαθηηθά βηβιία. Ξν θπξηφηεξν: 

δίλεη κεγάια πεξηζψξηα απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή -ζπρλά κε ηξφπν επράξηζην θαη παηρληψδε 

- θαη αμηνπνίεζε ηεο «αλεπξεηηθήο δηαδηθαζίαο» πνπ είλαη θαη ε πην απνηειεζκαηηθή πεγή 

γλψζεο. Ώθφκα δίλεη δπλαηφηεηεο απηνδηδαζθαιίαο ή δηδαζθαιίαο εμ απνζηάζεσο, κνξθέο 

πνπ δελ πξέπεη θαζφινπ λα ππνηηκφληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ θφζκνπ καο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. Εαη φια απηά ρσξίο λα αρξεζηεχεηαη ν δάζθαινο, πνπ απνθηά λέα 

ηειεηφηεξα κέζα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ θαη ν νπνίνο ελ κέξεη αιιάδεη ξφιν, 

κεηαηξεπφκελνο ζε θαζνδεγεηή θαη εθπαηδεπηή ηεο γλψζεο αληί ηνπ απινχ αλαπαξαγσγνχ 

θαη αλακεηαδφηε απιψλ ή εχθνια πξνζβάζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη αμηνπνηείηαη θαιχηεξα 

θαη νπζηαζηηθά ν δάζθαινο εθεί πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη. Κη ειεθηξνληθνί 
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ππνινγηζηέο βνεζνχλ ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, κφλν αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο 

απνκφλσζεο, εμάξηεζεο θαη παζεηηθφηεηαο, ν θίλδπλνο δειαδή απφ ηε ιεγφκελε 

ειεθηξνληθή θαηαηνλία.  

[Γ. Ηπακπηληψηεο ]  

36. Ηία ηειεπηαία παξαηήξεζε πνπ αθνξά ηνλ ξαηζηζκφ. Ξν θχξην θαη θαζνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ξαηζηζκνχ είλαη ε « μη μεηαηπετιμόηηηα» ηνπ άιινπ. Γη' απηφ ν ξαηζηζηήο επηθαιείηαη ή 

εθεπξίζθεη δήζελ θπζηθά (βηνινγηθά), άξα κε κεηαηξέςηκα, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

κίζνπο ηνπ: ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ηνπ, ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Κ 

ζξεζθεπηηθά κηζαιιφδνμνο δέρεηαη κε ραξά ηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ απίζησλ ν «ινγηθά» εζληθηζηήο 

ραίξεηαη φηαλ μέλα εδάθε πξνζαξηψληαη ζηε ρψξα ηνπ θαη νη θάηνηθνη ηνπο «αθομοιώνονηαη» Δελ 

είλαη φκσο ηέηνηα ε πεξίπησζε ηνπ ξαηζηζηή. Ώθξηβψο γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξαηζηζκνχ ην 

αληηθείκελν ηνπ κίζνπο πξέπεη λα είλαη «μη μεηαηπέτιμο». Ξέινο, ζα ήηαλ απνιχησο δηθαηνινγεκέλν 

λα ζπλδέζνπκε απηή ηελ αθξαία κνξθή ηνπ κίζνπο πξνο ηνλ άιιν κε ην πην ζθνηεηλφ, πην άγλσζην 

θαη πην ζπγθξαηεκέλν είδνο κίζνπο: ην κίζνο πξνο ηνλ εαπηφ καο. 

Ενξλήιηνο Εαζηνξηάδεο , Κη ξίδεο ηνπ κίζνπο [ δηαζθεπή ]  

37. Κ  φξνο «Ενηλσλία ηεο Λιεξνθνξίαο» ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα νκαδνπνηήζεη µηα ζεηξά 

απφ θαηλφκελα παξά λα νξηνζεηήζεη ελλνηνινγηθά µηα λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Λνιινί 

θαηαιαβαίλνπλ ηελ Ενηλσλία ηεο Λιεξνθνξίαο ζαλ µηα µνξθή θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαηά ηελ νπνία ε απνθφµηζε πιεξνθνξηψλ θαη ε επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζή ηνπο 

νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφµσλ, επηρεηξήζεσλ 

θαη θξαηηθψλ νξγαληζµψλ, παίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνµηθή θαη δηνηθεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ  

(Γθξίηδαιεο Ν., 2004) 

38. Ώο πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ην INTERNET θαη εηδηθφηεξα ηνλ παγθφζκην 

ηζηφ (Web) κε κηα αλαινγία. Ώο θαληαζηνχκε ηνλ θπβεξλνρψξν σο κηα ηεξάζηηα έθζεζε. Κ θάζε 

«εθζέηεο» δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ πεξίπηεξν (site) πνπ θαηαρσξείηαη ζε κία δηεχζπλζε (www. 

address). Κ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, κέζα απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο δηαδξφκνπο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ζχδεπμε ηειεθψλνπ – ππνινγηζηή, επηζθέπηεηαη απηή ηελ άπιε, δηαξθή θαη 

παγθφζκηα ςεθηαθή έθζεζε.  Λεξλά απφ δηάθνξα, επηθνηλσλεί κε ηνλ εθζέηε, θαη βεβαίσο κπνξεί λα 

πάξεη («θαηεβάζεη») πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. Ώξθεί λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ είζνδφ ηνπ κέζσ ελφο 

πξνκεζεπηή (provider) ζχλδεζεο ζην Internet 

(Le monde diplomatique, ελληνική έκδοζη ηος Maniere de voir, ηεύσ. 11). 

39. Ξα αίηηα ηνπ ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ζπλήζσο έρνπλ λα θάλνπλ µε ηελ ειηθία, ην θχιν, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο (ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη ιηγφηεξν ην θαηλφµελν 

ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζµνχ). Ξν ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζµα ηνπ θαηλνµέλνπ είλαη ε δεµηνπξγία 

αληζνηήησλ ζηνλ ρψξν ηεο εχξεζεο εξγαζίαο, θαζψο νη ιηγφηεξν εμνηθεησµέλνη µε ηελ ηερλνινγία 

δελ µπνξνχλ λα είλαη ην ίδην αληαγσληζηηθνί, µε θάπνηνπο πνπ ρεηξίδνληαη άπηαηζηα ηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο. Ζχζε ζην θαηλφµελν ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζµνχ είλαη ε ίζε επθαηξία πξφζβαζεο ζε 

ςεθηαθά εξγαιεία θαη εμνπιηζµφ. Ώπηφ µπνξεί λα γίλεη µφλν αλ εθαξµνζηνχλ θάπνηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάµµαηα ψζηε λα εμνηθεησζνχλ νη νµάδεο πνπ πξέπεη µε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Νηελ Αιιάδα 

δπζηπρψο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην πξφβιεµα ηνπ αλαιθαβεηηζµνχ ζε πνιιέο πεξηνρέο αλ θαη 

πιήηηεη θπξίσο αγξνηηθνχο πιεζπζµνχο. Αμαηηίαο , ινηπφλ,  ησλ αληζνηήησλ πξφζβαζεο ζηα 

δηάθνξα ηερλνινγηθά µέζα, αξρίδνπλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην βαζµφ ηεο γλψζεο ρεηξηζµνχ ησλ 

λέσλ εξγαιείσλ, µεηαμχ ησλ αηφµσλ. Ξν ςεθηαθφ απηφ ράζµα απαζρνιεί ηηο πεξηζζφηεξεο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζµνπ νη νπνίεο πξνζπαζνχλ αλ φρη λα ην εμαιείςνπλ, ηνπιάρηζηνλ λα 

ην πεξηνξίζνπλ. 

Η έννοια ηος Αναλθαβηηιζμού και η μοπθή πος παίπνει ζηην ζύγσπονη εποσή…! ,   Χπύζα Ρόγκα , 

elsito.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Μιταήλ Παπαδόποσλος, Λειηοσργικός αναλθαβηηιζμός, εκδ. Λιβάνη. 

 

 

40. Λαξά ηηο δηαθεξχμεηο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη βάλαπζα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ . Ξα παξαδείγκαηα βξίζνπλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. ζνη βίσζαλ ηε 

κεηαλάζηεπζε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη κάξηπξεο ηεο θαηάθσξεο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο . Γ μελνθνβία θαη ν ξαηζηζκφο ειινρεχνπλ ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηνλ αληίπνδα 

ησλ πξνζδνθηψλ γηα κηα πγηή επξσπατθή έλσζε ή παγθνζκηνπνίεζε. Λαξάιιεια ,  ε ηερληθή θαη ε 

θπξηαξρία ηεο κεραλήο έρνπλ ζέζεη ζην πεξηζψξην ηνλ άλζξσπν θαη έρνπλ κεηαβιεζεί ζε δπλάζηε 

:νη απάλζξσπεο ζπλζήθεο δσήο , ε κνλαμηά θαη ε αιινηξίσζε, νη παξαβηάζεηο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο , ην άγρνο δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε 

αλζξσπηζκνχ. Νε δηεζλέο επίπεδν,  ε νηθνλνκηθή ή πνιεκηθή θπξηαξρία ηζρπξψλ ρσξψλ έλαληη 

αλίζρπξσλ ζην φλνκα ηεο εηξήλεο θαη ειεπζεξίαο ηνπο , ε πξαθηηθή ηδενινγηψλ πνπ παξαβηάδνπλ 

αλνηρηά ηηο αξρέο ηνπ αλζξσπηζκνχ , ε επηθξάηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα 

ηεο δσήο θαη ειεπζεξίαο καο θαη ε θαηαπίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ παηδηνχ ζέηνπλ 

κε κεγάιε νμχηεηα κπξνζηά ζηελ αλζξσπφηεηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξσπηζκνχ. 
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ΣΡΟΠΟΙ ΠΓΙΘΟΤ 

ΜΓΑ ΠΓΙΘΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΣΓΚΜΗΡΙΧΝ 

 

1. Να αληρλεύζεηε ηνπο ηξόπνπο [ θαη όπνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνύλ θαη 

ηα κέζα  ] πεηζνύο πνπ επηζηξαηεύνληαη ζηα παξαθάησ θείκελα . 

2. Να αμηνινγεζνύλ ηα είδε ησλ ηεθκεξίσλ όπνπ εληνπηζηνύλ σο κέζα πεηζνύο .  

 

1. Νχκθσλα κε ηνλ Ώλδξέα Λαληαδφπνπιν (2008), ν ηδεφηππνο ηνπ ζεκεξηλνχ λένπ ξαηζηζκνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ παιηφ βηνινγηθφ ξαηζηζκφ, κπνξεί, θαηά ηνλ Ξαγθηέθ, λα αλαιπζεί ζηα αθφινπζα 

ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Νηε κεηαηφπηζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ απφ ηε «θπιή» ζηελ «θνπιηνχξα». Οπνθαηάζηαζε, 

δειαδή, ηνπ «επηρεηξήκαηνο» γηα ηε ιεγφκελε θπιεηηθή θαζαξφηεηα απφ απηφ ηεο ππεξάζπηζεο 

κηαο «απζεληηθήο» πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

β) Νηε κεηαηφπηζε απφ ηελ «αληζφηεηα» ζηε «δηαθνξά». Γ παιηά ππνηίκεζε ησλ «θαηψηεξσλ» 

(«θπιψλ») δίλεη ζήκεξα ηε ζέζε ηεο ζηε θνβία ηεο αλάκεημεο ησλ πνιηηηζκψλ. 

γ) Νηελ πξνζθπγή κάιινλ ζε «εηεξφθηιεο» [θηιία πξνο ηνλ άιιν, ηνλ μέλν] θφξκνπιεο («δηθαίσκα 

ζηε δηαθνξά»), παξά ζε «εηεξφθνβεο» [θφβνο απέλαληη ζηνλ μέλν]. 

δ) Ξν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ «έκκεζνπ» ή 

«ζπκβνιηθνχ ξαηζηζκνχ»: ν λεν-ξαηζηζηηθφο ιφγνο δχζθνια ζπιιακβάλεηαη σο «ξαηζηζηηθφο», γηαηί 

ξίρλεη φιν ηνπ ην βάξνο ζην άξξεην, ζην ππνλννχκελν. Κη αληηζεκίηεο ζήκεξα παξνπζηάδνληαη σο 

«αληηζησληζηέο», ν αληη-κεηαλαζηεπηηθφο ιφγνο ππνζηαζηνπνηεί, θαζνιηθεχεη θαη δαηκνλνπνηεί ηνπο 

«αλεπηζχκεηνπο» μέλνπο («νη Άξαβεο»). Έηζη, ε αληηκεηαλαζηεπηηθή ζηάζε παξνπζηάδεηαη σο νκαιή 

αληίδξαζε κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία ζεσξεί φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε λφκηκεο άκπλαο έλαληη κηαο 

«εηζβνιήο»: ε επίθιεζε ηεο «εζληθήο πξνηίκεζεο» («πξψηα νη εζληθνί πνιίηεο») απνηειεί ηε «ινγηθή» 

απνθνξχθσζε κηαο έκκεζεο αιιά παλίζρπξεο πνιηηηθήο απνθιεηζκνχ απφ ην εζληθφ-θνηλσληθφ 

ζψκα ησλ «άιισλ» 

* πθγι Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, φυλλάδιο :ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΡΑΣΙΜΟΤ +  

 

2. Κ ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, γλσζηφο θαη σο «School Bullying» είλαη ε βία πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο ή 

εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ρξφλσλ. Ηπνξεί λα είλαη 

ζσκαηηθφο, ιεθηηθφο ή ζπλαηζζεκαηηθφο (ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηξηψλ εηδψλ) θαη 

επαλαιακβαλφκελνο. Απηπιένλ, κπνξεί λα είλαη θαη ειεθηξνληθφο (Cyber Bullying), θαη λα ζπκβαίλεη 

κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (κε SMS /MMS) ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη sites θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Facebook, blogs, θιπ).  Κ ζσκαηηθφο εθδειψλεηαη κε  πξφθιεζε ηξαπκαηηζκψλ  , θινπή 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ,επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά , θάξζεο, ηζαθσκνχο, πεηξάγκαηα. Κ 

ζπλαηζζεκαηηθφο εθθνβηζκφο  εθδειψλεηαη κε ηε δηάδνζε ςεχηηθσλ θεκψλ  , ηνλ απνθιεηζκφ 

αλζξψπσλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν γθξνππ/παξέα , κε πξνθιεηηθή ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά  θαη κε 

κπζηηθνπάζεηα . Κ ιεθηηθφο εθθνβηζκφο ρξεζηκνπνηεί  ηε ιεθηηθή παξελφριεζε , κηα πξνζβιεηηθή 
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πιεπξά ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί αξλεηηθά ζρφιηα ηελ εκθάληζε, ην ζψκα θαη ηε λνεκνζχλε 

θάπνηνπ  θαη κπνξεί λα θηάζεη θαη κέρξη ηνλ εθβηαζκφ. Ξέινο ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο  

εθδειψλεηαη κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, e-

mail, ή instant messenger θαη ηελ αλάξηεζε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ή/θαη θσηνγξαθηψλ ζε blogs, 

forums θαη άιια websites. 

[ πεγή: schoolcosmos]  

3. Γ αίζζεζε ηεο θίλεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη, φηαλ βιέπνπκε κηα ηαηλία,  βαζίδεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε δχν νπηηθψλ θαηλνκέλσλ: ην πξψην είλαη ε δηαηήξεζε ηεο νπηηθήο εηθφλαο ζηνλ 

εγθέθαιν γηα έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ζην θαθφ ηνπ καηηνχ, ελψ ην 

δεχηεξν δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο, φηαλ νη εηθφλεο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε 

(θαηλφκελν phi).Ξα δχν απηά θαηλφκελα καδί απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απφ 

θπζηνινγηθήο πιεπξάο, ελψ απφ ηελ ηερληθή ππάξρεη έλα θηικ, πνπ πξνβάιιεη ζπλερφκελεο εηθφλεο 

ζε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. Ώπηφο ν ξπζκφο είλαη ζπλήζσο 16 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην γηα ηηο βνπβέο 

ηαηλίεο θαη 24 γηα ηηο ηαηλίεο κε ήρν. Γ δηαθνξά απηή ησλ 8 θαξέ εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη πνιιέο 

απφ ηηο βνπβέο ηαηλίεο εκθαλίδνληαη λα δηαδξακαηίδνληαη ζε ηαρχηεξνπο απφ ηε θπζηνινγηθή θίλεζε 

ξπζκνχο, φηαλ πξνβάιινληαη απφ ζχγρξνλεο κεραλέο πξνβνιήο ησλ 24 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην.  

 

 

4. Ηηιήζηε κε ηα παηδηά ζαο, είλαη  πνιχ ζεκαληηθφ! Ξα παηδηά ρξεηάδνληαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα λα 

καζαίλνπλ!  Νηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο αξέζεη πνιχ λα κηιάλε! Γ δσή πξνζθέξεη ηφζεο πνιιέο 

επθαηξίεο γηα λα έρεηε  πινχζηνπο δηαιφγνπο. ηαλ είζηε ζην ζπίηη θαη πξνεηνηκάδεηε ην 

κεζεκεξηαλφ ζαο, φηαλ παίδεηε ζηελ απιή, φηαλ πεγαίλεηε κηα βφιηα κε ην απηνθίλεην. Οπάξρνπλ 

παληνχ επθαηξίεο γηα λα ρηίζεηε δεκηνπξγηθέο ζπδεηήζεηο! Απεηδή ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ηα 

θαηαιάβνπλ φια απηά πνπ ηνπο ιέκε, δελ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη σθέιηκα γηα απηά. Ξν ζπκπέξαζκα 

ινηπφλ είλαη: κηιήζηε ζηα παηδηά ζαο θάζε κέξα θαη κηιήζηε πνιχ, γηαηί είλαη πξαγκαηηθά πνιχ 

ζεκαληηθφ! 

[ Ιοςλιέηα Νηαβέλα, Λογοθεπαπεύηπια ]  

 

5. «Λάεη θαηξφο πνπ πήξα ηελ απφθαζε λα θξαηεζψ έμσ απφ ηα πνιηηηθά ηνπ ηφπνπ. Λξνζπάζεζα 

άιινηε λα ην εμεγήζσ, απηφ δε ζεκαίλεη δηφινπ πσο κνπ είλαη αδηάθνξε ε πνιηηηθή δσή καο. […]  

Ηνιαηαχηα, κήλεο ηψξα, αηζζάλνκαη κέζα κνπ θαη γχξσ κνπ, νινέλα πην επηηαθηηθά ην ρξένο λα 

πσ έλα ιφγν γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζή καο. Ηε φιε ηε δπλαηή ζπληνκία, λα ηη ζα έιεγα: Ειείλνπλ 

δπν ρξφληα πνπ καο έρεη επηβιεζεί έλα θαζεζηψο φισο δηφινπ αληίζεην κε ηα ηδεψδε γηα ηα νπνία 

πνιέκεζε ν θφζκνο καο θαη ηφζν πεξίιακπξα ν ιαφο καο, ζηνλ ηειεπηαίν παγθφζκην πφιεκν. Αίλαη 

κηα θαηάζηαζε ππνρξεσηηθήο λάξθεο φπνπ, φζεο πλεπκαηηθέο αμίεο θαηνξζψζακε λα θξαηήζνπκε 

δσληαλέο, κε πφλνπο θαη κε θφπνπο, πάλε θη‘ απηέο λα θαηαπνληηζηνχλ κέζα ζηα ειψδε ζηεθάκελα 

λεξά. Δε ζα κνπ ήηαλ δχζθνιν λα θαηαιάβσ πσο ηέηνηεο δεκηέο δε ινγαξηάδνπλ παξά πνιχ γηα 

νξηζκέλνπο αλζξψπνπο.[…] Αίκαη έλαο άλζξσπνο ρσξίο θαλέλα απνιχησο πνιηηηθφ δεζκφ, θαη, 
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κπνξψ λα ην πσ, κηιψ ρσξίο θφβν θαη ρσξίο πάζνο. ΐιέπσ κπξνζηά κνπ ηνλ γθξεκφ φπνπ καο 

νδεγεί ε θαηαπίεζε πνπ θάιπςε ηνλ ηφπν. Ώπηή ε αλσκαιία πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Αίλαη Αζληθή 

επηηαγή. Ξψξα μαλαγπξίδσ ζηε ζησπή κνπ. Λαξαθαιψ ην Θεφ, λα κε κε θέξεη άιιε θνξά ζε 

παξφκνηα αλάγθε λα μαλακηιήζσ.» 

[ 28 Μαρηίοσ ηοσ 1969, δήλωζή καηά ηης τούνηας ηοσ Γιώργοσ Σεθέρη, νομπελίζηα ποιηηή,  ποσ 

έζηειλε ζηην Ελληνική Υπηρεζία ηοσ BBC]  

6. Ξα ζηνηρεία απνηεινχλ ζπκπεξάζκαηα κειέηεο ηνπ Εαζεγεηή Λ. Α. Λεηξάθε, ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2014 ππφ ηε κνξθή βηβιίνπ κε ηίηιν "The Rebirth of the Greek Labor 

Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown" απφ ην δηεζλή εθδνηηθφ νίθν 

Palgrave McMillan. Νηελ ελ ιφγσ κειέηε παξέρνληαη, κε ηε βνήζεηα δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ, 

ελδείμεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ελψ πξνηείλνληαη πηζαλέο πεξηνρέο αλάπηπμεο κεηά ηελ θξίζε. 

Νχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ,  ε απαζρφιεζε ζπλνιηθά δε κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά 

κέρξη ην 2020, θαζψο ε αχμεζε είλαη πεξίπνπ 0,02% εηεζίσο, κε θάκςε ζην κεζνδηάζηεκα (2016) θαη 

ζηαδηαθή άλνδν κέρξη ην 2020. ζηφζν, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ 

επηκέξνπο θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, θάζε θιάδνο εκθαλίδεη δηαθνξεηηθή κεηαβνιή ζηελ 

απαζρφιεζε, ιφγσ ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ εθηηκήζεσλ θαη 

πξνβιέςεσλ φηη ε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο ζε κηα λέα 

αλαπηπμηαθή ηξνρηά, δε ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ην ίδην παξαγσγηθφ κνηίβν. 

 Λξννπηηθέο Ώπαζρφιεζεο ζηελ Αιιεληθή Κηθνλνκία κέρξη ην 2020, In Deep Analysis, 4/3/2016 

 

 

7. ΚΓΙΜΓΝΟ : Η αλεξγία είλαη ε ζύγρξνλε ακαξηία. Η ίδηα ε θνηλσλία, πνπ ηελ πξνθαιεί, ηελ 

θαηαδηθάδεη. 

Γ εθ γελεηήο ρξέσζε ηνπ άληξα, απφ ηηο πξσηφγνλεο νκάδεο έσο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 

παξακέλεη ζηαζεξά ε ίδηα ε εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηνπ ζειπθνχ θαη ησλ παηδηψλ πνπ ζα 

απνθηήζνπλ. Ξα άικαηα ηεο βηνινγίαο δείρλνπλ φηη απηή ε αληξηθή δέζκεπζε είλαη πξνγελλεηηθή. Γ 

θαηαλνκή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκβίσζε αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ είλαη 

εγγεγξακκέλε ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα νιφθιεξνπ ζρεδφλ ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. Ξν ζειπθφ επηιέγεη 

εθείλν ην αξζεληθφ πνπ ε ζσκαηηθή ηνπ ξψκε είλαη εγγχεζε φρη κφλν επγνλίαο, αιιά θαη 

απξφζθνπηεο δηαηξνθήο. Νε πνιιά είδε ε πξνθαηαβνιηθή πξνζθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ηξνθήο 

απφ ην αξζεληθφ πξνο ην ζειπθφ είλαη ε πξνυπφζεζε ηνπ δεπγαξψκαηνο. Κ άληξαο νξίδεηαη απφ ηε 

δνπιεηά ηνπ. κσο, ζην αληαγσληζηηθφ πιέγκα παξαγσγήο, φπνπ επηθξαηεί ην «bellum omnium 

contra omnes»*, oπδείο ζνπ εγγπάηαη φηη ζα έρεηο θαη αχξην δνπιεηά. Ώπφ άιινπο εμαξηάηαη ε 

επηβίσζε ε δηθή ζνπ θαη ησλ δηθψλ ζνπ. Εάηη ζπκβαίλεη μαθληθά θαη βξίζθεζαη ζηνλ δξφκν. Γ 

εηαηξεία ρξενθφπεζε ˙ ε δηεχζπλζε πεξηζηέιιεη ηα έμνδα, ηα πξντφληα δελ πνπιηνχληαη,  ηα 

ζπζηήκαηα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη ρίιηνη δπν άιινη ιφγνη πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ εξγαδφκελν. Γ 

αλεξγία είλαη θαηάξα. ιν ην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο αλαηξέπεηαη. Γ ζπκθσλία αξζεληθνχ 
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– ζειπθνχ θιπδσλίδεηαη επηθίλδπλα. Γηα έλα άληξα ηίπνηα δελ είλαη πην αβάζηαρην απφ ην λα 

γπξλάεη ζην ζπίηη ηνπ κε άδεηα ρέξηα. Γ ήηηα ηνπ άληξα είλαη ζπληξηπηηθή. Γ παξαηεηακέλε αλεξγία 

ηξαπκαηίδεη βαξχηαηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπ˙ ηνλ αθπξψλεη σο ελεξγή χπαξμε. Γ κείσζε πνπ πθίζηαηαη 

δελ είλαη πνηέ ζηελά νηθνλνκηθή˙ θπξηεχεηαη απφ αίζζεκα απηνυπνηίκεζεο θαη αλαμηφηεηαο έλαληη 

ησλ άιισλ αληξψλ. Ώηζζάλεηαη λα μεπέθηεη ζηα κάηηα ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπ. 

Εαηαιήγεη μέλνο ζην ίδην ηνπ ην ζπίηη. Ξα ιφγηα παξεγνξηάο ηνπ επηδεηλψλνπλ ην αίζζεκα 

θαησηεξφηεηαο. Νηνλ άληξα πξέπεη ζεβαζκφο, φρη νίθηνο. Ηηα άμηα γπλαίθα πνπ ζπκπαξίζηαηαη 

ζηνλ άληξα ηεο θαη βγαίλεη ζηε δνπιεηά κπνξεί σο έλαλ βαζκφ λα αλαθνπθίζεη ην νηθνλνκηθφ 

έιιεηκκα αιιά ην ςπρηθφ θαη θνηλσληθφ πιήγκα ελφο άληξα πνπ «ηξέθεηαη απφ ην θνπζηάλη» κέλεη 

αγηάηξεπην. Γ απφγλσζε ηνλ θπξηεχεη .Κ άλεξγνο ζηρηηξίδεη ηελ θνηλσλία πνπ ηνπ ζηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δήζεη, θαη ιίγν απέρεη απφ ην λα παξαβεί ηνπο ζεζπηζκέλνπο θαλφλεο ζπκβίσζεο˙ αλ 

ζνπ ιείπεη ην ηζηγάξν θαη γχξσ ζνπ αλάβνπλ πνχξα, δελ αληέρεηαη. ηαλ ε κία απφξξηςε γηα 

δνπιεηά δηαδέρεηαη ηελ άιιε, ν άλεξγνο παχεη λα αληηδξά. Ηεηαβάιιεηαη ζε έξκαην πνπ θάζε κέξα 

θαηαξξέεη πεξηζζφηεξν ή ζε θηλεηή απεηιή γηα ηνπο γχξσ ηνπ. Αίλαη ππνςήθηνο γηα φια˙ λα 

θαηαζηξέςεη θαη λα θαηαζηξαθεί. 

Ώο πξνζέμνπκε θάπνηε ηνπο πνηεηέο: 

«Ηελ ηνπ κηιάηε είλαη άλεξγνο 

ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο ηνπ 

ζαλ δπν ρεηξνβνκβίδεο» (Εαξνχδνο) 

Γ αλεξγία είλαη φλησο βφκβα ζηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο. Νχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο, «ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο έζησ θαη θαηά κία πνζνζηηαία κνλάδα δεκηνπξγεί θαηάζηαζε έληαζεο, επηζεηηθφηεηαο θαη 

αζζελεηψλ πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλσλία γηα πνιιά ρξφληα». Γ αλεξγία είλαη ε ζχγρξνλε ακαξηία. Γ 

ίδηα ε θνηλσλία, πνπ ηελ πξνθαιεί, ηελ θαηαδηθάδεη πξνθεηκέλνπ λα απνζείζεη ηηο επζχλεο ηεο. 

Ηεηαζέηεη ην πξφβιεκα θαη άλεξγνο ζεκαίλεη άρξεζηνο˙ Κη πξαγκαηηθνί ππεχζπλνη έρνπλ 

θαηνξζψζεη λα ππνβάινπλ ηε ζπθνθαληηθή άπνςε, πνπ αλαπαξάγεηαη επηπφιαηα θαη απφ θάπνηνπο 

πσο «φπνηνο ζέιεη λα δνπιέςεη δνπιεχεη». Δειαδή νη κνλαδηθνί ππαίηηνη γηα ηε κνίξα ηνπο ζα 

ζεσξνχληαη πιένλ νη ίδηνη νη άλεξγνη, πνπ πξνηηκνχλ λα δνπλ ζαλ παξάζηηα εηο βάξνο ησλ άιισλ 

εξγαδνκέλσλ. Ξν θάληαζκα ,φκσο,  ηεο αλεξγίαο δελ είλαη θάηη πνπ εκθαλίδεηαη απφ κφλν ηνπ, .λ 

θπζηθφ θαηλφκελν˙ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην φξακα ηεο θνηλσλίαο καο. Νηε λέα παγθφζκηα ηάμε έρεη 

εμαπνιπζεί κηα αλειέεηε επίζεζε θαηά ησλ εξγαδνκέλσλ. Κη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηίζεληαη μαλά ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε. Απηζηξέθνπκε ζε έλαλ εξγαζηαθφ Ηεζαίσλα ρσξίο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ρσξίο 

πελζήκεξε εξγαζία, ρσξίο νρηάσξν, ρσξίο ππεξσξίεο, ρσξίο άδεηεο, ρσξίο πιαθφλ απνιχζεσλ, 

ρσξίο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη άιια ηέηνηα «αλαρξνληζηηθά». Γ ξχζκηζε ησλ «επέιηθησλ κνξθψλ 

απαζρφιεζεο» επλνεί ηε δπλαηφηεηα ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ακθαλήο εκπαηγκφο… 

Δ. Παξηηφπνπινο « Κ εηηεκέλνο άληξαο» 
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8. «Νηελ πνιηηηθή θξίλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δσή ηνπ θαζελφο θαη γηα ηα νπνία ζα πξέπεη ν 

ίδηνο λα έρεη ζρεκαηίζεη γλψκε αιιά θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  Έηζη, κε ην λα κελ 

ιακβάλνπλ νη λένη κέξνο ζηελ πνιηηηθή αθήλνπλ ηνπο άιινπο λα απνθαζίδνπλ γη' απηνχο, ρσξίο 

απηνχο. Νπλεπψο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ λεαληθέο αληηιήςεηο, γεκάηεο ΑΖΛΔΔΏ θαη ΚΜΏΗΏ γηα θάηη 

θαιχηεξν.  Θέινπκε θαη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε κηα Ξνπηθή Ώπηνδηνίθεζε ζηα ρέξηα ησλ λέσλ θαη 

ζηα ρέξηα ησλ λεαληθψλ αληηιήςεσλ, κηα Ξνπηθή Ώπηνδηνίθεζε ησλ πνιηηψλ, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ησλ δηθαησκάησλ, ηεο αλάπηπμεο, ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ.  Ξα παξαπάλσ κε ελέπλεπζαλ λα πάξσ ηελ απφθαζε λα ζπκκεηέρσ ζηα θνηλά ηνπ 

Δήκνπ καο σο ππνςήθηνο Δεκνηηθφο Νχκβνπινο γηαηί σο λένο έρσ ηελ φξεμε, ηηο γλψζεηο θαη ην 

κεξάθη λα βνεζήζσ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΕΚΜΛΔ-ΘΑΚ ΙΑΕΔΘΓΗΏ» θαη ηνπ 

Δεκάξρνπ Δεκήηξε Εηνχζε γηα έλα θαιχηεξν Ενξσπί.  

Γη' απηφ θαη δεηψ ηελ ςήθν ζαο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηηο 18εο ΗαΎνπ ψζηε λα κνπ δνζεί ε 

επθαηξία λα εξγαζηψ γηα ηνλ δήκν καο.» 

*Κ Εσλζηαληίλνο Εσλζηαληάξαο (Λνιηηηθφο Απηζηήκνλαο - Οπνςήθηνο Δεκνηηθφο 

Νχκβνπινο), 

 

9. Οπάξρεη κηα λέα γεληά πνπ δελ έρεη θαζφινπ ηζηνξηθή γλψζε θαη γηα ηελ νπνία ε θα Ώξβειέξ ζε 

ζπλάληεζε πνπ είρα καδί ηεο, κνπ εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη απηή ε γεληά ησλ κνξθσκέλσλ λέσλ 

πνπ δελ μέξεη ηζηνξία, είλαη ζαλ ηε ιεπθή ζειίδα θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ην κεδέλ θαη λα ηεο 

πάεη αιινχ. Ηνπ θάλεη εληχπσζε απηή ε θξάζε ηεο θ. Ώξβειέξ, κηαο αθαδεκατθνχ. Ώθφκε θαη ε 

ζρνιή ησλ Annales ζηε Γαιιία, πνπ ήηαλ κηα αξηζηεξή ζρνιή, ηζηνξηθνυιηζηηθή θαηά θάπνην ηξφπν, 

θαη ηεο ν Le Golf (Jacques Le Golf) ιέεη πάξα πνιχ σξαία ην εμήο : «Γ Απξψπε νηθνδνκείηαη. Αίλαη ην 

κεγάιν φξακα. Δελ ζα πξαγκαησζεί, εάλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηελ ηζηνξία. Ηηα Απξψπε ρσξίο  

ηζηνξία ζα ήηαλ κηα Απξψπε νξθαλή θαη δπζηπρηζκέλε. Γηαηί ην ζήκεξα έξρεηαη απφ ην ρζεο, ην 

κέιινλ αλαδχεηαη απφ ην παξειζφλ… Ξεο πξνζπάζεηεο ελνπνίεζεο ηεο ε ήπεηξνο έδεζε δηελέμεηο, 

ζπγθξνχζεηο, δηαηξέζεηο, εζσηεξηθέο αληηθάζεηο. Νηελ επξσπατθή ππφζεζε ζα αθνζησζνχκε, κφλν αλ 

γλσξίδνπκε νιφθιεξν ην παξειζφλ θαη αληηθξίδνπκε ην κέιινλ». Ννθέο θνπβέληεο… 

* Χρ. Γιανναράσ +  

10.  Ξν πςειφ πνζνζηφ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ Απξψπε, αιιά θαη ζε φιν ην δπηηθφ 

θφζκν, δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρακειψλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ νχηε πξνλφκην ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Γ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαη ελειίθσλ κε θησρέο 

δεμηφηεηεο εγγξακκαηηζκνχ έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηε ρψξα φπνπ δνπλ θαη κηινχλ ηε 

γιψζζα δηδαζθαιίαο ηεο ηάμεο ηνπο σο κεηξηθή γιψζζα (European Commission, 2012). Νηε ρψξα 

καο, δελ έρνπκε εξεπλεηηθά πνξίζκαηα γηα ην επίπεδν ηνπ γισζζηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ 

ηνπ Δεκνηηθνχ. Εη απηφ γηαηί ε ρψξα καο δελ εθαξκφδεη έλα Νχζηεκα Αζληθψλ Απηπέδσλ (National 

Standards), βάζεη ησλ νπνίσλ λα αμηνινγνχληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δελ 

κεηέρεη ζην δηεζλή δηαγσληζκφ ηεο P.I.R.L.S. (Progress in International Reading Literacy Study), ε νπνία 

αμηνινγεί κε ζηαζκηζκέλα εξγαιεία ηνλ αλαγλσζηηθφ εγγξακκαηηζκφ.  
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[ Γ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία σο πιαίζην ππνζηήξημεο ηνπ γισζζηθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ θαη ησλ Λξνγξακκάησλ Νπνπδψλ ηνπ Θένπ Νρνιείνπ 

Ηαξία Λαπατσάλλνπ]  

 

 

 

11. Αίλαη αλάγθε ε θνηλσλία λα ζπδεηήζεη ζνβαξά ην εξψηεκα: Ώλ ζπκβεί απηφ, ηφηε νη άλζξσπνη ηη 

ζα θάλνπλ;» πσο είπε, πξνθχπηεη αλαπφηξεπηα ην επξχηεξν εξψηεκα «αλ ε ηερλνινγία πνπ 

αλαπηχζζνπκε, ηειηθά σθειεί ηελ αλζξσπφηεηα». Ξφληζε φηη νη εμειίμεηο ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε 

εμαθαλίδνπλ ζπλερψο ζέζεηο εξγαζίαο ηδίσο ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη δηεπξχλνπλ ηηο εηζνδεκαηηθέο 

αληζφηεηεο. Κη εξγαδφκελνη κε κεγάιε εμεηδίθεπζε (γηαηξνί, κεραληθνί, δηθεγφξνη θ.α.) ζα είλαη θάπσο 

πην πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε, φπσο επίζεο ζα είλαη -ζε έλα βαζκφ- θαη απηνί ρσξίο 

εμεηδίθεπζε, επεηδή είλαη ηφζν θαθνπιεξσκέλνη, πνπ δελ ζπκθέξεη ηηο εηαηξείεο λα πιεξψζνπλ ηνλ 

θφζηνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Κ ΐάξληη, πνπ είλαη κέινο ηεο Αζληθήο 

Ώθαδεκίαο Ηεραληθήο, ηεο Αζληθήο Ώθαδεκίαο Απηζηεκψλ ησλ ΓΛΏ θαη ηεο Απξσπατθήο Ώθαδεκίαο 

Απηζηεκψλ, ελψ δηεπζχλεη ην Δλζηηηνχην Ξερλνινγίαο Λιεξνθνξηθήο ηνπ Λαλεπηζηεκίνπ Rice, 

πξνέβιεςε φηη νη εμειίμεηο απηέο ζα έρνπλ «ηεξάζηηεο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο», θαζψο ζα απμάλεη ε 

αλεξγία θαη ζα «βαιηψλνπλ» νη κηζζνί ηεο κεζαίαο ηάμεο. Αμέθξαζε, επίζεο, ηελ ακθηβνιία ηνπ αλ νη 

άλζξσπνη ζα είλαη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνη, αθφκε θαη αλ ηειηθά, ράξε ζηελ απηνκαηνπνίεζε, 

γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα ην παιαηφ φλεηξν κηαο δσήο γεκάηεο ειεχζεξν ρξφλν θαη αλαςπρή - θάηη 

ζην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, έιπηδε ν κεγάινο νηθνλνκνιφγνο Ξδνλ Ηέτλαξλη Εέηλο, ν νπνίνο 

θαληαδφηαλ φηη θάπνηα κέξα νη άλζξσπνη ζα δνχιεπαλ ιίγεο κφλν ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη νη 

κεραλέο ζα έθαλαλ ηα ππφινηπα. Ηία παξφκνηα νπηνπία αλακέλεη θαη ν ξνκπνηηζηήο Ray Kurzweil, 

λπλ επηθεθαιήο ηερλνινγίαο ηεο Google. «Γ εξγαζία είλαη νπζηψδεο γηα ηελ αλζξψπηλε επηπρία» 

ηφληζε ν ΐάξληη θαη πξφζζεζε φηη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, «ε αλζξσπφηεηα ζα έιζεη αληηκέησπε κε 

ηελ κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο πξνθιήζεηο ηεο, ηελ ππαξμηαθή: λα βξεη λφεκα ζε κηα δσή ρσξίο 

δνπιεηά».  

Λεγή: lifo 

 

 

 

 

 

 

12. Νχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ζε παλειιαδηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ηα έθεβα αγφξηα ειηθίαο 11 κε 15 εηψλ θαίλεηαη λα απέρνπλ ζπζηεκαηηθά απφ ην 

δηάβαζκα ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ή άιινπ γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πιηθφ. Κη δηαθνξέο σο 

πξνο ην θχιν ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάγλσζε, θαζψο θαη ε ρακειφηεξε επίδνζε ησλ αγνξηψλ, 

θαίλεηαη λα απνηεινχλ αλεζπρεηηθφ ζέκα. Ξν πξφγξακκα Boys Reading έρεη σο ζηφρν λα 

ελζσκαηψζεη ηελ αλάγλσζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αγνξηψλ ειηθίαο 11-15 εηψλ. Ώπηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εάλ ηα έθεβα αγφξηα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμνπλ ηη δηαβάδνπλ 

απφ κηα πνηθηιία βηβιίσλ πνπ απεπζχλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο. 

 

Boys Reading: Kίλεηξα γηα αλάγλσζε γηα ηα αγφξηα ζηελ εθεβεία 

Ννθία Ναιηάξε, Νηαπξνχια Ενιηνπνχινπ, Αιέλε Ηπνλάλνπ 
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ΛΓΓΓ: Αζληθφ Εέληξν Έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζρνιηθνχ πιηθνχ, Λαηδαγσγηθή Αηαηξεία Αιιάδνο  1o Λαλειιήλην 

Νπλέδξην Λξνγξάκκαηα Νπνπδψλ – Νρνιηθά εγρεηξίδηα: Ώπφ ην παξειζφλ ζην παξφλ θαη ην κέιινλ , 4, 5 θαη 6 

Ηαξηίνπ 2016 

 

 

 

 

 

 

13. Έσο ην 2045 ηα ξνκπφη, νη ππνινγηζηέο θαη νη άιιεο «έμππλεο» κεραλέο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ζρεδφλ θάζε αλζξψπηλε εξγαζία, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη νξαηφο θίλδπλνο ε αλεξγία λα μεπεξάζεη 

αθφκε θαη ην 50%. Αιάρηζηα επαγγέικαηα ζα κείλνπλ αιψβεηα απφ ηελ «επέιαζε» ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, ελψ ην πξφβιεκα αθνξά εμίζνπ άλδξεο θαη γπλαίθεο. Ώπηή ηελ άθξσο αλεζπρεηηθή 

εθηίκεζε έθαλε έλαο εηδηθφο ησλ ππνινγηζηψλ ζην θπξηφηεξν επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ζηηο ΓΛΏ, ηελ 

εηήζηα ζπλάληεζε ηεο Ώκεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηελ Λξoψζεζε ηεο Απηζηήκεο (AAAS), ε νπνία, 

κεηαμχ άιισλ, εθδίδεη ην θνξπθαίν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ "Science". Κ θαζεγεηήο ηεο επηζηήκεο 

ησλ ππνινγηζηψλ Ηνζέ ΐάξληη ηνπ Λαλεπηζηεκίνπ Μάηο δήισζε φηη «πιεζηάδνπκε ζε κηα επνρή, πνπ 

νη κεραλέο ζα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζρεδφλ ζε νπνηαδήπνηε δνπιεηά. 

 

iefimerida 

 

 

14. Ηε δεδνκέλν φηη ν άλζξσπνο απνζθνπεί ζηελ επηπρία θαη φηη ε πφιε έρεη ηνλ ίδην ζηφρν ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν (εμάιινπ, ν άλζξσπνο, σο θχζεη θνηλσληθφ νλ, κπνξεί λα επηπρήζεη κφλν καδί κε 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο), ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε ηαχηηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

πφιεο θαη ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά. Εαηά ζπλέπεηα, ε εμππεξέηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο 

ζα εμαζθαιίζεη θαη ην αηνκηθφ, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη θαη ν Λεξηθιήο ζηνλ επηηάθην ιφγν, φηαλ 

δειψλεη φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη θησρφο ζε πινχζηα πφιε παξά πινχζηνο ζε θησρή. Εη αλ 

εκβαζχλεη θαλείο ζην δήηεκα, ζα δηαπηζηψζεη φηη θαη ε αηνκηθή (πνιίηεο) θαη ε ζπιινγηθή (πφιε) 

επηπρία εθπιεξψλεηαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα: «ζνη δειαδή ηαπηίδνπλ ην επ δελ κε ηνλ πινχην ζε 

επίπεδν αηφκνπ, απηνί θαη θαινηπρίδνπλ ηελ πφιε ζην ζχλνιφ ηεο, αλ είλαη πινχζηα». (Ώξηζηνηέιεο , 

1324a 8 – 10). 

[ Θ. Μπαντές ] «Πολιτικά», τόμοσ 4οσ, μετάφραςθ Πθνελόπθ Σηιϊκα – Ευαγγζλου, εκδόςεισ ΖΗΣΡΟ, 
Θεςςαλονίκθ 2009  

 

15. Λεξίπνπ 748 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν εμαθνινπζνχλ λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πφζηκν λεξφ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ε UNICEF κε αθνξκή ηελ Λαγθφζκηα Γκέξα 

Θεξνχ ζηηο 22 Ηαξηίνπ. Ξν 90% ησλ αλζξψπσλ απηψλ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, πνπ πζηεξνχλ 

ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ησλ ρσξψλ ηνπο. Αμάιινπ, θαηά κέζν φξν, πεξίπνπ 1.000 παηδηά πεζαίλνπλ 

θάζε κέξα απφ δηαξξντθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην επηζθαιέο πφζηκν λεξφ, ηελ αλεπαξθή 

απνρέηεπζε ή ηηο θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο. πσο εθηηκά ε UNICEF, κφλν ζηελ Ώθξηθή νη άλζξσπνη 

δαπαλνχλ 40 δηζεθαηνκκχξηα ψξεο θάζε ρξφλν πεξπαηψληαο κφλν γηα ηε ζπιινγή λεξνχ. Θεηηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη κεγάιε ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ εμαζθάιηζε πφζηκνπ λεξνχ. 

Λεξίπνπ 2,3 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη απέθηεζαλ πξφζβαζε ζε βειηησκέλεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ 

απφ ην 1990. ο εθ ηνχηνπ, ν αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηεο ρηιηεηίαο γηα κείσζε ζην κηζφ ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ είρε πξφζβαζε επηηεχρζεθε πέληε ρξφληα πξηλ απφ ηελ 
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πξνζεζκία ηνπ 2015. Οπάξρνπλ πιένλ κφλν ηξεηο ρψξεο, ε Ζατθή Δεκνθξαηία ηνπ Ενλγθφ, ε 

Ηνδακβίθε θαη ε Λαπνχα-Θέα Γνπηλέα, φπνπ πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ δελ έρεη πξφζβαζε 

ζε βειηησκέλεο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ. Γ Οπνζαράξηα Ώθξηθή, ε πεξηνρή κε ηε ρακειφηεξε θάιπςε 

ην 1990 βειηηψλεη ηελ πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ κε ην ξπζκφ 50.000 αηφκσλ ηελ εκέξα απφ ην 

2000. Λαξ' φια απηά 325 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ. Ηεγάινο 

είλαη ν αξηζκφο θαη ζηελ Είλα (112 εθαηνκκχξηα) θαη ζηελ Δλδία (92 εθαηνκκχξηα). Γ UNICEF θαιεί θαη 

θέηνο ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ κέζα απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ην hashtag 

#wateris ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηελ αλάδεημε ησλ δεηλψλ ησλ 

ζπλαλζξψπσλ πνπ εμαθνινπζνχλ αθφκε θαη ζήκεξα λα ζηεξνχληαη ην πφζηκν λεξφ. 

ΛΓΓΉ : newsbomb 

16. «Ξν θάζε παηδί είλαη έλαο θαιιηηέρλεο. Ξν πξφβιεκα είλαη πψο λα παξακείλεη θαιιηηέρλεο φηαλ 

ελειηθηψλεηαη» είρε πεη ν Ληθάζν. Εαη ε πηθξή αιήζεηα είλαη φηη θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα 

θαπηεξηάζνπκε ηνλ θαιιηηέρλε κέζα ζην παηδί. Ώληί λα ελζαξξχλνπκε θαη λα αλαπηχζζνπκε,  

αγλννχκε ή αθφκα θαη δηψθνπκε ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηα δχν sine qua non ηεο 

ηέρλεο. H ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο είλαη απφ ηηο πην 

παξακειεκέλεο πιεπξέο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γ θαληαζία ζπλδέεηαη κε ην 

ςεχδνο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ παξάβαζε θαλφλσλ θαη ηελ πξνζβνιή ηεξψλ αγειάδσλ. Ξα 

παηδηά εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξνηθηζκέλα κε πινχζηα θαληαζία θαη αζηείξεπηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη απνθνηηνχλ κε θαληαζίεο αηξνθηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ζηξαγγαιηζκέλεο. «Αίλαη 

ζθαλδαιψδεο, γξάθεη ν John Watson, φηη ηα ζρνιεία παξαγεκίδνπλ ηα παηδηά ζαλ γαινπνχιεο κε 

γλψζεηο, ελψ αθήλνπλ ηε θαληαζία ηνπο λα ιηκνθηνλεί».  Νε κηα επνρή πνπ ε γλψζε είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε θαη ηε ζέζε «ησλ βηβιίσλ ηζέπεο» παίξλνπλ «βηβιηνζήθεο ηζέπεο» (γηαηί ηη άιιν είλαη νη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα λα θπθινθνξεί κε ην πεξηερφκελν πνιιψλ 

βηβιηνζεθψλ ζηελ ηζέπε ηνπ;) ε εθπαίδεπζε, αληί λα εκπλέεη θαη λα ραξίδεη δεκηνπξγηθά θηεξά, 

ζπλζιίβεη θαη θαηαζιίβεη κε ηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ ην παηδί, ελψ ζα έπξεπε λα ηνπ πξνζθέξεη ην 

εθφδην ηεο θαληαζίαο γηα ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ. 

Απγέληνο Ξξηβηδάο  

 

17. Αηδηθνί ηνπ Λαλεπηζηεκίνπ ηνπ Pitsbourg θαη ηνπ Λαλεπηζηεκίνπ Columbia παξαθνινχζεζαλ 

ρίιηνπο ρξήζηεο ηνπ Facebook. Δηαπίζησζαλ φηη κφιηο πέληε ιεπηά ελαζρφιεζεο κε ην Facebook 

είλαη αξθεηά γηα λα επηδξάζνπλ ςπρηθά ζηνλ ρξήζηε. Νχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, αξθνχλ πέληε 

ιεπηά παξακνλήο ζην δεκνθηιέο θνηλσληθφ δίθηπν γηα λα εθηνμεπζνχλ ν εγσηζκφο θαη ην επίπεδν 

απζνξκεηηζκνχ ελφο ρξήζηε. Κη εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη απηή ε απφηνκε αιιαγή δηάζεζεο κπνξεί λα 

θάλεη ηνλ ρξήζηε λα ράζεη ηνλ έιεγρν ζε δηάθνξα επίπεδα. Ηπνξεί, δειαδή, λα εκθαλίζεη επηζεηηθή 

ή αθφκε θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά, ελψ είλαη πηζαλφλ λα ηνλ θάλεη λα ηξψεη πεξηζζφηεξν θαη κάιηζηα 

παρπληηθέο ηξνθέο. Ηπνξεί επίζεο λα ηνλ νδεγήζεη ζε παξάηνικεο νηθνλνκηθά απνθάζεηο κε 

απνηέιεζκα λα ράζεη πνιιά ρξήκαηα.  

(ΖαΎλαο Θνδσξήο,  εθεκ. ην ΐήκα, 09/01/2015) 

 

 



32                                                                                            Α ς κ ι ς ε ι σ   τ θ ν  Ε ξ ε τ α η ό μ ε ν θ  Θ ε ω ρ ί α                                                                                                                                                                                                       

 

18. Νηηο Γλσκέλεο Λνιηηείεο φκσο, γηα λ' αλαθέξσ έλα ηππηθφ παξάδεηγκα, ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά. Κη εκέξεο ηεο αξγίαο, γηα κεγάιεο κάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη ή εκέξεο εμαιινζχλεο 

θαη θξαηπάιεο, ή εκέξεο θαηάζιηςεο θαη αλίαο. Γηα ηνχην νη θνηλσληνιφγνη καδί κε ηνπο ςπρίαηξνπο 

απηήο ηεο φιβηαο ρψξαο (πνπ πξνπνξεπφκελε δείρλεη ην δξφκν ζηηο άιιεο) κε ηξφκν ζπιινγίδνληαη 

ην κέιινλ, ηφηε πνπ ν ρξφλνο ηεο ππνρξεσηηθήο αδξάλεηαο γηα φινπο ηνπο Ώκεξηθαλνχο ζα απισζεί 

ζ' έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ έηνπο. […] Κ Δξ W. M. Mendel, ςπρίαηξνο, πνπ εμεηάδεη ζνβαξά ην 

πξφβιεκα ζε έλα ζρεηηθά πξφζθαην άξζξν ηνπ (1971), πξνβαίλεη ζε κεξηθέο ζπζηάζεηο πνπ αμίδεη λα 

ηηο πξνζέμνκε, αθφκε θαη αλ δελ ηηο ζεσξνχκε επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο, φζν εθείλνο ηηο 

θαληάδεηαη. "Λξέπεη" γξάθεη "λα αλαπηχμνκε πξαθηηθνχο ηξφπνπο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθά πνπ ζα πξνεηνηκάζνπλ ηελ θνηλσλία καο λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο 

επθαηξίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ε αξγία γηα κηα πινχζηα θαη δεκηνπξγηθή δσή. πσο αθξηβψο νη 

παππνχδεο καο κάο πξνεηνίκαζαλ λα δήζνκε ζε έλα θφζκν εξγαζίαο, αληαγσληζκνχ, πξνζπάζεηαο 

θνηλσληθήο αλφδνπ θαη ζθιεξήο δνπιεηάο, έηζη πξέπεη θαη κεηο λα πξνεηνηκάζνκε ηα παηδηά καο γηα 

ην παηρλίδη, ην ρσξαηφ θαη ηε δηαζθέδαζε, κε ηελ αληίιεςε φηη απηά ζα απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

θαη αμηφινγε άπνςε ηεο δσήο ηνπο". Εαη ν Δξ Mender θιείλεη ην άξζξν ηνπ κε κηα πνιχ 

δηαθσηηζηηθή παξαηήξεζε. Ώο κάζνκε, γξάθεη, (νξζφηεξα: αο μαλακάζνκε) ηελ επραξίζηεζε πνπ 

αηζζάλεηαη φπνηνο δεη ακέξηκλνο ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ώπηή ηελ επραξίζηεζε παηδηά ηελ μέξακε, 

αιιά ηελ μεράζακε φηαλ νη κεγάινη πέηπραλ λα καο πείζνπλ (κε ηε δηδαρή θαη ηνλ εζηζκφ) φηη άιιν 

είλαη ην λφεκα ηεο χπαξμεο - ν άλζξσπνο είλαη πξννξηζκέλνο λα δήζεη κηα δσή κφρζνπ θαη πφλσλ. 

Ξψξα πξέπεη λα μαλαγίλνκε "παηδηά" θαη ζαλ απηά λ' αθήζνκε (φηαλ αλαπαπφκαζηε) ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά καο ειεχζεξε απφ πξαθηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Θα μαλακάζνκε λα βιέπνκε ηνλ θφζκν 

γχξσ καο έκνξθν θαη πάληα λέν, θαη ηε δσή ζαλ θάηη αλεμεξεχλεην αθφκα θαη αλεμάληιεην, 

αλνηρηφ ζηε θαληαζία θαη ζηηο ιαρηάξεο καο. ηαλ ην επηηχρνκε απηφ, ζα πάςεη πιένλ λα είλαη 

πξφβιεκα γηα καο ν ειεχζεξνο ρξφλνο. 

Α. Λ. Λαπαλνχηζνο, Ξν δίθαην ηεο ππγκήο, (1975)1989, εθδ. Δσδψλε, Ώζήλα 

 

19. Γ κνπζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα κελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηα δεκφζηα ζρνιεία αιιά νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηα παηδηά. Νχκθσλα κε κηα 

θαηλνχξηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην παλεπηζηήκηνπ ηνπ Vermont, ε εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ 

νξγάλνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν αιιά θαη λα 

κεηψζεη ην άγρνο. Δηεγείξεη ηνλ εγθέθαιν: Γ κνπζηθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειέο αθαδεκατθέο 

επηηπρίεο αθνχ έρεη απνδεηρζεί φηη δηεγείξεη ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηάβαζκα, ηα καζεκαηηθά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. ΐειηηψλεη ηελ κλήκε: Έξεπλεο έρνπλ 

απνδείμεη φηη ε κνπζηθή βειηηψλεη φρη κφλν ηελ αθαδεκατθή πνξεία ελφο παηδηνχ αιιά θαη ηε κλήκε 

Ενηλσληθφηεηα: Ξα παηδηά πνπ καζαίλνπλ λα παίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν καζαίλνπλ λα έρνπλ 

ππνκνλή, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα εθηηκνχλ, πξνζφληα πνπ ζα ηα θάλεη πην θνηλσληθά. Ώπνθηνχλ 

απηνπεπνίζεζε: Γ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα δείμεη ζηα παηδηά 

φηη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη κφλα ηνπο. Οπνκνλή: Ξα 

παηδηά ζα ρξεηαζηνχλ αξθεηή ππνκνλή ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο γηα απηφ είλαη θαιφ λα κάζνπλ απφ 

λσξίο φηη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη θαη λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα δείμνπλ ππνκνλή. 

Λεηζαξρία: Γ εθκάζεζε ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ απαηηεί πεηζαξρία θαη ζπγθέληξσζε. Ξα παηδηά 

καζαίλνπλ γξήγνξα φηη γηα λα έρνπλ απνηέιεζκα πξέπεη λα επηκείλνπλ θαη λα κελ ηα παξαηήζνπλ. 
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Δεκηνπξγηθφηεηα: Γ κνπζηθή θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηα παηδηά, έλα απαξαίηεην εθφδην γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή  ηνπο ζηαδηνδξνκία αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηπρία.  

Λεγή : kathimerini06.01.2015 

 

 

 

 

 

20. Ο ΛΟΓΟ ΣΗ ΜΓΛΙΝΑ ΜΓΡΚΟΤΡΗ ΣΗΝ OXFORD UNION  [ ζπληνκεπκέλνο ]  

Εύξηε Λξόεδξε, Ώμηόηηκα Ηέιε, Επξίεο θαη Εύξηνη,  

 

Εαηαξρήλ επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ ηελ OXFORD UNION πνπ έθεξε ην ζέκα απηό γηα 

ζπδήηεζε θαη επραξηζηώ πνπ κε πξνζθαιέζαηε. Θνκίδσ όηη ζα ήηαλ θαιό απηό ην βξάδπ λ΄αθνπζηεί 

κηα ειιεληθή θσλή. Ηηα θσλή έζησ κε ηε θησρή κνπ πξνθνξά. […]  

Τπάξρνπλ ηα Μάξκαξα ηνπ Παξζελώλα. Δελ ππάξρνπλ Γιγίλεηα Μάξκαξα.  

 

Κπσο  

Οπάξρεη ν Δαβίδ ηνπ Michael Angelo  

Yπάξρεη ε Ώθξνδίηε ηνπ Da Vinci  

Οπάξρεη ν Αξκήο ηνπ Λξαμηηέιε  

Οπάξρνπλ νη Ραξάδεο ζηε ζάιαζζα ηνπ Turner  

Οπάξρεη ε Capella Sixtina  

Δελ ππάξρνπλ Αιγίλεηα Ηάξκαξα.  

 

Ιέξεηε , ιέλε όηη εκείο νη ΄Έιιελεο είκαζηε έλαο ζεξκόαηκνο ιαόο. Θα ζαο πσ θάηη, είλαη αιήζεηα. Εαη 

είλαη γλσζηό πσο δελ απνηειώ εμαίξεζε. Γλσξίδνληαο ηη ζεκαίλνπλ ηα γιππηά απηά γηα ηνλ 

ειιεληθό ιαό δελ είλαη εύθνιν λα κηιήζσ ςύρξαηκα γηα ην πψο πάξζεθαλ ηα Ηάξκαξα από ηελ 

Αιιάδα, αιιά ζα πξνζπαζήζσ. Ξν ππόζρνκαη.  

 

Έλαο από ηνπο δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο ζαο κε ζπκβνύιεςε λα εμηζηνξήζσ ην πσο πάξζεθαλ ηα 

κάξκαξα από ηελ Ώζήλα θαη έθζαζαλ ζηηο ΐξεηαληθέο αθηέο. Δζρπξίζηεθα όηη απηό είλαη αξθεηά 

γλσζηό, αιιά κνπ είπε αθόκε θαη αλ ππάξρεη θαη έλα άηνκν ζ΄ απηό ην αθξναηήξην ζην νπνίν ηα 

γεγνλόηα απηά είλαη αζαθή, ην ηζηνξηθό πξέπεη λα εηπσζεί. 
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Κ Elgin επηζθέπηεηαη ην Ννπιηάλν θαη απνζπά ην θηξκάλη. Ξν θείκελν ηνπ εγγξάθνπ είλαη κάιινλ 

ύπνπια ζπληεηαγκέλν. […] Λξηλ θαιά θαιά θζάζεη ην θηξκάλη ζηελ Ώζήλα, γίλεηαη κηα θνβεξή 

επίζεζε πάλσ ζ΄ έλα νηθνδόκεκα πνπ κέρξη ζήκεξα ζεσξείηαη από πνιινύο, ε επγελέζηεξε θαη 

σξαηόηεξε από ηηο αλζξώπηλεο δεκηνπξγίεο.  

ηαλ έγηλε ε έθνδνο ζηελ πύιε ησλ Εαξπάηηδσλ ν ππξεηόο αλέβεθε ηόζν πνπ ν Ώηδεζηκόηαηνο 

Hunt έξημε ηελ ηδέα λα κεηαθηλεζεί όιν ν θηίξην αλ από ηε ΐξεηαληθή πνιεκηθή κεραλή κπνξνύζε λα 

απνζηαιεί έλαο άλζξσπνο γη΄ απηό. Κ Elgin αλαηξίρηαζε κε ηελ ηδέα θαη δήηεζε λα ζηαιεί έλα 

θαξάβη. Ξν αίηεκα δελ ζεσξήζεθε εμσθξεληθό, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή, δελ ππήξρε δηαζέζηκν θαξάβη. 

(Φαληάδεζηε ηη ζα γηλόηαλ αλ ππήξρε).  

Γηα λα αθεγεζώ όιε ηελ ηεξαησδία ρξεηάδεηαη αξθεηόο ρξόλνο θαη αξθεηή ςπρξαηκία. 

Κη ιέμεηο ʺιεειαζίαʺ, ʺεξήκσζεʺ, ʺαραιίλσηε θαηαζηξνθήʺ, ʺαμηνζξήλεηε ζπληξηβή θαη ζπκθνξάʺ 

δελ είλαη δηθέο κνπ γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλόο. Αηπώζεθαλ από ηνπο ζύγρξνλνπο ηνπ Elgin. Κ 

Horace Smith αλαθέξεηαη ζηνλ Elgin ζαλ ηνλ ʺιεζηή ησλ καξκάξσλ ʺ. Κ Lord Byron ηνλ απνθάιεζε 

πιηαηζηθνιόγν. Κ Thomas Hardy ραξαθηήξηζε αξγόηεξα ηα κάξκαξα ζαλ ʺαηρκάισηνπο ζ΄ εμνξία ʺ. 

   Απηηξέςηε κνπ λα απαληήζσ ηα κόληκα επηρεηξήκαηα ελάληηα ζηελ επηζηξνθή θαη λα αζρνιεζώ κε 

απηά έλα πξνο έλα. 

[…] 

 Γπηρείξεκα 2ν 

ʺΚη αδαείο θαη δεηζηδαίκνλεο Έιιελεο ήηαλ αδηάθνξνη γηα ηελ ηέρλε θαη ηα κλεκεία ηνποʺ.  

Ώπηό βέβαηα ππνλνεί όηη ήηαλ ηπθινί , αζπλείδεηνη θαη άθαξδνη. Λνηνη; Κη Έιιελεο πνπ πνιύ κεηά 

ηνπ Λεξηθιή δεκηνύξγεζαλ ηα ζαύκαηα ηεο ΐπδαληηλήο Ξέρλεο. Κη Έιιελεο πνπ, αθόκα θαη θάησ από 

ηελ Κζσκαληθή θαηνρή, δεκηνύξγεζαλ ζρνιέο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίαο. Κη ΄Έιιελεο πνπ παξά 400 

ρξόληα ηνπξθηθήο θαηνρήο, δηαηήξεζαλ κε πείζκα ηε γιώζζα θαη ηε ζξεζθεία ηνπο. Κη ίδηνη ΄Έιιελεο 

πνπ θαηά ηνλ αγώλα γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο έζηεηιαλ ζηνπο Ξνύξθνπο ζηξαηηώηεο βόιηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ελαλνλ ηνπο. Θαη, ελαληίνλ ηνπο.  

Κη Ξνύξθνη ζηξαηηώηεο θιεηζκέλνη ζηελ Ώθξόπνιε έκεηλαλ από πνιεκνθόδηα θαη άξρηζαλ λα 

θαηαζηξέθνπλ ηηο θνιώλεο γηα λα αθαηξέζνπην κνιύβη λα θάλνπλ κε απηό βόιηα. Κη ΄Έιιελεο ηνπο 

έζηεηιαλ πνιεκνθόδηα κε ην κήλπκα, ʺΘα ηα βόιηα, κελ αγγίμεηε ηηο θνιώλεοʺ.  

Ηόιηο έγηλε αλεμάξηεηε ε Αιιάδα, έλα από ηα πξώηα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα πνύ πέξαζαλ από ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ εθείλν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ Αιιεληθώλ κλεκείσλ. Αίλαη 

απηό αδηαθνξία; Θεσξνύκε απηή ηελ θαηεγνξία ηεξαηώδε. Θα έρεηε ζίγνπξα αθνύζεη, αιιά 

επηηξέςηε κνπ, λα επαλαιάβσ ηη είπε έλαο γέξνο θαξδηνπαζήο Έιιελαο ζηνλ J.C. Hobhouse. 

ʺΛαίξλεηε ηνπο ζεζαπξνύο καο. Ναο παξαθαιώ λα ηνπο θπιάμεηε θαιά. Ηηα κέξα ζα ηνπο 

δεηήζνπκε πίζσʺ. Ηπνξνύκε λα πηζηέςνπκε όηη ν άλζξσπνο απηόο κηινύζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ;  

   Ξώξα ηειεπηαία έρεη πξνηαζεί κηα θαηλνύξγηα ζεσξία. ξαίν θαη απηό. Κ θύξηνο Gavin Stamp πνπ 

ζα έρσ ηελ ηηκή λα ηνλ ζπλαληήζσ απόςε, έρεη ηελ άπνςε όηη νη ζύγρξνλνη Έιιελεο δελ είλαη 

απόγνλνη ηνπ Λεξηθιή. Ηαο πήξαλ ηα κάξκαξα. Λνηνο ζα δηεθδηθήζεη ηα ιείςαλα ησλ πξνγόλσλ 

καο;   ο Οπνπξγόο Λνιηηηζκνύ πξνζθαιώ ηνv θύξην Stamp λα έξζεη ζηελ Ώζήλα. Θα ηνπ νξγαλώζσ 
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εθπνκπή ζε ώξα κεγάιεο αθξνακαηηθόηεηαο ζηελ ηειεόξαζε γηα λα κηιήζεη ζηνπο Έιιελεο 

δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνλ ειιηθό ιαό γηα ηελ ηαπηόηεηά ηνπο.  

[…]   

∙ Ξα κάξκαξα πάξζεθαλ θαθώο; Εαη αλ θαθώο πάξζεθαλ, είλαη ζσζηό λα θξαηνύληαη;  

∙ Ώθόκα, αλ είλαη ζσζηό ην όηη πάξζεθαλ, είλαη ιάζνο λα επηζηξαθνύλ;  

∙ Ξη βαξύηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζην επηρείξεκα όηη αλ δελ ηα είρε πάξεη ν Elgin , άιινο ΄Άγγινο ή 

Γάιινο ζα ηα είρε πάξεη;  

∙ Λεηξάδεη πνπ ην 95% ηνπ ειιεληθνύ ιανύ κπνξεί πνηέ λα κε δεη ηα ιακπξόηεξα έξγα ηεο ειιεληθήο 

δεκηνπξγίαο;  

∙ Αίλαη δπλαηόλ κηα ειεύζεξε Αιιάδα λα είρε επηηξέςεη ηε κεηαθίλεζε ησλ καξκάξσλ;  

 

Γ Ώγγιία θαη ε Αιιάδα είλαη θίιεο ρώξεο. Ώγγιηθό αίκα έηξεμε ζηα ειιεληθά ρώκαηα ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ θαηά ηνπ θαζηζκνύ. Εαη νη Έιιελεο έδσζαλ ηε δσή ηνπο γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπ 

΄Άγγινπο πηιόηνπο. Δηαβάζηε ην Churchill, κηιάεη γηα ην πόζν ζεκαληηθόο ήηαλ ν ειιεληθόο ξόινο 

ζηελ απνθαζηζηηθή λίθε ζηελ έξεκν θαηά ηνπ Μόκει.  

Ξν πεξαζκέλν θαινθαίξη έγηλε έλα αθηέξσκα ζηνλ Ναίμπεξ ζην Ώκθηζέαηξν πνπ βξίζθεηαη ζηνπο 

πξόπνδεο ηεο Ώθξόπνιεο. Ξν Covent Garden έπαημε ην Ηάθβεζ ηνπ ΐέξληη. Ξν Αζληθό ζαο ζέαηξν 

ήξζε κε ηνλ Ενξηνιάλν. ΄Ήηαλ αμέραζηεο βξαδηέο. ΄ρη κόλν γηα ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ 

παξαζηάζεσλ αιιά επίζεο γηα ηελ εθπιεθηηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο βξεηαλνύο θαιιηηέρλεο 

θαη ην ειιεληθό θνηλό. Κ Ian McKellen αο κε ζπγρσξέζεη αλ κηιήζσ γηα ηα δάθξπα ηνπ από 

ζπγθίλεζε θαζώο θαη γηα εθείλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαιιηηερλώλ θαζώο ην ειιεληθν θνηλό 

επεπθεκνύζε. Ξα δάθξπα απηά είραλ λα θάλνπλ κε ηελ επαθή αλάκεζα ζηνπο ιανύο, κε θηιία, κε ηνλ 

Ναίμπεξ πνπ παξνπζηάδνληαλ ζ΄ απηό ηνλ ηεξό ρώξν. Ήηαλ ζαπκάζηα, αμέραζηα. Νην όλνκα απηήο 

ηεο θηιίαο ζαο ιέκε, έγηλε κηα αδηθία πνπ κπνξεί ηώξα λ΄ απνθαηαζηαζεί.  

Λξέπεη λα θαηαιάβεηε ηη ζεκαίλνπλ γηα καο ηα κάξκαξα ηνπ Λαξζελώλα.  

Αίλαη ε ππεξεθάλεηα καο, είλαη νη ζπζίεο καο. Αίλαη ην επγελέζηεξν ζύκβνιν ηειεηόηεηαο. Αίλαη θόξνο 

ηηκήο ζηε δεκνθξαηηθή θηινζνθία. Αίλαη νη θηινδνμίεο καο θαη ην ίδην η΄ όλνκα καο. Αίλαη ε νπζία ηεο 

ειιεληθόηεηαο.  

Αίκαζηε έηνηκνη λα πνύκε όηη ζεσξνύκε όιε ηελ πξάμε ηνπ Elgin ζαλ άζρεηε πξνο ην παξόλ. Ζέκε 

ζηελ ΐξεηαληθή Επβέξλεζε: Εξαηήζαηε απηά ηα γιππηά γηα δύν ζρεδόλ αηώλεο. Ξα θξνληίζαηε όζν 

θαιύηεξα κπνξνύζαηε, γεγνλόο γηα ην νπνίν θαη ζαο επραξηζηνύκε. κσο ηώξα ζην όλνκα ηεο 

δηθαηνζύλεο θαη ηεο εζηθήο παξαθαιώ δώζηε ηα πίζσ. Αηιηθξηλά πηζηεύσ όηη κηα ηέηνηα ρεηξνλνκία 

εθ κέξνπο ηεο Ηεγάιεο ΐξεηαλίαο ζα ηηκνύζε πάληα η΄ όλνκά ηεο.  

 

 

Απραξηζηώ.  

 

[ Ηειίλα Ηεξθνύξε, 12 Ιουνίου 1986]  
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ΤΛΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

 

Να βρεθεί η συλλογιστική πορεία των παραγράυων.  

1. Νην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηεο αιιεινεθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ, ν δάζθαινο αλαιακβάλεη ελ 

κέξεη ξφιν εγέηε. Αθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ έρεη, ρξεηάδεηαη θαη δεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη 

θαζνδήγεζεο. Κ καζεηήο αθνχεη ηνλ δηδάζθαιν, καζαίλεη θαη, θαηφπηλ, ην εμεγεί ζε θάπνηνλ άιιν 

καζεηή, πνπ δελ θαηάιαβε. Έηζη, θαη ν καζεηήο πνπ δελ θαηάιαβε έρεη κηα δεχηεξε επθαηξία λα κάζεη 

θαη ν καζεηήο πνπ θαηάιαβε έρεη κηα επθαηξία λα εκπεδψζεη φζα έκαζε, εμεγψληαο ηα ζε θάπνηνλ 

άιιν καζεηή. Εαη απηφ θαζηζηά ηελ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδν παηδαγσγηθή: δηφηη κπνξεί θαλείο λα 

είλαη ζίγνπξνο φηη έκαζε, κφλν εάλ κπνξεί λα ην εμεγήζεη ζε θάπνηνλ άιιν. Απνκέλσο, ην κάζεκα 

αξρίδεη κελ θαη ηειεηψλεη απφ ην δηδάζθαιν, αιιά ελδηάκεζα ν δηδάζθαινο ιακβάλεη κεξηθέο θνξέο ην 

ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ θαη βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Απηπιένλ, νη καζεηέο 

έρνπλ θίλεηξν λα κάζνπλ φζα ιέεη ν δηδάζθαινο, δηφηη γλσξίδνπλ φηη, πνιχ ζχληνκα, ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο απηέο, δηδάζθνληαο άιινπο καζεηέο. Έηζη, έρνπλ έλα άκεζν 

φθεινο, θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπλ πφηε ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα ζην κέιινλ, φζα έκαζαλ 

θάπνηε ζην ζρνιείν. Απηπιένλ, θαη ν καζεηήο πνπ δελ θαηάιαβε έρεη κηα δεχηεξε επθαηξία λα κάζεη 

ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ καζεηνχ πνπ θαηάιαβε (θάηη 

πνπ πνιιέο θνξέο ν δάζθαινο δελ είλαη εηο ζέζηλ λα εμεγήζεη). Ηε ηνλ ηξφπν απηφ, ε αιιεινδηδαθηηθή 

κέζνδνο δηαηεξεί ην κπαιφ ηνπ καζεηή ζε εγξήγνξζε θαη επηηπγράλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Νε 

κηα επνρή πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ≪επηζθηάζεη≫ ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ, ε αιιεινδηδαθηηθή 

κέζνδνο έρεη θάηη θαηλνχξγην λα πξνζθέξεη. Γ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο είλαη κηα αλζξσπνθεληξηθή, 

απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ιχζε ζηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα κνξθσζεί. 

 Η αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο: Ο δάζθαινο σο εγέηεο 

πύξνο Μάιιηνο * 

 

2. Κ θάζε εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη ζήκεξα λα αληεπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο, πεηξακαηηδφκελνο ζε λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί, 

αιιά θαη λα βειηηψζεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, γεγνλφο πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα καζεζηαθά νθέιε ησλ καζεηψλ ηεο θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

αληινχλ απηνί απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ηία θαηλνηφκνο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

απνηειεί θαη ε Ώληεζηξακκέλε Δηδαζθαιία (Ώ.Δ.), πνπ ε εθπαηδεπηηθφο-εξεπλήηξηα εθάξκνζε 

ζε κία ηάμε Α΄ Δεκνηηθνχ. Γ Ώ.Δ. είλαη έλαο ηχπνο κεηθηήο κάζεζεο κε ραξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηελ παξαθνινχζεζε βηληενκαζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο ζηνλ ηδησηηθφ ηνπο ρψξν, 

πξηλ έιζνπλ ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε δηδαθηηθή ψξα ζε ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Βειηίσζε εθπαηδεπηηθνύ κέζα από ηε ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε 

αληεζηξακκέλεο ηάμεο 

Υξηζηίλα Μπνπξιάθε, Δόκλα-Μίθα Καθαλά* 

*ΛΓΓΓ: Αζληθφ Εέληξν Έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζρνιηθνχ πιηθνχ, Λαηδαγσγηθή Αηαηξεία 

Αιιάδνο  1o Λαλειιήλην Νπλέδξην Λξνγξάκκαηα Νπνπδψλ – Νρνιηθά εγρεηξίδηα: Ώπφ ην 

παξειζφλ ζην παξφλ θαη ην κέιινλ , 4, 5 θαη 6 Ηαξηίνπ 2016 
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3. Γ Ζνγνηερλία απνηειεί έλαλ ηδαληθφ ηφπν,  γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην γηα ηελ εξκελεία 

ηεο Δζηνξίαο. Ξν ινγνηερληθφ έξγν, εληαγκέλν ζε έλα ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, 

απνηειεί θνξέα κελπκάησλ θαη πξνζθέξεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη 

γεγνλφησλ. Λαξάιιεια, ε αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία έξγσλ Ξέρλεο (Ηνπζηθή, Αηθαζηηθά, 

Γιππηηθή, Εηλεκαηνγξάθνο, θ.ιπ.) εκπινπηίδνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

αλαπαξαζηάζεσλ, κηα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ. Ηε βάζε απηά, 

ρξεηάδεηαη κηα δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ζχγρξνλεο Δζηνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

πεξηφδνπ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε γλσζηψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ησλ ζπγγξαθέσλ Ξα 

βηβιία απηά απνηεινχλ πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ 

δνκψλ θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια σο ηζηνξηθέο πεγέο. Γ πξνζέγγηζε ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο κέζα απφ ηε κνπζηθή βνεζά ην παηδί λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεη αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα εληάμεη ηα γεγνλφηα κέζα ζ‘ έλα 

θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην θαη λα αληηιεθζεί ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δηάζηαζε 

[ Δηδάζθνληαο Δζηνξία κέζα απφ ηε Ζνγνηερλία θαη ηηο Ξέρλεο 

Αιέλε Ναξαληνπνχινπ, Λαλαγηψηα ΕαπξνΎηε, Πξπζάλζε Βεπάηνπ] * 
ΠΗΓΗ: Εθνικό Κένηρο Έρεσνας και διάζωζης ζτολικού σλικού, Παιδαγωγική Εηαιρεία Ελλάδος  1o 

Πανελλήνιο Σσνέδριο Προγράμμαηα Σποσδών – Στολικά εγτειρίδια: Από ηο παρελθόν ζηο παρόν και ηο 
μέλλον , 4, 5 και 6 Μαρηίοσ 2016 

 

 

 

4. Ξν πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζήκεξα δελ αθνξά κφλν ζηνπο 

ελήιηθνπο, αιιά θαη ζηνπο έθεβνπο. Γ λέα γεληά, ζπρλά, δηαθαηέρεηαη απφΗαηζζήκαηα 

απνκφλσζεο θαη αλίαο θαη γεληθφηεξα απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κεηαηξέπνληαη ζε επηζεηηθφηεηα, ρξήζε βίαο ή αδηαθνξία. Κη καζεηέο, ήδε απφ 

ηελ παηδηθή ειηθία, πεξλνχλ πνιιέο ψξεο ηεο εκέξαο κπξνζηά ζε κηα νζφλε θαη βηψλνπλ 

κέζσ ησλ Ηέζσλ Ηαδηθήο Αλεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηε δσή απφ «δεχηεξν 

ρέξη», ελψ ηαπηφρξνλα κέζα απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηεο δηαθήκηζεο νδεγνχληαη ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζηαδηαθά εζίδνληαη ζηελ επηδίσμε ηεο 

επηπρίαο, θπξίσο κέζα απφ ηελ θαηαλάισζε πιηθψλ αγαζψλ. Κη ζχγρξνλεο αλαπηπγκέλεο 

θνηλσλίεο θαίλεηαη λα νδεγνχλ ηα παηδηά ηεο «επεκεξίαο» ζε έλα κέιινλ κε πνιχ ειεχζεξν 

ρξφλν, ιηγφηεξν ρξφλν εξγαζίαο θαη αθφκε ιηγφηεξε δηάζεζε θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη 

ζπιινγηθήο δξάζεο 

Θ. Παλησηάθεο - Δ. Θσίδεο. (2ζζΙ). «Δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ ζην Κινήκεξν Νρνιείν», Απηζεψξεζε Αθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 6, 241245 
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5. Εάζε κνλφπιεπξε ιχζε, πνπ είηε θαηαζηξέθεη ηα αξραία θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

είηε καηαηψλεη κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα, είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ ηφπν. Γ 

πνιηηεία πνπ νθείιεη λα πξναζπίδεη ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ Αιιήλσλ 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε έξγν πνιχπιεπξα. Δελ ππάξρεη 

ακθηβνιία φηη ηα ιείςαλα ηεο πξνγνληθήο θιεξνλνκηάο πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ κε 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Αηζη, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα παχζνπλ λα 

αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα απηά πεξηζηαζηαθά θαη λα ζπληαρηεί έλαο 

ζπλνιηθφο, καθξνρξφληνο, αλαπηπμηαθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ λα πεξηιακβάλεη φιε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα θάζε 

πεξηνρή φια ηα δεδνκέλα: πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά, νηθνλνκηθά. Ζφγσ αθξηβψο 

ηεο πινχζηαο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θάιινπο ηνπ θπζηθνχ καο ηνπίνπ 

ηα νπνηαδήπνηε έξγα, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα κεγάια, νθείινπκε λα ηα 

πξνγξακκαηίδνπκε έγθαηξα θαη κε αθξίβεηα. Λνιχ πξηλ αξρίζνπλ λα παίξλνπλ ζάξθα 

θαη νζηά, ηα ζρέδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο λα ηίζεληαη ππφςε φισλ ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ. Ώλ θξηζεί φηη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαηαζηξέθεη αλεπαλφξζσηα 

ζπνπδαίεο αξραηφηεηεο ή πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, λα είκαζηε έηνηκνη 

γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ, αθφκε θαη γηα κεηαηφπηζε ηεο 

ζέζεο ηνχ ππφ εθηέιεζε έξγνπ. Γηα φια ηα δεηήκαηα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

αξθεί λα ππάξρεη νξζνθξνζχλε, λεθάιηα θξίζε, γλψζε, θαληαζία θαη εληηκφηεηα. Εαη 

ελ θαηαθιείδη, δελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη νη θπζηθέο νκνξθηέο θαη νη αξραηφηεηεο 

ζπκβάιινπλ θαη απηέο ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαζψο 

απνηεινχλ ηνλ θχξην πφιν έιμεο ηνπ πεξηδήηεηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο πνπ 

εηζξέεη θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο.  

«Απσαία ή ανάπηςξη;» ΑΦ. ΞΚ ΐΓΗΏ ,Μισάληρ Α. Σιβέπιορ , καθηγηηήρ ηηρ Κλαζικήρ 

Απσαιολογίαρ ζηο Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ.  

 

6. Γ αμία ηεο ελζσκάησζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Gardner ζηε ζρνιηθή ηάμε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

επηηξέπεη ζε φια ηα παηδηά λα κάζνπλ κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο δπλάκεσλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηε 

γλψζε ηνπο. Κ ζεβαζκφο ησλ ηδηαίηεξσλ δπλάκεσλ θαη ε αιιεινεθηίκεζε κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ είλαη πξνηεξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα. ηαλ ν ζρεδηαζκφο κίαο ηάμεο γίλεηαη κε βάζε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ θαιχηεξα ηηο δπλάκεηο θάζε 

παηδηνχ θαη λα ην θαζνδεγήζνπλ πξνο ηελ θαιχηεξε εμάζθεζε ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ 

λνεκνζχλεο. Κη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθηιία εκπεηξηψλ θαη απηή ε πξαθηηθή 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα εθφδηα κάζεζεο. Αίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη ε 

κνλαδηθφηεηα θάζε αηφκνπ εδξάδεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο λνεκνζχλεο. Ώλ 

αλαγλσξηζηεί απηφ, ζα εμαιεηθζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Γ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο απνηειεί ηξφπν ζθέςεο θαη ζηάζεο 

απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο θαη επηηξέπεη φρη κφλν ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζά ηνπο αιιά θαη ηηο 
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δηαθνξέο. Αίλαη βνεζεηηθή, επίζεο, γηα ηε ζπλεθπαίδεπζε, γηα ην ρηίζηκν ηεο απηνεθηίκεζεο 

ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο. Αηζάγνληαο, ινηπφλ, ηε 

ζεσξία ηνπ Gardner ζηε ζρνιηθή ηάμε παξέρνληαη επθαηξίεο γηα νπζηψδε κάζεζε θαη 

νιφπιεπξε αλάπηπμε. 

edu-special 

7. Λνχ είλαη, ινηπφλ, ε ειεπζεξία κέζα ζ‘ απηφ ηνλ θπθεψλα ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ θφβσλ; Λνχ 

είλαη ε απηνδηάζεζε, φηαλ πνξεχεζαη, φρη απφ κφλνο ζνπ, αιιά ππφ ηελ εγεζία ηεο θνηλήο 

γλψκεο, ππφ ην θαζεζηψο  ηεο νπνίαο κεγαιψλεη ε δνπιεία θαη ν θίλδπλνο γηα ηελ ειεπζεξία;  

[…] Γ ρσξίο φξηα θαηαλάισζε φρη κφλν είλαη εμαξηεζηνγφλνο αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη, 

πξψηα απ‘ φια, ηελ αλζξψπηλε ζέιεζε, αιιά έρεη θαη κηα ζπλεζηζκέλε παξελέξγεηα, λα 

λνκίδεηο αθξηβψο ην αληίζεην. ηη δειαδή, φζν πην πνιιά θαη εθιεθηά, θαηά ηε γλψκε ζνπ, 

θαηαλαιψλεηο, φζν πην πνιιέο επηζπκίεο ζνπ ηθαλνπνηείο θη έηζη αηζζάλεζαη φηη έρεη λφεκα ε 

χπαξμή ζνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ην εξκελεχεηο απηφ ζηε ζπλείδεζή ζνπ ζαλ ειεπζεξία, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είζαη παξά αηρκάισηνο νπαδφο ηεο αλειεπζεξίαο. 

Ώπφ ην βηβιίν  ηνπ Υάρη Λύηα, «Λάθε βιώζας» 

8. "Γηα λα ππάξμεη πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ ππάξρεη κηα βαζηθή 

πξνυπφζεζε: είλαη φηη απηή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη αληηθείκελν επέλδπζεο θαη 

πάζνπο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη, γηα λα ην πσ θαζαξά, 

φηη αλ δελ ππάξρεη έξσηαο κεο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ππάξρεη εθπαίδεπζε! Αάλ θάπνηνο θάηη 

καζαίλεη κέζα ζην ζρνιείν είλαη δηφηη, δηαδνρηθά, έλαλ θαζεγεηή ζε θάπνηα ηάμε - θαη ζην 

παλεπηζηήκην αθφκε - ηνλ εξσηεχεηαη θαη ηνλ εξσηεχεηαη δηφηη βιέπεη φηη απηφο ν ίδηνο ν 

θαζεγεηήο είλαη εξσηεπκέλνο κε απηφ πνπ δηδάζθεη. Ζνηπφλ, γηα λα ηα πσ επίζεο θαζαξά θαη 

γηα λα γίλσ πιήξσο απερζήο ζ‘ απηνχο πνπ κε αθνχλε, ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί αζρνινχληαη 

κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο, νη νηθνγέλεηεο αζρνινχληαη κε ην λα πάξεη ην παηδί 

έλα ‗ραξηί‘ θαη ηα παηδηά αζρνινχληαη κε νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ηελ επέλδπζε ησλ 

πξαγκάησλ πνπ καζαίλνπλ. Ζνηπφλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη εθπαίδεπζε."  

Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο 
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ΓΠΓΞΑΡΓΑΙΑ ΚΓΙΜΓΝΟΤ  

ΤΛΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΟΡΓΙΑ ΚΓΙΜΓΝΟΤ 

ΔΟΜΙΚΑ ΜΓΡΗ 

ΣΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ  

 

1. Να εληνπίζεηε ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ησλ παξαθάησ θεηκέλσλ, ηα δνκηθά ηνπο κέξε 

(θαζώο θαη ηξόπνπο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηνπ ιόγνπ ζε παξαγξάθνπο). 

ΚΓΙΜΓΝΟ Α.  

Νπλήζσο νη άλζξσπνη εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο 

δηαζέηνπλ αξθεηά ζηνηρεία απφ πνιινχο ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο αιιά είλαη θαιφ λα κάζνπλ πνην 

αθξηβψο ζηνηρείν είλαη ην επηθξαηέζηεξν, πνηνο είλαη δειαδή ν αιεζηλφο εαπηφο ηνπο.  Ξέζζεξα είλαη 

ηα αληηζεηηθά δεχγε πξνζσπηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηε ςπρνινγία θαη ζχκθσλα  κε ηνπο 

ςπρνιφγνπο, θάζε άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 4 ζηνηρεία: Αίλαη εμσζηξεθήο ή εζσζηξεθήο, 

ζπλαηζζεκαηηθφο ή δηαηζζεηηθφο-ελζηηθηψδεο, ζθεπηηθηζηήο ή δηαηζζαληηθφο, θξηηήο ή παξαηεξεηήο. 

Κη εμσζηξεθείο άλζξσπνη κηινχλ δπλαηά θαη γξήγνξα θαη ζπλνδεχνπλ ηελ νκηιία ηνπο κε 

πνιιέο ρεηξνλνκίεο. Αίλαη εθθξαζηηθνί, δε δηζηάδνπλ λα κνηξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη φ,ηη 

γεληθά ηνπο απαζρνιεί. Αίλαη εηιηθξηλείο θηιηθνί κε ηνπο άιινπο θαη ηνπο θάλνπλ λα ληψζνπλ άλεηα 

θαη δεζηά. Νπλήζσο ηνπο ζπλαληάκε φπνπ ππάξρνπλ παξέεο, έμσ απφ ην ζπίηη.  Νηελ εξγαζία, ηνπο 

αξέζεη ε νκαδηθή δνπιεηά θαη γεληθφηεξα παίξλνπλ ελέξγεηα θαη δχλακε απφ ηελ επαθή ηνπο κε 

ηνπο άιινπο. Γ κνλαμηά ηνπο ζηελνρσξεί. Νπλήζσο ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο, 

ηνπο θίινπο θαη γλσζηνχο θαη παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα επηθνηλσλήζνπλ πξψηνη γηα λα 

κάζνπλ λέα ηνπο. κσο, ηείλνπλ λα είλαη παξνξκεηηθνί, ελεξγνχλ ρσξίο λα ζθέθηνληαη, άιισζηε 

πξνηάζζνπλ ην ζπλαίζζεκα ζηηο ελέξγεηέο ηνπο, θαη, εθ ησλ πζηέξσλ, ην κεηαληψλνπλ, αλ έρνπλ 

θάλεη θάπνην ιάζνο. Κ εζσζηξεθήο άλζξσπνο ραίξεηαη ηελ παξέα, ζπλήζσο νιηγάξηζκε. Κη κεγάιεο 

παξέεο δελ ηνλ βνεζνχλ λα αλνίμεη θνπβέληεο θαη επηθνηλσλία θαη γη απηφ δελ ηηο αληέρεη γηα πνιχ 

ρξφλν. Νχληνκα ζα δξαπεηεχζεη ζηε κνλαμηά ηνπ, γηα λα δηαβάζεη θαη λα εξεκήζεη. Απηθπιαθηηθφο, 

δελ θάλεη εχθνια ην πξψην βήκα γηα λα ζπλαληήζεη αλζξψπνπο ή λα πξνρσξήζεη κηα λέα ζρέζε ή 

λα κάζεη λέα απηψλ πνπ εθηηκά θαη αγαπά. Ώληιεί ελέξγεηα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φρη απφ ηνπο 

άιινπο, ζρεδφλ πάληα ληξνπαιφο θαη νιηγφινγνο. Κη ελέξγεηέο ηνπ είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα 

ψξηκεο ζθέςεο, ν παξνξκεηηζκφο εδψ δελ έρεη ζέζε. Ώθφκε θαη ε νκηιία ηνπο είλαη πην αξγή, 

πξνζεθηηθή, ληξνπαιή.  Κη Δηαηζζεηηθνί ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηελ θαληαζία θαη ηελ 

επξεκαηηθφηεηά ηνπο γηα λα βξνπλ ιχζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Ώηζζεηηθνχο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

γλψζε, ζην ξεαιηζκφ , ηελ επηζηήκε θαη ηε κεζνδνινγία. Γ ζχλεζε, ε πξαθηηθφηεηα θαη ν ξεαιηζκφο, 

ε παξαηήξεζε θαη ε εθαξκνγή νδεγηψλ κε θάζε αθξίβεηα, ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Ώηζζεηηθφ ηχπν 

ραξαθηήξα. Πξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο κε αθξίβεηα, κεζνδηθφο, παξαηεξεηηθφο, δεη ζην παξφλ θαη 

αλαδεηά ηελ ρξεζηκφηεηα ζην θάζε ηη. Γ άπνςή ηνπ γηα ηνπο Δηαηζζεηηθνχο είλαη- ηη άιιν;- 

απνξξηπηηθή, ηνπο ζεσξεί αλεχζπλνπο, επηπφιαηνπο θαη απξφζεθηνπο. αλ θαη «θξπθνβιέπεη» ηνλ 
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ηξφπν ζθέςεο θαη ηε θαληαζία ηνπο. Κ Δηαηζζεηηθφο ηχπνο βιέπεη παληνχ δπλαηφηεηεο θαη 

πξνθιήζεηο γηα λέεο ιχζεηο. Ώλ θαη δεη ιηγάθη «ζηα ζχλλεθα», ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ είλαη ζαλ ην 

«αιάηη» ηεο δσήο. Νπλήζσο είλαη γνεηεπηηθνί άλζξσπνη, κφλν θαη κφλν γηαηί παξαζχξνπλ ηνπο 

άιινπο ζηνλ δηθφ ηνπο θφζκν, γεκάην θαληαζία, ηδέεο θαη φλεηξα. Νπλήζσο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο κε ηα πξαθηηθά δεηήκαηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο Ώηζζεηηθνχο θαη εμαληινχληαη γηα λα 

κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο δσήο.  

Κξακαηίδνληαη ην κέιινλ θαη κεξηθέο θνξέο ράλνπλ ηελ επαθή ηνπο κε ην παξφλ.  

ζν γηα ην παξειζφλ, δελ ην ζθέθηνληαη θαζφινπ «φ,ηη έγηλε, έγηλε », ζε αληίζεζε κε ηνπο 

αηζζεηηθνχο, πνπ ην παξειζφλ ππάξρεη θαη επεξεάδεη ην παξφλ ηνπο. 

Κ λνεηηθφο ηχπνο είλαη απξφζσπνο θαη αληηθεηκεληθφο, αλ έλα ζέκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ινγηθή θαη ηνλ νξζνινγηζκφ απιά… δελ ππάξρεη. Δείρλεη ιίγν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φκσο είλαη ηφζν 

βαζηά θαη ζηαζεξά φζν θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ. Ώλαιπηηθφ κπαιφ, κπνξεί εχθνια λα 

απνζηαζηνπνηεζεί ζπλαηζζεκαηηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη λα κελ πάξεη «ελ ζεξκψ» απνθάζεηο. 

Αίλαη αθιφλεηνο θαη απφιπηνο ζηηο απφςεηο θαη απνθάζεηο ηνπ, κηιά, ρσξίο πεξηζηξνθέο, αιιά, 

πνιιέο θνξέο πνιιέο θνξέο θηάλεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ρσξίο ιεπηφηεηα θαη επγέλεηα Θεσξεί φηη νη 

ζπλαηζζεκαηηθνί ηχπνη είλαη κάιινλ αλφεηνη θαη .. επηβιαβείο. Κ ζπλαηζζεκαηηθφο ηχπνο νλεηξεχεηαη 

θαη αλαδεηά ηα άπηαζηα, δηφηη ηα πξαθηηθά ηνλ θνπξάδνπλ. Ώλ κάιηζηα είλαη θαη Δηαηζζεηηθφο ηχπνο 

ηφηε, νη απνθάζεηο ηνπ είλαη κε γλψκνλα κφλν ηελ θαξδηά ηνπ θαη ηίπνηε άιιν. Νπκπαξαζηαηηθφο, 

θάησ απφ νπνηεζδήπνηε αληίμνεο ζπλζήθεο, ε αξκνλία θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θπξηαξρνχλ ζηε 

δσή ηνπ, ηηο έρεη αλάγθε, ζαλ ην δξνζεξφ λεξφ. Κη ζπλαηζζεκαηηθνί ηχπνη πξνζπαζνχλ, φζν ηνπο 

είλαη δπλαηφλ, λα κελ πιεγψζνπλ ηνπο άιινπο. Γ επγέλεηα θαη ε ιεπηφηεηα είλαη απαξαίηεηε ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο θξχβνπλ ηελ αιήζεηα γηα λα κελ ζηελνρσξήζνπλ ηνπο άιινπο.  

Εαη φπσο πεξηκέλνπκε φινη, ππάξρνπλ δηαθπιηθέο δηαθνξέο. Λάλσ απφ ηνπο κηζνχο άλδξεο είλαη 

λνεηηθνί ηχπνη θαη πάλσ απφ ηηο κηζέο γπλαίθεο είλαη ζπλαηζζεκαηηθνί ηχπνη. 

Κ θξηηηθφο ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο ηαθηνπνηεί, νξηνζεηεί θαη ηεξεί ηηο πξνζεζκίεο γηα θάζε 

πξαθηηθφ δήηεκα. Θέιεη ην ζπίηη ηνπ ηαθηνπνηεκέλν, ηνλ ελνριεί ε αλνξγαλσζηά θαη ε αθαηαζηαζία. 

κσο, ράλεη ελέξγεηα, αλ ηα ζρέδηα δσήο ηνπ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ή κπινθαξηζηνχλ θάπνπ θαη 

δελ γίλνπλ έηζη φπσο ηα είρε νξγαλψζεη. Θεσξεί ηα πάληα επείγνληα θαη ηνπ αξέζεη ε δξάζε. Γ 

επειημία θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηηο μαθληθέο αιιαγέο δελ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ θαη, 

θπζηθά ζεσξεί ηνπο αληηιεπηηθνχο ηχπνπο επηπφιαηνπο θαη κπεξδεκέλνπο. Ξνπ αληηιεπηηθνχ ηχπνπ 

νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνλ αλεζπρνχλ, ηείλεη λα αλαβάιιεη. Γ πξνζαξκνζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη 

άξηζηε, πξνηηκά λα αλαβάιιεη, πηζηεχεη φηη ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα φια. Αίλαη ραιαξφο θαη 

δνπιεχεη κφλν αλ ε ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά ηνπ αξέζεη . 

Ίζσο ηα θαιχηεξα θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ καο λα είλαη ηα θξπκκέλα. Ώλ ηα αλαθαιχςνπκε, ζα 

κπνξέζνπκε λα ηνπο δψζνπκε ην δηθαίσκα λα εθθξαζηνχλ θαη ηφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

βξνχκε λέεο πεγέο επραξίζηεζεο θαη επηθνηλσλίαο. Εαη, θπζηθά, ε ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε 

θαηεγνξίεο δελ βνεζά λα αληηιεθζνχκε θάπνηνλ ζε βάζνο. Κ θαζέλαο καο έρεη ηε δηθή ηνπ, 

πξνζσπηθή ηζηνξία, άξα είλαη θη έλαο δηαθνξεηηθφο ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ πξνζσπηθφηεηαο. 

Δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ ‖ Νχγρξνλε Ρπρνινγία‖ Δεθέκβξηνο 200 
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ΜΟΡΦΡΓ ΠΓΙΘΟΤ 

Η  ΠΓΙΘΧ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΛΟΓΟ 

 

Α. Ποια χαρακτηριςτικά του πολιτικοφ λόγου µπορείτε να διακρίνετε ςτα επόμενα 

αποςπάςματα ; 

1. ''Δελ ζέισ λα πεζάλεη ην Έζλνο κνπ,ην Έζλνο απηφ, πνπ ηφζα έθακε ζηελ δσή ηνπ, ην εμππλν, 

ην ηφζν αλζξψπηλν. Γηα λα ην θπιάμσ απφ ηνλ ζάλαην πξέπεη ηψξα λα ην θάκσ 

πεηζκαηάξηθν ζηελ ΑΘΘΔΕΓ ΛΔΝΞΓ,ζηνλ ΑΘΘΔΝΗΚ, αο είλαη θαη ππεξβνιηθφ ην αίζζεκα πνπ 

ζέισ λα δψζσ ζηνπο Έιιελεο. Ηφλνλ έηζη ζα δήζεη ην ΑΘΘΚΝ.'' 

''Νε φπνηνπο κε θαηεγνξνχλ ή κε πεξηγεινχλ, γηαηί ηνπο θεληξψ ην Αζληθφ ηνπο αίζζεκα θαη 

ηνπο κηιψ απνθιεηζηηθά ,ζα ιέγσ: Ζνηπφλ ζέιεηε λα πεζάλεη ην Έζλνο ζαο; Ώλ ην ζέιεηε, 

πέζηε ην θαζαξά, κελ θξπβφζαζηε'' 

ΔΘ ΔΜΏΓΚΟΗΓΝ 

2.  

"Ώπφ ζηελφο παηξηψηεο, γίλνκαη εζληθηζηήο, κε ηε ζπλείδεζε ηνπ έζλνπο κνπ θαη φισλ ησλ 

άιισλ εζλψλ, γηαηί νη δηαθνξέο ησλ εζλψλ πάληα ζα ππάξρνπλ, θαη έρσ ηε ζπλείδεζή ηνπο 

θαη ραίξνκαη πνπ ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξέο, πνπ κε ηηο αληηζέζεηο ηνπο, κε ηηο αληηιήςεηο 

ηνπο, πςψλνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη ελέξγεηα. Ώπφ άηνκν γίλνκαη άλζξσπνο."  

(ΔΘ ΔΜΏΓΚΟΗΓΝ. ΓΗΑΜΚΖΚΓΔΚ 18-3-1919) 

3. […] Ξν επ' εκνί ζπλαηζζάλνκαη, εμάιινπ, βαζέσο ηαο βαξπηάηαο επζχλαο, αίηηλεο επίθεηληαη 

επί ησλ ψκσλ ησλ πνιηηηθψλ αλδξψλ ηεο ρψξαο. Ώληαπνθξηλφκελνο πξνο ηαο ππνρξεψζεηο, 

ηαο νπνίαο κνπ επηβάιιεη ε παλεγπξηθή εθινγή, δηά ηεο νπνίαο κε εηηκήζαηε, θαη δη' ελ ηηκήλ 

εθθξάδσ εκίλ ηελ επγλσκνζχλελ κνπ, απεθάζηζα λα απνδερζψ ηελ εληνιήλ πκψλ θαη 

εγθαηαιείςσ ην ζηάδηνλ ηήο κέρξη ηνχδε πνιηηηθήο κνπ δξάζεσο, πξνο ην νπνίνλ ηνζνχηνη 

θαη ηνηνχηνη κε ζπλδένπλ δεζκνί.  

Δελ έξρνκαη εληαχζα σο αξρεγφο λένπ θαη εζρεκαηηζκέλνπ θφκκαηνο. Έξρνκαη απιψο 

ζεκαηνθφξνο λέσλ πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη ππφ ηελ ζεκαίαλ ηαχηελ θαιψ πάληαο εθείλνπο, 

νίηηλεο ζπκκεξίδνληαη ηαο ηδέαο ηαχηαο, εκπλένληαη απφ ηνλ ηεξφλ πφζνλ λ' αθηεξψζσζη 

πάζαο ηαο δπλάκεηο ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, λα ζπληειέζσζηλ εηο ηελ επηηπρίαλ ησλ 

ηδεψλ ηνχησλ. 

Γ ηζχλνπζα ηελ πνιηηείαλ κνπ θεληξηθή αξρή είλαη φηη ν πνιηηηθφο αλήξ νθείιεη λα έρεη 

γλψκνλα πάζεο απηνχ πξάμεσο ην θνηλφλ ζπκθέξνλ θαη εηο ην ζπκθέξνλ ηνχην λα 

ππνηάζζε άλεπ ελδνηαζκνχ ην ηε ζπκθέξνλ ηνπ θφκκαηνο, εηο ν αλήθεη θαη ην ησλ κειψλ ηνπ 

θφκκαηνο ηνχηνπ. ηη νθείιεη λα έρε πάληνηε ην ζάξξνο ησλ γλσκψλ απηνχ, κεδέπνηε 
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ζπζηάδσλ ηαχηαο δηά λα γίλεηαη αξεζηφο πξνο ηα άλσ ή πξνο ηα θάησ. ηη πξνο ηελ 

εμνπζίαλ πξέπεη λα απνβιέπε φρη σο ζθνπφλ, αιι' σο κέζνλ πξνο επηηπρίαλ άιινπ 

πςειφηεξνπ ζθνπνχ, κεδέπνηε ζπεχδσλ πξνο αλάιεςηλ ηεο Ώξρήο, αλ πξφθεηηαη ηνχην λα 

γίλε επί ζπζία κηθξά ή κεγάιε ησλ αξρψλ απηνχ, κεδέπνηε δηζηάδσλ λα απνξξίπηε απηήλ, 

αλ ε δηαηήξεζηο απηήο έπξεπε λα εμαγνξαζζή δηά ζπζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο 

εθαξκνγήλ ηνπ νπνίνπ εθιήζε ππφ ηνπ Ζανχ. Ώλαγλσξίδσλ ηελ αλάγθελ ηεο 

δηαπαηδαγσγήζεσο ηνπ Αιιεληθνχ Ζανχ θαη ηεο ρεηξαθεηήζεσο απηνχ απφ ηνπ πξνζσπηθνχ 

θνκκαηηζκνχ, ζα εξγαζζψ κεη' εθείλσλ ηνπο νπνίνπο ε εμέιημηο ησλ εξγαζηψλ ηεο ΐνπιήο 

ήζειελ απνδείμεη φηη ζπκπίπηνπζηλ αη ηδέαη κνπ δηά ηελ νξγάλσζηλ πνιηηηθνχ Νπιιφγνπ, 

δηαθιαδνπκέλνπ θαζ' φινλ ην Εξάηνο θαη κέιινληνο λ' απνηειέζε ηελ νξγάλσζηλ λένπ 

πνιηηηθνχ θφκκαηνο ηεο αλνξζψζεσο, ηνπ νπνίνπ ηελ ζπγθξφηεζηλ αλππνκφλσο αλακέλεη ν 

Αιιεληθφο Ζαφο.[…]  

("Σα θείκελα ηνπ Γιεπζεξίνπ Βεληδέινπ" (1909-1935),  επηκέιεηα θαη ηζηνξηθά 

ππνκλήκαηα η. I. ηεθάλνπ,  η. Α', Αζήλα 1981, ζει. 174-178) 

[Πεγή: Γθεκεξίο "Αζήλαη" ηεο 6εο επηεκβξίνπ 1910. (Λόγνο ζηελνγξαθεκέλνο)] 

 

4. «Αιπίδσ φηη φζνη εμ' πκψλ ζπκκεηάζρνπλ εηο ηελ Επβέξλεζηλ ζέινπλ γλσξίζεη κεζ' εκνχ φηη 

εηο ηαο παξνχζαο πεξηπηψζεηο, φζνη επξίζθνληαη εηο δεκφζηα ππνπξγήκαηα δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ιακβάλνπλ κηζζνχο αλαιφγσο κε ηνλ βαζκφ ηνπ πςεινχ ππνπξγήκαηφο ησλ θαη κε ηαο 

εθδνπιεχζεηο ησλ, αιιά φηη νη κηζζνί νχηνη πξέπεη λα αλαινγνχλ αθξηβψο κε ηα ρξεκαηηθά 

κέζα, ηα νπνία έρεη ε Επβέξλεζηο εηο ηελ   εμνπζίαλ ηεο. Αθ'φζνλ ηα ηδηαίηεξα εηζνδήκαηά κνπ 

αξθνχλ δηά λα δήζσ, αξλνχκαη λα εγγίζσ κέρξη θαη ηνπ νβνινχ ηα δεκφζηα ρξήκαηα, ελψ 

επξηζθφκεζα εηο ην κέζνλ εξεηπίσλ θαη αλζξψπσλ βπζηζκέλσλ εηο εζράηελ πελίαλ». 

Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο 

Πξώηνο Κπβεξλήηεο ηεο Γιιάδνο, πξνο ηελ Δ΄ Γζλνζπλέιεπζε (Άξγνο, 11 Ινπιίνπ - 6 

Απγνύζηνπ 1829) 

 

5. Σν ηζηνξηθό Δηάγγεικα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο Σάζζνπ Παπαδόπνπινπ 

γηα ην Δεκνςήθηζκα ηεο 24εο Απξηιίνπ 2004, ζηηο 7 Απξηιίνπ 2004 

Νπκπαηξηψηηζζεο, Νπκπαηξηψηεο, 

Ώπηέο ηεο εμαηξεηηθήο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ζπλζήθεο, ληψζσ ππνρξέσζή κνπ λα απεπζπλζψ ζ‘ 

εζάο: ζηνλ θπξίαξρν θππξηαθφ ιαφ.  Εάζε ιαφο δηακνξθψλεη θαη γξάθεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. 

Άιινηε κε απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο, άιινηε κε θνηλσληθνχο, άιινηε κε δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε ηε ςήθν ηνπ.  Ξψξα θαιείηαη ν θππξηαθφο ιαφο, θαινχκαζηε ν θαζέλαο καο 

ρσξηζηά, αιιά θαη φινη ζπιινγηθά, λα γξάςνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ κέιινληνο ηεο Εχπξνπ. 

Γ παηξίδα καο, δηέξρεηαη ηηο πην δξακαηηθέο ψξεο ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηεο.  ξεο 

θαζνξηζηηθέο φρη κφλν γηα ην παξφλ θαη ηε δηθή καο γελεά, αιιά θαη γηα ην κέιινλ θαη ηηο 
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γελεέο πνπ ζα έξζνπλ. Κη απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπκε εκείο ζήκεξα, δηακνξθψλνπλ θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο ηχρεο θαη ηα πεπξσκέλα θαη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. 

Αίκαη πεπεηζκέλνο φηη νιφθιεξε ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ, αιιά θαη ε θαζεκηά θαη ν 

θαζέλαο απφ ζαο, έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο απφθαζεο πνπ θαινχκαζηε λα 

πάξνπκε ζην δεκνςήθηζκα ηεο 24εο ηνπ Ώπξίιε, θαη φηη ζπκκεξίδεζηε ην βάξνο ηεο επζχλεο 

πνπ αλαιακβάλνπκε κε ηελ ςήθν καο.  Ώπηή ε απφθαζε αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ 

θππξηαθφ ιαφ.  Αιπίδσ νη μέλνη θίινη καο λα ζεβαζηνχλ ην ιαφ θαη ηελ Εππξηαθή 

Δεκνθξαηία.  Αιπίδσ λα θαηαλνήζνπλ φηη παξεκβάζεηο θαη πηέζεηο πξνζβάιινπλ ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ, είλαη αληίζεηεο πξνο ξεηή πξφλνηα ηνπ Εαηαζηαηηθνχ 

Πάξηε ησλ Γλσκέλσλ Αζλψλ θαη, ηειηθά, θαηαιήγνπλ αληηπαξαγσγηθέο. 

Γ θξηζηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ θαινχκαζηε λα πάξνπκε ζπιινγηθά, αιιά θαη αηνκηθά, 

δελ καο επηηξέπεη λα απνδπζνχκε ζε ζπλαγσληζκφ γηα ην πνηφο είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

παηξηψηεο.  ινη έρνπκε ηνλ ίδην ζηφρν, φινη έρνπκε ηελ ίδηα έγλνηα γηα ην κέιινλ ηεο 

παηξίδαο καο.  

ο πξφεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη εθιεγκέλνο εθπξφζσπνο ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο 

θέξσ ην απμεκέλν βάξνο ηεο επζχλεο ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ην ρξένο 

λα δειψζσ δεκφζηα, κε εηιηθξίλεηα  θαη  παξξεζία, ηε δηθή κνπ απνηίκεζε ηεο θαηάιεμεο θαη 

ηε δηθή κνπ απφθαζε.  Πσξίο θακηά πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο δηθήο κνπ επηινγήο θαη 

ζέιεζεο, αιιά σο θαζνδήγεζε θαη ζπλεθηίκεζε απφ ζαο. Γ ηειηθή απφθαζε ήηαλ πάληα θαη 

παξακέλεη θαη ηψξα δηθή ζαο.  Γ εηπκεγνξία ζαο ζα εθθξαζηεί ζην δεκνςήθηζκα ζηηο 24 ηνπ 

Ώπξίιε. 

Ξα ζπλαηζζήκαηά κνπ δελ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά ζαο.  Νηελ ππεξεζία ζαο 

έρσ ηάμεη ηνλ εαπηφ κνπ θαη πξηλ αιιά ηδηαηηέξσο απφ ηελ αλάδεημή κνπ ζηελ 

πξνεδξία ηεο θππξηαθήο πνιηηείαο. Νηφρνο θαη γλψκνλαο ηεο θάζε πξάμεο κνπ είλαη 

ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ θαη ηίπνηε άιιν, κε αθνζίσζε θαη πιήξε αλάιεςε ησλ 

επζπλψλ κνπ θαη κε παξξεζία ιφγνπ θαη έξγνπ.  Γ ηειηθή απφθαζε ήηαλ πάληα θαη 

παξακέλεη δηθή ζαο. Γ εηπκεγνξία ζαο ζα εθθξαζηεί ζην δεκνςήθηζκα ηεο 24εο ηνπ 

Ώπξίιε. 

Νπλεθηηκψληαο φια ηα δεδνκέλα κε ςπρξαηκία θαη αληηθεηκεληθφηεηα αιιά θαη κε 

πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ ζηηγκψλ θαη ην βάξνο ηεο επζχλεο πνπ 

κνπ αλαινγεί θαη πνπ κνπ έρεηε αλαζέζεη, ιππνχκαη εηιηθξηλά, γηαηί δελ κπνξψ λα 

απνδερζψ θαη λα ππνγξάςσ ην Νρέδην Ώλάλ φπσο, ηειηθά, δηακνξθψζεθε. 

Λαξέιαβα θξάηνο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν.  Δελ ζα παξαδψζσ «θνηλφηεηα» ρσξίο 

δηθαίσκα ιφγνπ δηεζλψο θαη ζε αλαδήηεζε θεδεκφλα.  Εαη φια απηά έλαληη θελψλ, 

παξαπιαλεηηθψλ, δήζελ, πξνζδνθηψλ. Έλαληη ηεο αλεδαθηθήο ςεπδαίζζεζεο φηη ε 

Ξνπξθία ζα ηεξήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο. 

Νπκπαηξηψηεο, ζπκπαηξηψηηζζεο, 

Νηηο 24 Ώπξηιίνπ ζα ηνπνζεηεζείηε κε έλα ΘΏΔ ή έλα ΚΠΔ ζην Νρέδην Ώλάλ.  Θα 

απνθαζίζεηε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο Εχπξνπ.  Γηα ηε γεληά καο, αιιά θαη ηηο 

γεληέο πνπ ζα έξζνπλ κεηά απφ εκάο. 
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Έρσ εκπηζηνζχλε ζηελ θξίζε ζαο. 

Αίκαη βέβαηνο φηη δελ ζαο αγγίδνπλ ςεχηηθα δηιήκκαηα. 

ηη δελ ζαο ηξνκάδνπλ απεηιέο γηα δήζελ δηεζλή απνκφλσζε. 

ηη δελ ζαο πείζνπλ ηα πεξί δήζελ ηειεπηαίαο επθαηξίαο. 

Αίκαη βέβαηνο φηη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ γηα ζαο λφεκα νη εζηθέο αξρέο θαη αμίεο ηνπ 

ιανχ καο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ εζληθνχ ηζηνξηθνχ καο βίνπ, ηνλ νπνίν ζέιεηε λα 

ζπλερίζνπκε κε αζθάιεηα, δηθαηνζχλε, ειεπζεξία θαη εηξήλε. 

Αιιεληθέ θππξηαθέ ιαέ, 

Νηε δπγαξηά ηνπ ΘΏΔ θαη ηνπ ΚΠΔ, πνιχ βαξχηεξεο θαη πνιχ πην επαρζείο ζα είλαη νη 

ζπλέπεηεο ηνπ ΘΏΔ. 

Νε θαιψ λα απνξξίςεηο ην Νρέδην Ώλάλ. 

Νε θαιψ λα πεηο ζηηο 24 ηνπ Ώπξίιε έλα δπλαηφ ΚΠΔ. 

Νε θαιψ λα ππεξαζπηζηείο ην δίθαην, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ηζηνξία ζνπ. 

Εαιή Ώλάζηαζε ζε φινπο! 

    [  κείμενο ςυντομευμζνο για τισ ανάγκεσ τθσ άςκθςθσ  ]   
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ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΛΟΓΟ 

 

Να αληρλεύζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνύλ ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα Άδηθν 

Λόγν. 

1."Κη απαηηήζεηο καο απέλαληη ζηελ γεξκαληθή λενιαία είλαη δηαθνξεηηθέο απφ φηη ήηαλ 

νη απαηηήζεηο ηνπ παξειζφληνο. Εαηά ηελ άπνςή καο ε γεξκαληθή λενιαία ηνπ 

κέιινληνο πξέπεη λα είλαη ζθξηγειή θαη ιεπηφθνξκε ζαλ θπλεγφζθπια, αλζεθηηθή ζαλ 

δέξκα θαη ζθιεξή ζαλ ράιπβα Εξνππ. Λξέπεη λα εθπαηδεχζνπκε ην λέν άλζξσπν, ψζηε ν 

ιαφο καο λα κελ γίλεη ζχκα ηνπ εθθπιηζκνχ, πνπ ζπλερψο θαλεξψλεηαη ζηελ επνρή 

καο." –  

από ομιλία μπποζηά ζε 54.000 μέλη ηηρ Χιηλεπικήρ Νεολαίαρ ζηη Νςπεμβέπγη, 14 

επηεμβπίος 1935 

2. Κη κεγάιεο κάδεο ελφο ιανχ  δελ θαηαλννχλ ηηο  αθεξεκέλεο έλλνηεο, κφλν ην  

ζπλαίζζεκα ηηο ζπγθηλεί, θαη  ζ‘ απηφ βξίζθνληαη νη πεγέο  ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο, ηφζν  ησλ 

ζεηηθψλ φζν θαη ησλ  αξλεηηθψλ. 

Γ δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο  ζηηο κεγάιεο κάδεο είλαη  πνιχ πεξηνξηζκέλε, ε  

δηαλνεηηθή ηνπο δχλακε  κηθξή. Ώληίζεηα απεξηφξηζηε  είλαη ε ηάζε ηεο κάδαο λα  ιεζκνλεί . Γη‘ 

απηφ, θάζε  απνηειεζκαηηθή πξνπαγάλδα  νθείιεη λα πεξηνξίδεηαη ζε  ειάρηζηα ζηαζεξά ζεκεία 

θαη  λα ηα αμηνπνηεί κε έληνλεο  

ζηεξεφηππεο θξάζεηο. Γ κάδα  δελ ζα ζπκεζεί παξά ηφηε  κφλν φηαλ ηεο επαλαιάβνπλ  ρίιηεο 

θνξέο νξηζκέλεο απιέο  έλλνηεο.. 

Αάλ ςεχδεζζε, πξέπεη ηα  ςεχδε ζαο λα είλαη πειψξηα... Εη απ‘ ην πην  κεγάιν απ‘ ηα ςέκαηα,  

πάληνηε γίλεηαη πηζηεπηφ έλα  κέξνο ηνπ. 

Κξκή, πάζνο θαη  θαλαηηζκφο, απηά ηα ηξία  ζηνηρεία ζπλζέηνπλ απηή ηε δπλαηή καγλεηηθή έιμε 

πνπ δελ κπνξεί λα αζθεζεί ζηηο κάδεο παξά κε ηελ βνήζεηα  ησλ πςειψλ ηδεψλ. Ηφλν ε  δχλακε 

κηαο ζηαζεξήο  πεπνίζεζεο πξνζθέξεη ηελ  ηπθιή πίζηε ζηηο αξρέο ηεο  θαη ηε θαλαηηθή 

απφθαζε  ηνπ ηειηθνχ ζξηάκβνπ. Ηφλν  κηα ζχειια θαπηνχ πάζνπο  κπνξεί λα αιιάδεη ηε κνίξα 

ησλ ιαψλ, αιιά κφλν απηφο  πνπ θιέγεηαη απφ ην πάζνο,  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην  κεηαδψζεη 

θαη ζηνπο άιινπο.  

[ Ώ. Πίηιεξ, Κ Ώγψλ κνπ. Ξν απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ Ώ. Ηπχιινθ, Πίηιεξ, ηνκ. 1 

(1962)]  
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ΜΟΡΦΡΔ ΠΔΙΘΟΤ 

Η ΠΔΙΘΩ ΣΟΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ 

1. Να εντοπίςετε τα χαρακτηριςτικά του επιςτημονικού λόγου ςτα 

κείμενα που ακολουθούν.  

Α. Το πολικό ςέλασ 

Γ ππξεληθή ζχληεμε πνπ ζπκβαίλεη ζην θέληξν θάζε άζηξνπ, εθηφο απφ ην άπιεην θσο πνπ 

εθπέκπεη, εθηνμεχεη θαη πιεζψξα θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Ώπηά ηα 

ζσκαηίδηα είλαη ν ιεγφκελνο ειηαθφο άλεκνο, ν νπνίνο "θπζάεη" ζε φιν ην ειηαθφ ζχζηεκα (θαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ζσκάησλ ηνπ) Εαη ε ζχγθξνπζε απηψλ ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ 

κε ηα κφξηα ηεο αλψηεξεο αηκφζθαηξαο ζηελ πεξηνρή ησλ πφισλ ηεο Γεο, είλαη ην πνιηθφ ζέιαο. 

Ώλάινγα ηνλ πφιν, ην ιέκε θαη βφξεην ή λφηην. Κη ειηαθέο εθιάκςεηο ή νη κεγάιεο ειηαθέο πξνεμνρέο 

ζπλνδεχνληαη κεξηθέο θνξέο απφ ζηεκκαηηθέο εθηνμεχζεηο κάδαο (CMEs, Coronal Mass Ejections), 

γλσζηέο θαη σο «ζηεκκαηηθά παξνδηθά θαηλφκελα» ("coronal transients"). Ώπηέο είλαη ηεξάζηηνη 

βξφρνη ζηεκκαηηθνχ πιηθνχ πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο ηα έμσ, καθξηά απφ ηνλ `Ήιην, κε ηαρχηεηεο πάλσ 

απφ 1 εθαηνκκχξην ρηιηφκεηξα ηελ ψξα θαη ελέξγεηεο δεθαπιάζηεο ηεο ελέξγεηαο ηεο ειηαθήο 

εθιάκςεσο ή πξνεμνρήο πνπ ηηο ζπλνδεχεη. Εάπνηεο κεγάιεο εθηνμεχζεηο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ 

πξνο ην δηάζηεκα εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ηφλνπο χιεο κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην 

ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. 

 

Β.   πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Γλζπλαίζζεζε 

Κ Dr. Daniel Goleman - εκπλεπζηήο ηνπ φξνπ «Νπλαηζζεκαηηθή Θνεκνζχλε», E.Q., Emotional 

Intelligence, θαζεγεηήο ηνπ Harvard University θαη Νπγγξαθέαο ηνπ bestseller: «Νπλαηζζεκαηηθή 

Θνεκνζχλε EQ: Γηαηί κεηξάεη πην πνιχ απφ ην IQ;», αλαθέξεη φηη « Oη Ρπρνιφγνη, Αξεπλεηέο θαη 

Αθπαηδεπηηθνί ζήκεξα πηα έρνπλ απνδείμεη φηη ην IQ ζπλεηζθέξεη κφλν θαηά 20% ζηε κειινληηθή 

Απηηπρία, Δζνξξνπία θαη Απηπρία αηφκνπ. Ξν ζεκαληηθφ ππφινηπν 80% βαζίδεηαη ζηελ Ώλάπηπμε ηεο 

Νπλαηζζεκαηηθήο Θνεκνζχλεο (EQ). 

Ση είλαη ινηπόλ ε πεξίθεκε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε; 

Ηε ηνλ φξν Νπλαηζζεκαηηθή Θνεκνζχλε, E.Q., ραξαθηεξίδνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ: 

• λα ζπλαηζζάλεηαη, λα βηψλεη ηελ πνιχηηκε «Αλ-ζπλαίζζεζε» 

• λα ελεξγεί κε ξηκφηεηα, Θεθαιηφηεηα θαη Ρπρξαηκία 

• λα ρξεζηκνπνηεί Οπνκνλή θαη Απηκνλή 

• λα Απηβηψλεη παξ φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αιιαγέο 

• λα ειέγρεη ηηο Λαξνξκήζεηο ηνπ 

• λα θαζπζηεξεί ηελ Δθαλνπνίεζε ησλ πιηθψλ ή/θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

• λα ξπζκίδεη ηε Δηάζεζή ηνπ 

• λα ειέγρεη ηηο Ρπρνινγηθέο Δηαθπκάλζεηο ηνπ, ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ ηελ θξίζε ηνπ, θαζψο θαη 

ηε ςπρνινγηθή ηνπ δηάζεζε 
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• λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα Νπκπάζρεη 

• λα Νπλαηζζάλεηαη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ 

• λα έρεη Ώηζηφδνμε Νθέςε θαη Άπνςε γηα ηε δσή θαη 

• λα ειπίδεη Θεηηθά ζε θάηη θαιχηεξν (Daniel Goleman, 1995) 

Ηεξηθά αθφκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Νπλαηζζεκαηηθή Θνεκνζχλε ηνπ παηδηνχ, 

εθήβνπ πνπ αξγφηεξα ζα εμειηρζεί ζε Νπλαηζζεκαηηθά ξηκν Αλήιηθα είλαη: 

• Ώπνδνρή θαη Νεβαζκφ απφ ηνπο άιινπο 

• Ώλάγθε γηα Ογηή Ενηλσληθνπνίεζε 

• Δθαλφηεηα Δεκηνπξγίαο Κπζηαζηηθψλ Δηαπξνζσπηθψλ Νρέζεσλ θαη λα απνιακβάλεη 

Νπλαηζζεκαηηθνχο Δεζκνχο 

• Ώλάγθε Δηακφξθσζε Λξνζσπηθήο Ξαπηφηεηαο 

• Ώλάγθε λα δείρλεη Αλδηαθέξνλ γηα Ενηλσληθνχο Λξνβιεκαηηζκνχο θαη λα δέρεηαη ηηο Οπνρξεψζεηο 

θαη ηα Εαζήθνληα ηνπ 

• Δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο Αλ-ζπλαίζζεζεο, Εαηαλφεζεο & Ηνηξάζκαηνο 

• Δθαλφηεηα θαιιηέξγεηαο Πηνχκνξ πνπ είλαη έλδεημε I.Q & E.Q 

• Δηάζεζε λα θάλεη νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο Νπκβηβαζκνχο θαη Θπζίεο 

• Δθαλφηεηα λα αληέρεη ζε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ ηελ «Οπαξμηαθή ΗΚΘΏΙΔΏ» 

• Δηάζεζε λα δηακνξθψλεη Λξνζσπηθέο Ώμίεο Βσήο θαη λα κε δέρεηαη παζεηηθά φηη ηνπ δίλεηαη απφ 

έμσ! 

• Δθαλφηεηα Απειημίαο θαη Λξνζαξκνγήο ζε δηάθνξεο δχζθνιεο θνηλσληθέο, νηθνγελεηαθέο θαη 

πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο 

Ώπφ ηα παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Αλ-ζπλαίζζεζε είλαη ίζσο απφ ηα πην ζεκαληηθά θιεηδηά 

πνπ δείρλεη φηη έλα γηα έλα άηνκν έρεη Νπλαηζζεκαηηθή Απθπία θαη ξηκφηεηα. 

Ση είλαη ε Γλζπλαίζζεζε; 

Αλ-ζπλαίζζεζε είλαη ε ηθαλφηεηα λα βιέπνπκε θαη αμηνινγνχκε ηη αηζζάλεηαη ν ζπλάλζξσπνο καο. 

Νπλαηζζαλφκαζηε κε απηφλ, φρη γηα απηφλ! Ηαζαίλνπκε λα κνηξαδφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηά καδί ηνπ. 

Ώπηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ καο «δέλεη», καο ζπλδέεη κε ηνλ άιιν. ηαλ δείρλνπκε 

Αλζπλαίζζεζε πξνο ην παηδί, θαηαλννχκε, ζπκπάζρνπκε καδί ηνπ θαη ηνπ καζαίλνπκε ην «Νσζηφ» 

θαη ην «Ζάζνο», δείρλνληαο ηνπ αγάπε θαη απνδνρή κε φξηα. 

 

 

 

Νηα ζπκπηψκαηα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πεξηιακβάλνληαη κηα κεγάιε γθάκα απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ παηδηνχ. Λξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θάπνηα απ‘ απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε φια ηα παηδηά ζε 

θάπνην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Αθείλν πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε είλαη φηη ην άηνκν κε εηδηθή 

καζεζηαθή δπζθνιία εκθαλίδεη κία νκάδα απφ ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην παηδί ζηελ 

εμειηθηηθή ηνπ πνξεία θαη δελ εμαθαλίδνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ξα πην ζπρλά ζπκπηψκαηα 
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είλαη: δηάζπαζε πξνζνρήο, θησρή κλήκε, δπζθνιία ζην λα αθνινπζεί νδεγίεο, δπζθνιία ζην λα 

μερσξίδεη κεηαμχ ηνπο ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνχο, θαη ηνπο ήρνπο, πεξηνξηζκέλε αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα, πξνβιήκαηα ζηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, δπζθνιία ζηε ζεηξνζέηεζε (π.ρ. 

αθνινπζία ησλ εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο, ησλ κελψλ ηνπ ρξφλνπ, θ.ι.π.), απνδηνξγάλσζε, θαη πνιιά 

άιια πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ην επεξεάδνπλ.    

Λεγή : iatronet  
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ΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΔΙΓΗ / ΓΙΑΚΡΙΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

ΓΟΚΙΜΙΟ –ΑΡΘΡΟ - ΔΠΙΦΤΛΛΙΓΑ 

 

1. Με δεδνκέλν όηη ην παξαθάησ θείκελν αλήθεη ζην είδνο ηνπ Δνθηκίνπ λα 

αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πηζηνπνηνύλ  παξαζέηνληαο θαη ηα 

θαηάιιεια απόζπαζκα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζήο ζαο. Να αλαθέξεηε 

θαη ην είδνο ηνπ δνθηκίνπ , ζην νπνίν ζα θαηαηάζζαηε ην θείκελν απηό.  

 

 ΚΓΙΜΓΝΟ Α 

Έιεγρνο ηεο δεκνθξαηηθήο ηδέαο 

  Νηε δσή ησλ ιαψλ έξρεηαη θάπνηα ζηηγκή φπνπ απφ έλαλ αζηάζκεην ζπλεηξκφ πεξηζηάζεσλ, ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαιείηαη λα δψζεη εμεηάζεηο θαη λ` απνδείμεη αλ είλαη ψξηκν γηα ηε Δεκνθξαηία. 

Δελ πξφθεηηαη εδψ γηα ηηο μεθάζαξεο εθείλεο πεξηπηψζεηο φπνπ δεκνθξαηηθφ θαη νιηγαξρηθφ 

θαζεζηψο αλακεηξηψληαη, κπαίλνπλ θαη ηα δχν ζηελ ςεθνδφρν θαη πεξηκέλνπλ ην  απνηέιεζκα ηεο 

εθινγήο. Ηήηε γηα ηηο άιιν ηφζν μεθάζαξεο, δπλακηθέο έζησ, αλακεηξήζεηο ησλ νδνθξαγκάησλ. 

Αθεί, ν πνιίηεο μέξεη θαιά αλάκεζα ζε ηη έρεη λα δηαιέμεη. Λξφθεηηαη γηα ηηο ζνιέο, ηηο χπνπιεο 

θαηαζηάζεηο, φπνπ πίζσ απφ ηηο ιέμεηο θξχβνληαη έλλνηεο θεπγαιέεο, φπνπ άιιν δεηάο θη άιιν 

βξίζθεηο, φπνπ δηαιέγεηο ρσξίο λα μέξεηο ηη αθξηβψο δηαιέγεηο. Γ επνρή καο, κέγαο δηδάζθαινο ζηηο 

δηθνξνχκελεο έλλνηεο, δηαπξέπεη θαη ζε ηέηνηεο  απαηειέο πξνηάζεηο εθινγήο.  

  Λνιινί - δελ ζα πνχκε νη πεξηζζφηεξνη - λνκίδνπλ πσο ε Δεκνθξαηία είλαη έλα πνιίηεπκα. Δελ 

μέξνπλ πσο πξφθεηηαη γη` απφιεμε θη φρη γη` αθεηεξία. Δεκνθξαηία ζεκαίλεη αλαβαζκφο πνιηηηζκνχ.  

Λξνυπνζέηεη πνιιά πξάγκαηα, φρη απιψο έλαλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή κηα θαηεχζπλζε ηνπ 

γνχζηνπ. Γίλεζαη άμηνο λα πςσζείο σο ηε δεκνθξαηηθή ηδέα, φηαλ έρεηο πξηλ δηαλχζεη θάπνηα ζηάδηα 

εζσηεξηθνχ εθπνιηηηζκνχ. Ηηα Δεκνθξαηία ζηνπο Εάθξνπο είλαη αδηαλφεηε, ελψ είλαη λνεηά  εθεί 

φια η` άιια θαζεζηψηα, νιηγαξρηθά, απνιπηαξρηθά, ηδηαίηεξα η` αξηζηνθξαηηθά, γηαηί ε 

αξηζηνθξαηία είλαη έλλνηα ζρεηηθή, εμαξηεκέλε ζηελά απφ ηνπηθνχο φξνπο θαη ήζε. Κη θχιαξρνη 

είλαη κηα αξηζηνθξαηία. Γ Δεκνθξαηία δελ μέξεη θπιάξρνπο θη απηφ είλαη βέβαηα παξαθηλδπλεπκέλν, 

γηαηί κπνξεί λα θινλίζεη ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο ηεξαξρίαο, φηαλ ε πεηζαξρία δελ είλαη εζσηεξηθή, 

φηαλ δειαδή ηα άηνκα δελ έρνπλ αθφκα αμησζεί λα θηάζνπλ ζην επίπεδν πνιηηηζκνχ φπνπ ν 

πνιίηεο πξνζειψλεηαη ζε γεληθέο ηδέεο φρη παξακνξθσκέλεο ζε θφβεηξα.  

  Εάζε θνξά πνπ εθδειψλεηαη ή πνπ ππνβφζθεη κηα θξίζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδέαο, πξέπεη λα 

ςάρλνπκε λα βξνχκε αλ ηα αίηηα είλαη εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά, κε άιια ιφγηα αλ θηαίλε νη ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο ή κήπσο ππάξρεη κηα αλεπάξθεηα νξγαληθή κέζα ζηα άηνκα - θνξείο ηεο ηδέαο. ΐέβαηα νη 

ζπλζήθεο απηέο δελ είλαη απφιχηεο: ηδηαίηεξα ε δεχηεξε. Δελ θηαίλε πνηέ φινη γηα ηελ θάκςε ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξεηήο. Απεηδή φκσο ε ιανί ζαλ ηζηνξηθέο κνλάδεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 
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πιεηνςεθία ηνπο, ή - ζην πξαθηηθφ επίπεδν - έζησ θαη απφ ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία, ζε πεξίπησζε 

ηέηνηα πξέπεη λ` αλαξσηηφκαζηε κήπσο πζηεξεί θάηη ζηελ ίδηα ηελ σξηκφηεηα ησλ ιαψλ απηψλ. 

Ηήπσο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε δηαδξνκή πνπ ζα ηνπο έθαλε άμηνπο ηεο Δεκνθξαηίαο.  

  Αίλαη πάληνηε επηθίλδπλν λα γεληθεχεη θαλέλαο, αιιά θαη ε δεηγκαηνιεςία δελ κπνξεί λα 

θαηαξγεζεί ζα κέζνδνο. Ηνπ έρεη ηχρεη πάκπνιιεο θνξέο, ζε ζπδήηεζε φρη δηαινγηθή αιιά ζε θχθιν, 

λ` αθνχζσ θάπνηνλ λα ιέεη, φηαλ νη δηαπηζηψζεηο θαίλνληαη λα θηάλνπλ ζε αδηέμνδν : « Ησξέ εκάο 

καο ρξεηάδεηαη δηθηαηνξία!» - θαη δπν - ηξεηο άιινη γχξσ λα ζπκθσλνχλ, θνπλψληαο επηδνθηκαζηηθά 

ην θεθάιη ηνπο. Ξφηε θάηη καξαίλεηαη  κέζα κνπ, κε θπξηεχεη αζπκία. ρη γηαηί νη άλζξσπνη απηνί 

βξίζθνληαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζε πιάλε. Ώιιά γηαηί βιέπσ πφζν εχθνια απεκπνινχλ ηα άηνκα ηηο 

ειεπζεξίεο ηνπο, ηα επγελέζηεξα δηθαηψκαηα ηνπο, φ,ηη κε ηφζνπο αγψλεο έρεη θαηαθηεζεί ζην 

κάθξνο ηεο ηζηνξίαο, κε ηφζν αίκα. Ώπεκπνινχλ δειαδή ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Εαη πφζν είλαη 

πξφζπκνη νη άλζξσπνη λα ηελ αληαιιάμνπλ κε κηαλ αβαζάληζηε, θνληφζσξε, ρακειή ακεξηκλεζία, 

πνπ δελ ηνπο εμαζθαιίδεη - φπσο λνκίδνπλ - ηα θεθηεκέλα, αιιά πνπ ηνπο δίλεη ηελ ςεπδαίζζεζε 

πσο ηα εμαζθαιίδεη. Γηαηί θαλέλαο, θη ν πην αληζηφξεηνο, δελ κπνξεί λα κελ μέξεη φηη ηα ηέηνηα 

θαζεζηψηα, η` απηαξρηθά, ηα πηεζηηθά, έρνπλ θαθφ ηέινο, θαη πσο ηε ζηηγκή ηεο αλαηξνπήο ηνπο ν 

ζπαζκφο θινλίδεη ζπζέκεια, ζπλεπαίξλεη ηα πάληα, παξάλνκα θαη λφκηκα καδί, έλνρα θη αζψα.  

  Γηα λα γίλεη έλαο ιαφο άμηνο ηεο Δεκνθξαηίαο, πξέπεη λα πάςεη πξψηα λα πηζηεχεη ζην 

ρσξνθχιαθα. Θα βιέπεη ζ` απηφλ ην ζχκβνιν ηεο εμνπζίαο θη φρη ηελ ελζάξθσζή ηεο. Θα κελ ηνλ 

θξίλεη απαξαίηεην ζην θάζε ηνπ βήκα, επηηεξεηή θαη παηδαγσγφ. Έλαο ιαφο άμηνο ηεο Δεκνθξαηίαο 

δίλεη εμεηάζεηο θαζεκεξηλά, φρη κνλάρα κπξνζηά ζηελ θάιπε: δίλεη εμεηάζεηο ζηα πην κηθξά 

πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο : ζέβεηαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ «νπξά », πξνζέρεη λα κελ ελνριεί ην 

δηπιαλφ ηνπ, πηζηεχεη πσο έρεη πξψηα θαζήθνληα θη έπεηηα δηθαηψκαηα. Γ θνηλσληθή αγσγή είλαη 

αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο Δεκνθξαηίαο. ηαλ αθνχσ ηνπο παξαπάλσ θπξίνπο λα ιέλε πσο ηνπο 

ρξεηάδεηαη δηθηαηνξία, ρακνγειψ κέζα κνπ, παξ` φιε κνπ ηελ αζπκία, γηαηί ζπιινγίδνκαη πσο δελ ην 

θαηαιαβαίλνπλ ηη ιέλε πξαγκαηηθά : φηη ηνπο ιείπεη ε αγσγή. Λψο κπνξεί λα λνεζεί Δεκνθξαηία 

δίρσο ην ζεβαζκφ ηνπ δηπιαλνχ ζνπ;  

Άγγεινο Σεξδάθεο , Πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ αηώλα 

 

 

2. Να προζδιορίζεηε ηο κειμενικό είδος ζηο οποίο ανήκει και να δικαιολογήζεηε ηο 

χαρακηηριζμό ζας. 
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ΚΓΙΜΓΝΟ Β   

ΑΠΟΠΑΜΑ[…]Γ αιινηξίσζε, δειαδή ε απνμέλσζε ησλ ςπρψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

θαηξνχ καο απφ ηα πην βαξπζήκαληα. Εαη ζα ζεσξεζεί ην ιηγφηεξν παξάδνμν, αλ ππνζηεξίμσ φηη 

θαη ε αέλαε ρξήζε ηεο πξνπαγάλδαο εξεκψλεη ηηο ςπρέο, γηαηί, απινχζηαηα, ηππνπνηεί θαη θαηαιχεη 

ηελ πξνζσπηθή δσή. 

         Γ πξνπαγάλδα είλαη πνιηηηθή, θνηλσληθή, εκπνξηθή. Αίλαη ην ζθιεξφ ζθπξνθφπεκα πνπ 

επηδηψθεη λα επηβάιεη έλα πξντφλ, νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Ώπηφ ην πξντφλ κπνξεί λα είλαη κηα πίζηε, 

κηα θνηλσληθή νξγάλσζε, έλα πνιηηηθφ θαζεζηψο ή έλα είδνο ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο. ινη νη 

ηξφπνη ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ επηζηξαηεπζεί, γηα λα ππεξεηήζνπλ ηελ πξνπαγάλδα. Κ άκεζνο 

ιφγνο, ην ξαδηφθσλν, ν θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε, ην ηππσκέλν ραξηί, πεξηνδηθφ, εθεκεξίδα, 

βηβιίν.  

        Ακλεκφλεπζα θαη ηελ εκπνξηθή πξνπαγάλδα, δειαδή ηε δηαθήκηζε. Αίλαη δχζθνιν λα ζπιιάβεη 

θαλείο ηελ έθηαζή ηεο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπγρξφλνπ αλζξψπνπ. Γ 

εκπνξηθή δηαθήκηζε, κε ηα κέζα πνπ έρεη ηψξα ζηε δηάζεζή ηεο, βξίζθεηαη ηελ θάζε ζηηγκή κπξνζηά 

ζηα κάηηα καο, ζηκά ζη' απηηά καο, κηα ιέμε, κηα θξάζε. 

          Έηζη ν άλζξσπνο ηνπ θαηξνχ καο έρεη αιιάμεη ην απηνθίλεηφ ηνπ ή ην ςπγείν ηνπ ή ην 

ξαδηφθσλφ ηνπ, αιι' έρεη ζπλάκα κεγαιψζεη θαη ηελ εζσηεξηθή κνλαμηά ηνπ. Γ κέξηκλα γηα ηε 

ζπλερή απφθηεζε πιηθψλ αγαζψλ, θεληξηδφκελε απφ ηελ εκπνξηθή δηαθήκηζε, θαηαθαιχπηεη ην 

ρψξν ηνπ εζσηεξηθνχ βίνπ. Γεληθή δηαπίζησζε: ε εμσζηξέθεηα. Κ ζχγρξνλνο άλζξσπνο δηαζέηεη 

ειάρηζην ρξφλν γηα λα ζπλνκηιήζεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα λα θνηηάμεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή 

γηα λα θηινζνθήζεη, θαζψο είπε ν Γηάζπεξο. 

 Κ κφλνο ηξφπνο λα ληθεζεί ε κνλαμηά είλαη ε ζεκειίσζε κηαο ζπλερνχο απηνζπλεηδεζίαο θαη 

ε δηακφξθσζε ελφο ζσζηνχ αηζζήκαηνο επζχλεο. πνηνο ληψζεη ηελ επζχλε ηνπ αληίθξπ ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο έρεη ήδε γεκίζεη ηε κνλαμηά ηνπ. 

 

Γ ζχγρξνλε ηξαγσδία είλαη ε ηξαγσδία ηεο κνλαμηάο. 

 

(I. M. Παλαγησηόπνπινπ, Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο, Αζήλα 1996: Οη Γθδόζεηο ησλ Φίισλ, ζζ. 

69-73)  

 

3. Με δεδνκέλν όηη ην παξαθάησ θείκελν αλήθεη ζην είδνο ηνπ άξζξνπ λα 

αλαθέξεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πηζηνπνηνύλ  παξαζέηνληαο θαη ηα 

θαηάιιεια απόζπαζκα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζήο ζαο.  
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ΚΓΙΜΓΝΟ Γ  

Ο ΜΓΓΑΛΟ ΑΔΓΛΦΟ  MA ΚΛΓΙΝΓΙ ΣΟ ΜΑΣΙ 

Γ είδεζε πέξαζε ζηα ςηιά , φπσο αθξηβψο ήζειαλ νξηζκέλνη εθ ησλ εγθεθάισλ ηνπ Ζεπθνχ 

Κίθνπ . Πηιηάδεο Ώκεξηθαλνί επηζηήκνλεο ζηξαηνινγνχληαη απφ ην Ώκεξηθαληθφ Δεκφζην , γηα  λα 

πάξεη ζάξθα θαη νζηά ην ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηεξαζηίνπ δηθηχνπ θαηαζθνπεπηηθψλ 

δνξπθφξσλ . Λξφθεηηαη γηα έλα απφξξεην ζρέδην κε πξνυπνινγηζκφ 17 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

πνπ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο Ώκεξηθαλνχο ηζχλνληεο αζθαιείαο λα πεξηεξγάδνληαη 

νηηδήπνηε ζε νπνηαδήπνηε γεληά ηνπ πιαλήηε κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην «δσηηθφ ρψξν» ησλ άιισλ 

θξαηψλ , φπσο θαη ηελ εζληθή θπξηαξρία ηνπο. Ξν ζρέδην έρεη αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο έλα 

θνλζφξηζηνπκ εηαηξηψλ λαππεγηθήο απφ ηελ Εαιηθφξληα ηα επφκελα 20 ρξφληα ηε λέα γεληά 

θαηαζθνπεπηηθψλ δνξπθφξσλ. 

 Λξφθεηηαη γηα δεθάδεο δνξπθφξνπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θσηνγξαθήζνπλ νπνηνλδήπνηε, 

νηηδήπνηε, νπνπδήπνηε, εκέξα ή λχρηα, αλεμαξηήησο θαηξνχ, κε δπλαηφηεηα άκεζεο απνζηνιήο 

ζηε Γε ρηιηάδσλ θσηνγξαθηψλ εμαηξεηηθήο επθξίλεηαο θαη πνηφηεηαο. Κη δνξπθφξνη απηνί ζηαδηαθά 

ζα αληηθαηαζηήζνπλ ζηαδηαθά ηνπο ελ ελεξγεία , ζα είλαη κηθξφηεξνη  , ειαθξχηεξνη θαη ζα ηεζνχλ 

ζε ηξνρηά ζε κεγαιχηεξν χςνο , ψζηε λα κελ εληνπίδνληαη  ( απφ ηνπο θαθνχο Εηλέδνπο θαη Μψζνπο 

θπζηθά! ) . 

 Ξν ζρέδην απηφ ηνπ Ζεπθνχ Κίθνπ ( πνπ νλνκάδεηαη ―Future Imagery Architecture‖ - 

«Ώξρηηεθηνληθή Ηειινληηθψλ εηθφλσλ» ) ζπληνλίδεηαη απφ κηα ππεξεζία αζθαιείαο άγλσζηεο έσο 

ηψξα ζην επξχ θνηλφ: ην Αζληθφ Γξαθείν Ώλαγλψξηζεο - Θational Reconnaissance Office (NRO), κηα 

απφ ηηο πην ‗‘πεξηραξαθσκέλεο‘‘ ππεξεζίεο ησλ ΓΛΏ κε εηήζην  πξνυπνινγηζκφ 6 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ , πνπ είλαη θαηά πνιχ αλψηεξνο ηνπ αληηζηνίρνπ ηεο CIA ή ηεο Αζληθήο Οπεξεζίαο 

Ώζθαιείαο NSA . Γ ππεξεζία απηή ε νπνία αλαιακβάλεη πιένλ ην ‗‘επαγέο‘‘ έξγν ηεο 

παξαθνινχζεζεο θάζε θίλεζεο δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ηνπ πιαλήηε κεηαηξέπνληάο ηνλ 

νπζηαζηηθά ζε έλα κεγάιν θινπβί , έζηεηιε ζηα Ώκεξηθαληθά Η.Η.Α. έλα δειηίν Ξχπνπ αλαγγέιινληαο 

φηη ε εηαηξία Ηπφηλγθ θέξδηζε ην ζπκβφιαην ηεο θαηαζθεπήο  ηεο επφκελεο γεληάο αλαγλσξηζηηθψλ 

δνξπθφξσλ ηνπ έζλνπο .  πσο απνθαιχπηεη ε Κκνζπνλδία Ώκεξηθαλψλ Απηζηεκφλσλ , ην ζρέδην 

θαηαζθεπήο ‗‘ζα είλαη ην αθξηβφηεξν ζηελ ηζηνξία ηεο θνηλφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο‘‘. 

  Έηζη, ινηπφλ, κέζσ ηερλνινγίαο παξαβηάδνληαη θαη δεζκεχνληαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θάζε ειεχζεξνπ αηφκνπ θαη αλαξσηηέηαη θαλείο πνχ πήγαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα , 

γηα ηα νπνία αηψλεο ηψξα ε αλζξσπφηεηα κέζσ ησλ θσηηζκέλσλ πλεπκάησλ ηεο δηαθήξπηηε θαη 

δηαξθψο δηεθδηθνχζε! Ηήπσο , ινηπφλ,  έρνπκε πεξηέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε, φπνπ ην δεηνχκελν ζηε 

ζεκεξηλή επνρή δελ είλαη πηα ε αιφγηζηε θαη μέθξελε πξφνδνο αιιά ε ίδηα ε ειεπζεξία ; 

Θα ήηαλ άζθνπν κάιινλ λα θιπαξήζνπκε κε ηελ επνρή καο realpolitik ζρεηηθά κε ην πφζα 

πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε απηά ηα ρξήκαηα , πφζα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζα 

κπνξνχζε λα επηιπζνχλ ζηηο Γ.Λ.Ώ. ή ηηο πνζφηεηεο αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνζηαινχλ ζηελ Ώθξηθή , απαιχλνληαο ηνλ πφλν . Ξα ρξήκαηα απηά αλήθνπλ ζηνπο 
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Ώκεξηθαλνχο θαη, είηε καο αξέζεη είηε φρη, ηα δηαζέηνπλ φπσο λνκίδνπλ απηνί. Ώλ νη Ώκεξηθαλνί 

πνιίηεο δελ αληηδξνχλ, δηθφ ηνπο πξφβιεκα . Ώλ ζέινπλ ιηγφηεξα ζρνιεία , λνζνθνκεία θαη έξγα 

ππνδνκήο θαη πεξηζζφηεξνπο δνξπθφξνπο , έρεη θαιψο. Ώπηφ φκσο πνπ δελ έρεη θαιψο είλαη φηη δελ 

κπνξεί λα κε θσηνγξαθίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή , λα εηζβάινπλ ζηελ νηθία κνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο 

κνπ ζηηγκέο θαηαγξάθνληαο ηηο ζπλήζεηέο κνπ , ηηο ζπλαιιαγέο κνπ , ηηο ηδηαηηεξφηεηέο κνπ.   

 

 

 

4.ε πνην θεηκεληθό είδνο ζα θαηαηάζζαηε ην παξαθάησ θείκελν; Να απαληεζεηε 

ηεθκεξησκέλα . 

 

 

ΚΓΙΜΓΝΟ Δ 

«Ο ΠΡΩΣΟ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΓΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΜΤΘΟ Η΄   ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ;» 

Αδψ θαη ιίγν θαηξφ ε παγθφζκηα θνηλφηεηα παξαθνινπζεί ηα κέιε κηαο νξγάλσζεο πνπ ππνζηεξίδεη 

πσο πέηπρε ηε γέλλεζε θισλνπνηεκέλσλ παηδηψλ. Ζίγα ρξφληα κεηά ην πξψην θισλνπνηεκέλν 

ζειαζηηθφ, ηελ πξνβαηίλα Θηφιπ, ίζσο θηάζακε ζηνλ πξψην θισλνπνηεκέλν άλζξσπν. Ξα 

πξνβιήκαηα πνιιά θαη νη εηδηθνί θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ελδερφκελν λα 

πξνρσξήζνπλ θάπνηνη ζηε δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ αληηγξάθσλ  

Γ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα παξαθνινπζεί...  

Ξα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν απιά γηα λα αγγίδνπλ ην φξην ηνπ αζηείνπ. Γ θισλνπνίεζε είλαη κηα 

ηδηαίηεξα πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ εγθπκνλεί πνιινχο θηλδχλνπο ζε θάζε ζηάδην, απαληνχλ νη 

επηζηήκνλεο. Ξν Δλζηηηνχην Μφδιηλ ηνπ Αδηκβνχξγνπ, φπνπ δεκηνχξγεζε ηελ πεξίθεκε Θηφιπ 

επηζεκαίλεη πσο ην πξψην δψν- θιψλνο καο δείρλεη μεθάζαξα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηέηνηνπ είδνπο 
εγρεηξήκαηα. Ξα πξνβιήκαηα είλαη ηέηνηα πνπ ε αλζξψπηλε θισλνπνίεζε θαληάδεη ηξνκεξά 

ξηςνθίλδπλε πξάμε.  

Έρεη θαηαγξαθεί πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απνβνιψλ, ζλεζηκφηεηαο θαη πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο ησλ θιψλσλ. ια ηα δψα θιψλνη ζε φιν ηνλ θφζκν παξνπζηάδνπλ γελεηηθέο θαη θπζηθέο 
δπζπιαζίεο. Γ ίδηα ε Θηφιπ γελλήζεθε κε αλσκαιίεο θαη ππνθέξεη απφ πξφσξε αξζξίηηδα. Γ 
απνηπρία ζηελ θισλνπνίεζε απιψλ ζειαζηηθψλ θηάλεη ην 97% . 

Κη θίλδπλνη ζε θάζε ζηάδην ηεο θισλνπνίεζεο είλαη πάξα πνιινί θαη θαζηζηνχλ απαγνξεπηηθή ηε 
κέζνδν εθηφο αλ ε αλζξψπηλε καηαηνδνμία θαη ηξέια επηζπκεί δεκηνπξγήζεη αλζξψπηλεο ππάξμεηο 
κε πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο. Ξα πξνβιήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ηέηνηα πνπ επεξεάδεη 
αλεπαλφξζσηα ηε δσή θαη ηελ πνξεία κηαο θισλνπνηεκέλεο χπαξμεο. Ώο γλσξίζνπκε ηελ 
δηαδηθαζία θαη αο θαηαλνήζνπκε ηνπο θηλδχλνπο θάζε ζηάδην:  

Έλα δεξκαηηθφ θχηηαξν απνζπάηαη απφ ην ρέξη ελφο άλδξα θαη θαιιηεξγείηαη επηζηεκνληθά.  

Νην ζεκείν απηφ κπνξεί λα ζπκβεί απνξχζκηζε ηνπ θπηηάξνπ  κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα.  

Ώθαηξείηαη ν ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ { ν ππξήλαο πεξηέρεη ην DNA ζπζηαηηθφ ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα 
ηνπ δφηε }. Νηε ζπλέρεηα απνζπάηαη έλα σάξην – απφ κηα γπλαίθα – θαη αθαηξείηαη ν ππξήλαο ηνπ. 
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Ώπηφ είλαη έλα άιιν πξφβιεκα, αθνχ ην σάξην είλαη ηδηαίηεξα εππαζέο. Κ ππξήλαο ηνπ αλδξηθνχ 
θπηηάξνπ εκθπηεχεηαη ζην σάξην  

Αδψ ππάξρεη ηεξάζηηα δπζθνιία θαηά ηελ εκθχηεπζε. 

Γιεθηξηθή εθθέλσζε ππξνδνηεί ηελ αλάπηπμε ελφο εκβξχνπ κέζα ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα. 
Λαξακέλνπλ άγλσζηα ηα απνηειέζκαηα ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ, αθνχ κπνξεί λα 
δηαθνπεί αλά πάζα ζηηγκή.  
Ώλ φια έρνπλ πάεη θαιά ην έκβξπν εκθπηεχεηαη ζηε κήηξα κηαο  κεηέξαο. Ξν κσξφ πνπ ζα γελλεζεί 
ζα είvαη γελεηηθφ αληίγξαθν ηνπ παηέξα. 

 Ώπφ απηφ  ην ζεκείν νη θίλδπλνη εθαηνληαπιαζηάδνληαη, αθνχ είλαη εμαηξεηηθά πνιιέο oη πηζαλέο 
δπζπιαζίεο θαη νη γελεηηθέο απνξπζκίζεηο γηα ην παηδί πνπ ζα γελλεζεί. Απίζεο, παξαηεξείηαη 
πςειφο θίλδπλνο ζλεζηκφηεηαο γηα ηελ κεηέξα πνπ αγγίδεη ην 30 %. Λνιχ κεγάιν πνζνζηφ πνπ 
θαζηζηά ην φπνην εγρείξεκα επηθίλδπλν.  

[…]   

 

5.Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί αλήθεη ζην είδνο ηεο Γπηθπιιίδαο. Να ην επηβεβαηώζεηε 
παξαζέηνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πηζηνπνηνύλ.  
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ΚΓΙΜΓΝΟ Γ.  

Γıα κıα πνıνηıθή βίσζε ηεο Γλσκέλεο Γπξώπεο. 

 

H ηδέα ηεο Απξσπατθήο Έλσζεο (µε δηάθνξεο µνξθέο θαη πεξηερóµελν) μεθίλεζε πνιχ λσξίο, 

ήδε ζηελ ειιελνξσµατθή αξραηóηεηα, πξνρψξεζε δεηιά θαη απνζπαζµαηηθά, πέξαζε απó δηάθνξα 

ζηάδηα θαη ππó δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, αµθηζβεηήζεθε, αλαζεσξήζεθε, αιιά µπóξεζε θαη 

σξίµαζε βαζµεδóλ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ιαψλ θαη ησλ εγεηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Απξψπεο. Έηζη 

έθηαζε ηειηθά λα απνηειεί ζήµεξα ηελ αδηαµθηζβήηεηε θαη δπλαµηθή πξαγµαηηθóηεηα πνπ είλαη 

γλσζηή σο «Απξσπατθή Έλσζε». Ώπηή ε ηζηνξηθή δηάζηαζε, απηή ε δηαδηθαζία ζπλεηδεζηαθήο 

σξίµαζεο (πνπ πóξξσ απέρεη απó µηα ζπµβαηηθή, επθαηξηαθή θαη ζπµπησµαηηθή ζπµπóξεπζε), 

πξέπεη λα απνηειεί ζηαζεξó ζεµείν επηζηεµνληθήο θαη ηδενινγηθήο αλαθνξάο γηα ηελ ηδέα ηεο 

Αλσµέλεο Απξψπεο θαη ηελ πνξεία ηεο νινθιήξσζεο απηήο ηεο ηδέαο. 

Αθπιήζζνπλ πξαγµαηηθά νη νµνηóηεηεο (ρσξίο λα ιείπνπλ βεβαίσο θαη νη έληνλεο δηαθνξέο) 

ζηα θίλεηξα, ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηηο µνξθέο ζπµθσλίαο πνπ παξαηεξνχληαη αλάµεζα ζηηο 

ζπµπνιηηεηαθέο ελψζεηο ηεο ειιεληθήο θαη ξσµατθήο αξραηóηεηαο αθελóο θαη ζηε ζχµπεμε ηεο 

Απξσπατθήο Έλσζεο αθεηέξνπ. Αίλαη επίζεο εθπιεθηηθó πóζν ζπλεθηηθά ιεηηνχξγεζε µηα ζξεζθεία, ν 

Πξηζηηαληζµóο, µε ηηο δηθέο ηνπ αμίεο, ζηε ζπλέλσζε ησλ λέσλ ιαψλ πνπ ζπλδηαµóξθσζαλ ζηνπο 

µεζαησληθνχο ρξóλνπο ηηο ηχρεο ηεο Απξψπεο, αιιά θαη πóζεο ζπγθξνχζεηο θαη ζξεζθεπηηθνχο 

πνιέµνπο πξνθάιεζε ν ζξεζθεπηηθóο θαλαηηζµóο. Εη σζηóζν, ε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία απó θνηλνχ 

µε ηνλ νξζó ιóγν θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο ζεζµνχο ηεο ειιελνξσµατθήο αξραηóηεηαο έθεξαλ 

θνληά ηνπο ιανχο ηεο Απξψπεο µέζα απó ηε βαζµηαία ζπλεıδεηνπνίεζε θνıλψλ αξρψλ θαı αμıψλ. 

ΐεβαίσο, óινπο απηνχο ηνπο αηψλεο (απó ηελ αξραηóηεηα µέρξη θαη óινλ ηνλ µεζαίσλα), νη 

θηινδνμίεο δηαθóξσλ εγεηψλ θαη εγεµóλσλ δπλαζηηθψλ νίθσλ λα επεθηείλνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο 

ζε επξχηεξεο µάδεο πιεζπζµνχ θαη ζε µεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο εθηάζεηο πξνθάιεζαλ ζθνδξέο 

ζπγθξνχζεηο πνπ ηξαπµάηηζαλ ηελ ελóηεηα θαη θιóληζαλ ηελ εηξήλε ζηελ Απξψπε. Κπδέλ, óµσο, 

θαθóλ αµηγέο θαινχ. Κη απψιεηεο ζε δσέο, νη θαηαζηξνθέο, νη εξεµψζεηο, νη ελνρέο, ε αλάγθε 

απνηξνπήο ησλ ζπγθξνχζεσλ νδήγεζαλ βαζµεδóλ ζε επηµέξνπο ζπµµαρίεο θαη ελψζεηο. Ηεηά δε 

απó ηα δεηλά πνπ επηζψξεπζαλ ζηελ Απξψπε νη δχν Λαγθóζµηνη Λóιεµνη, ε αλάγθε γηα µηα θνηλή 

βάζε αξρψλ, θαλóλσλ θαη µνξθψλ πνιηηηθήο ζπµπεξηθνξάο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ ππέξβαζε ησλ 

αληηζέζεσλ θαη µηα νπζηαζηηθή ζπλέλσζε ησλ Απξσπατθψλ ιαψλ νδήγεζε ζηαδηαθψο ζην «πνιηηηθó 

ζαχµα» ηεο Αλσµέλεο Απξψπεο πνπ βηψλνπµε ζήµεξα.[…]. 

Έρεη ιερζεί óηη ε Απξψπε είλαη «ε ήπεηξνο ησλ αληηθάζεσλ». ζηóζν, ε Απξψπε ησλ 

αληηθάζεσλ – ησλ ζπλελψζεσλ δειαδή αιιά θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο ρξηζηηαληθήο αγάπεο αιιά 

θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ πνιέµσλ, ηεο δεκνθξαηίαο αιιά θαη ησλ νιηγαξρηθψλ έσο θαη θαζηζηηθψλ 

θαζεζηψησλ, ηεο εηξήλεο αιιά θαη ησλ άγξησλ πνιέµσλ, ηνπ πην ζεµαληηθνχ πνιηηηζµνχ ζηηο ηέρλεο 

θαη ζηα γξάµµαηα αιιά θαη ελóο θάζµαηνο αζχιιεπηεο βαξβαξóηεηαο -απηή ε Απξψπε ησλ 

αληηθάζεσλ είλαη θαη απηή πνπ θαηóξζσζε, πεξλψληαο απó πνιιά ζηάδηα εμέιημεο, λα θζάζεη ζηελ 

Αλσµέλε Απξψπε ησλ αξρψλ ηνχ 21νπ αηψλα, ζηελ Απξψπε ησλ 25 µε µηα ζηαζεξή πνξεία πξνο 

ηελ νινθιήξσζε. 

H ηζηνξηθφηεηα ηεο ηδέαο ηεο Απξψπεο απó θνηλνχ µε ηε γλψζε ησλ ζθαιµάησλ, ησλ 

αδπλαµηψλ θαη ησλ απνηπρηψλ ηνπ παξειζφληνο µπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε αθóµε µεγαιχηεξε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νπζίαο ηεο Απξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία ζα πξέπεη θάπνηε λα δηδαρζεί θαη 

ζηα ζρνιεία ηεο Απξψπεο, γηα λα εδξαησζεί ζηηο ςπρέο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Έρνπµε πνιχ δξóµν 

αθóµε γηα µηα πνηνηηθή έλσζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε νπνία ζα ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξóηεηεο ησλ 

θξαηψλ-µειψλ, ηε γιψζζα, ηελ παξάδνζε, ηελ ηδηνπξνζσπία θάζε επξσπατθνχ ιανχ, ηελ 

πνιηηηζµηθή πνιπµνξθία ηεο Απξψπεο, ελψ παξάιιεια ζα θαιιηεξγεί, ζα βαζαίλεη θαη ζα 
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αλαδεηθλχεη ó,ηη ελψλεη ηνπο Απξσπαίνπο θαη ó,ηη ηνπο δηαθξίλεη ηζηνξηθά απó άιινπο ζχγρξνλνπο 

πνιηηηζµνχο. 

Κ θαίξηνο ρψξνο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νπζίαο ηεο Αλσµέλεο Απξψπεο θαη γηα µηα 

πνηνηηθή βίσζε απηήο ηεο νπζίαο είλαη - µε ην μερλάµε - ν ρψξνο ηεο Λαηδείαο. Κη ηδέεο, νη αξρέο θαη 

νη αμίεο πεξλνχλ µέζα απó ηελ Αθπαίδεπζε, ηε ζρνιηθή θαη ηελ αλψηαηε. Αθεί θχνληαη,  

θαιιηεξγνχληαη, ζπλεηδεηνπνηνχληαη, απνθηνχλ βάζνο, νπζία θαη ζπλέρεηα. H επξσπατθή δηάζηαζε 

ηεο Λαηδείαο πξέπεη λα αξρίζεη απó ηα Λαλεπηζηήµηα, ζηελ θαηάξηηζε ησλ απξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Γεληθήο Αθπαίδεπζεο, γηα λα πεξάζεη ζσζηά, νπζηαζηηθά θαη δηαζεµαηηθά ζηε µóξθσζε θαη 

δηαµóξθσζε ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ ηεο Αλσµέλεο Απξψπεο. Θεσξψ, µάιηζηα, ηδηαίηεξα ζεµαληηθó 

óηη ηα Λαλεπηζηήµηα ηεο Απξψπεο έρνπλ πεηζζεί θαη ελζαξξχλνπλ ζπζηεµαηηθά ηε δηαθηλεηηθóηεηα 

(mobility) ησλ θνηηεηψλ, ηε µεηάβαζε θαη θνίηεζή ηνπο (γηα µεξηθά εμάµελα θαη µε αλαγλψξηζε 

απηήο ηεο θνίηεζεο) ζε άιια παλεπηζηήµηα ηεο Απξψπεο. Εη απηó ζε πξνπηπρηαθó θαη µεηαπηπρηαθó 

επίπεδν. πσο είλαη ζεµαληηθή θαη ε δπλαηóηεηα - πνπ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη - απóθηεζεο θνηλψλ 

παλεπηζηεµηαθψλ πηπρίσλ ή θαη µεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. H ζπµθνίηεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ λέσλ ζ' 

έλα θαη' εμνρήλ πλεπµαηηθó πεδίν πνπ είλαη ε θαηάθηεζε ηεο επηζηήµεο δεµηνπξγεί ηνπο 

θαιχηεξνπο óξνπο γηα µηα πνηνηηθή βίσζε ηεο Έλσζεο. 

 Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ, Σο Βήμα: Νέες Γποτές, 01/02/2004 
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Η ΥΡΗΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ 

 

Να εληνπίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα θαη 

λα ηελ κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο, όπνπ είλαη εθηθηό . 

1. Γ Λαηδεία  εμειίζζεηαη  θαη πξνάγεηαη απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ .  

2. Ξν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν πξνσζεί έλα κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε καζεηή 

 

3. Λαξαθνινχζεζε ην βίληεν κε νιφθιεξε ηε δηάιεμε ηεο καζεκαηηθνχ θαη κνπζηθνχ  γηα ηε 

ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε κνπζηθή 

4. ΐνήζεζαλ  ην παηδί λα αλαπηχμεη ην ιφγν θαη ηελ νκηιία κέζα απφ θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

5. Γ πξφζθαηε παξέκβαζε ηνπ  Οπνπξγείνπ ζπληήξεζε ην θηίξην, αλαπαιαίσζε ην εμαηξεηηθφ 

ηέκπιν ηνπ λανχ.  

6. Κη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ηερληθέο , γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ 

ζηελ νκηιία.  

7. Γ ζεκαηνινγία ηνπ πεδνγξάθνπ  βαζίδεηαη  θπξίσο ζε πξνζσπηθά βηψκαηα, άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα  επίζεο κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηαγσγή.  

8. Ηεξηθνί άλζξσπνη εκπλένληαη απφ αγάπε γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη  κε ηελ αλψηεξε 

δηάλνηά ηνπο, καο έρνπλ βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν φπνπ δνχκε θαη άιινη κε ηελ 

εμαηξεηηθή ηνπο αηζζαληηθφηεηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη αηζζεηηθέο αμίεο. 

9. Ώπηέο νη θσηνγξαθίεο απνηππψλνπλ ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο πνπ ζηηγκάηηζαλ  ηελ 

αλζξσπφηεηα. 

10. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο.  

11. Κη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο απφ ηε ζπγθξηηηθή ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ πεγψλ, γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ, δηεξεπλνχλ θαη δηαηππψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

εξκελείεο. Ώλαγλσξίδνπλ αθφκε ηηο δηαθνξεηηθέο θσλέο ζην παξειζφλ θαη ζην παξφλ ηεο 

πφιεο ηνπο. 

12. Κη πνιίηεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηνπο ζεζπηζκέλνπο λφκνπο. 

13. Απηηπγράλνληαη αιιαγέο ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  

14. Νηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, σο βαζηθφο παξάγνληαο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ νξίδεηαη ε πνηφηεηα 
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15. Κη καζεηέο, φπσο δηαπηζηψζεθε χζηεξα απφ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο  

απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη, επνκέλσο, εληζρχζεθε ε απηνεηθφλα 

ηνπο κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ηέρλε θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε .  Απίζεο, 

βειηίσζαλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, 

δηαπίζησζαλ φηη κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ θαιιηέξγεζαλ παξάιιεια θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε. 

16. εθπαίδεπζε είλαη ν εζσηεξηθφο κεραληζκφο, πνπ αλαπαξάγεη θαη πξνσζεί ηελ εμέιημε 

ησλ θνηλσληψλ 

 

17. Γ Ξέρλε, σο ηξφπνο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, εληζρχεη ηε κάζεζε, εθφζνλ είλαη γεληθά 

απνδεθηφ φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηνλ ίδην ξπζκφ κάζεζεο. Γεληθφηεξα, 

φηαλ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο Ξέρλεο, αλαπηχζζνπλ 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ιφγνπ, ηεο ζθέςεο, ησλ ρσξνρξνληθψλ ελλνηψλ, δηεγείξνπλ θαη δηαηεξνχλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαιιηεξγνχλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη, ηέινο, εληζρχνπλ ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε  

(Δαθέξκνπ Π., Ενπινχξε Λ., Ηπαζαγηάλλε Α, 2002). 

 

18. Γ ηδέα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ζεκειηψλεηαη ζηελ άπνςε 

πνιιψλ ζεσξεηηθψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη, κέζα απφ ηα έξγα ηέρλεο, κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ςπρηθά νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί. Λην ζπγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί φηη ε ηέρλε 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην κέζν γηα ηελ απφθηεζε απηνγλσζίαο θαη ζεηηθήο απηναληίιεςεο, 

θαζψο θαη γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε θαη έθθξαζε, ελψ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη 

θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνζσπηθψλ δπζθνιηψλ.  

[ Αιέλε Ηεηξνπνχινπ, Πξηζηίλα Λιηάηζηθα, Εαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ 

εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε εθήβνπο κε γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο]  

 

19. Ξα ίρλε ηεο κλήκεο δηαθσηίδνπλ ην παξειζφλ, νπηηθνπνηνχλ θάπνηεο φςεηο ηνπ θαη 

ζπρλά επηρεηξνχλ λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ παξφληνο κε ηα πιηθά ή κε απνκεηλάξηα 

ηνπ.  

 

20. Κ πνιίηεο πιεξνθνξείηαη θαη ελεκεξψλεηαη γηα φια ηα ζέκαηα απφ ηελ πνιηηηθή σο 

ηελ ηέρλε θαη απφ ηελ νηθνλνκία σο ηελ επηζηήκε απφ ηνλ θαζεκεξηλφ Ξχπν. 

 

21. Γ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο 

θαηάιιειεο δηαρείξηζήο ηνπ Φπζηθά, ην πξνζσπηθφ ζηπι ειεχζεξνπ ρξφλνπ επεξεάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηνπο γλσζηνχο, απφ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο 

«πξνδηαγξαθέο» ηνπ, αιιά σο έλαλ βαζκφ θαη απφ ην ζρνιείν, πνπ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ  

 

[Θ. Παλησηάθεο - Δ. Θσίδεο] 
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22. Αθείλν ην νπνίν δπζηπρψο έρεη ιεζκνλεζεί ζηελ επνρή καο είλαη φηη ε ειεπζεξνηππία 

θαηνρπξψλεηαη ζαλ ζεκειηψδεο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, δηφηη 

εμππεξεηεί ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, 

[ ΐ. Φίιηαο ]  

23. Κη ηνπξηζηηθνί θνξείο ζηελ Αιιάδα δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα πηέδνπλ άιινπο επαγγεικαηηθνχο 

θνξείο ή ηηο Ώξρέο γηα λα ζπληεξεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη θαηά ηφπνπο ηνπξηζηηθνί 

πξννξηζκνί. 

24. Γεληθά, πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε ζηε ρψξα, ψζηε λα ζπληεξεζεί θαη 

λα πξνσζεζεί ν ηνπξηζκφο  

25. Κ δησγκφο φκσο ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φρη κφλνλ ζηξαγγαιίδεη ηνλ 

θαιιηηέρλε κέζα ζην παηδί, αιιά απνλεπξψλεη θαη ηνλ κειινληηθφ επηζηήκνλα δεδνκέλνπ ηνπ 

θξίζηκνπ ξφινπ ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη θαηλνηνκία. 

ζν νη επηζηήκνλεο εξεπλνχλ φιν θαη επξχηεξεο εθηάζεηο ρψξνπ, φζν αλαηέκλνπλ φιν θαη 

κηθξφηεξεο κνλάδεο χιεο, ηφζν θαη πην δπζδηάθξηηε θαζίζηαηαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη θαληαζηηθνχ.  

26.    Γ ζηαδηαθά απμαλφκελε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο επεξεάδεη ηελ θνηλσλία θαη νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ αληίιεςε φηη θάζε λένο ζηα 

πιαίζηα ηεο γεληθήο ηνπ εθπαίδεπζεο πξέπεη λα απνθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο αιιά θαη 

δεμηφηεηεο ζε απηέο ηηο Ξερλνινγίεο. 

27. Έηζη θάζε κνλφπιεπξε ιχζε, πνπ είηε θαηαζηξέθεη ηα αξραία θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είηε 

καηαηψλεη κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα, είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ ηφπν. Γ πνιηηεία πνπ 

νθείιεη λα πξναζπίδεη ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ησλ Αιιήλσλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη 

εθ ησλ πξνηέξσλ θάζε έξγν πνιχπιεπξα. 
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ΔΙΑΡΘΡΧΣΙΚΓ ΛΓΞΓΙ ΚΑΙ  ΣΡΟΠΟΙ ΤΝΟΥΗ  

 

α) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο ζπλνρήο πνπ δεκηνπξγνύλ νη παξαθάησ 

ππνγξακκηζκέλεο ζην θείκελν δηαξζξσηηθέο  ιέμεηο.  

β)Να αληρλεύζεηε ηε ζπλνρή κεηαμύ ησλ  παξαγξάθσλ ζε θαζέλα από ηα  παξαθάησ 

θείκελα. 

 

 

ΚΓΙΜΓΝΟ Α 

Νπρλά νη απινί άλζξσπνη, αιιά θαη νη επηζηήκνλεο, πξνβαίλνπλ ζε αλζξσπνπνηήζεηο 

θπζηθψλ θαηαζηάζεσλ, θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ θαη ηνπο απνδίδνπλ 

αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. Λνιιέο θνξέο ε ζπλήζεηα απηή καο εμππεξεηεί ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο ησλ θαηλνκέλσλ. ηαλ, γηα παξάδεηγκα,  ιέκε φηη «ην 

δηθαζηήξην απεθάζηζε» γλσξίδνπκε φηη ην δηθαζηήξην, γεληθά, δελ απνθαζίδεη, αιιά ν δηθαζηήο. 

Γπίζεο, φηαλ ιέκε φηη «ν θαπηηαιηζκφο επζχλεηαη γηα ηε ζρεηηθή εμαζιίσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο», 

γλσξίδνπκε φηη ν θαπηηαιηζκφο δελ είλαη άλζξσπνο πνπ παίξλεη απνθάζεηο.  

Νε αξθεηέο , όκσο , πεξηπηψζεηο ε αλζξσπνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ή θαηλνκέλσλ γίλεηαη  

ζνβαξφ πξφβιεκα. Γ πεξίπησζε πνπ έρσ ζηνλ λνπ είλαη απηή ηεο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ην 

θαηλφκελν πνπ θαιείηαη παγθνζκηνπνίεζε. Λνιινί ππνζηεξίδνπλ, άιινη ξεηά άιινη ζησπεξά, φηη ην 

θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ή πξνήιζε απφ απηήλ ή 

αθφκε ηαπηίδεηαη κε απηήλ. Κη δηαηππψζεηο δηαθέξνπλ, αιιά απηφ πνπ ν αλαγλψζηεο ησλ 

δηαθφξσλ θεηκέλσλ αληηιακβάλεηαη σο ηζρπξφ παξάγνληα πνπ επζχλεηαη ή πξνθαιεί ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε κεγάιε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο επηθνηλσλίεο.  

Νηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε ε ηερλνινγία νξίδεηαη σο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνληαη νη 

ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο θαη δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ην θίλεηξν ηεο παξαγσγήο νχηε κε ην 

πεξηερφκελφ ηεο. Γ απνζηνιή, π.ρ., ελφο κελχκαηνο κε θαπλφ, κε πεξηζηέξη, κε ηειέγξαθν ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν δελ έρεη ζρέζε νχηε κε ην πεξηερφκελφ ηνπ νχηε κε ην θίλεηξν γηα ην 

νπνίν εζηάιε. Γ ηερλνινγία είλαη θαη απηή απνηέιεζκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ ψζπνπ λα εγθαηαιεηθζεί φηαλ κηα λέα πην 

απνηειεζκαηηθή ηερλνινγία ζα παξαρζεί.  

Γ ηερλνινγία είλαη έλα ζχλνιν γλψζεσλ, κεζφδσλ, θαη ηερληθψλ είηε ελζσκαησκέλσλ ζην 

θεθάιαην είηε φρη, πνπ καο βνεζά ζηηο παξαγσγηθέο επηδηψμεηο καο. Ώλαθέξσ ηα παξαπάλσ γηα λα 

ηνλίζσ φηη ε ηερλνινγία δελ έρεη θίλεηξα, δελ ζθέπηεηαη θαη δελ απνθαζίδεη. Ξν καραίξη δελ 

απνθαζίδεη αλ ζα θφςεη ςσκί ή θάπνηνλ ιαηκφ. Κ θαπλφο ηνπ κελχκαηνο δελ απνθαζίδεη αλ ζα γίλεη 

πφιεκνο ή εηξήλε. Γεληθά, ε ηερλνινγία δελ έρεη βνχιεζε. Ώληίζεηα, νη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ 

έρνπλ βνχιεζε θαη παίξλνπλ απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Κ άλζξσπνο απνθαζίδεη 

αλ κε ην καραίξη ζα θφςεη ςσκί ή αλ ζα ζθάμεη θάπνηνλ άιινλ, θαη αλ ζα θάλεη πφιεκν ή εηξήλε.  

Αίλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζεί φηη ε χπαξμε ή ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ελζαξξχλεη ή 

δηεπθνιχλεη θαθέο πξάμεηο, δειαδή, καο βάδεη ζε πεηξαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, αλ είκαη ζσκαηηθά 

αδχλαηνο δελ ζα πξνζπαζήζσ λα ζθνηψζσ έλαλ ερζξφ κνπ κε καραίξη. Ίζσο φκσο έκπαηλα ζηνλ 

πεηξαζκφ λα ηνλ δνινθνλήζσ αλ ε επηζηήκε έζεηε ζηε δηάζεζή κνπ έλα κε αληρλεχζηκν δειεηήξην. 

Γ απάληεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξεκαηνινγία είλαη φηη ην δειεηήξην δελ επηιέγεη λα ζθνηψζεη 

νχηε επηζπκεί λα θάλεη θάηη ηέηνην. Γ επζχλε είλαη απνθιεηζηηθά απηνχ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί θαη ίζσο 

απηνχ πνπ ην παξήγε, αλάινγα κε ηα θίλεηξά ηνπ.  
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Γ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ, θπξίσο ησλ αγνξψλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη πξντφλησλ, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε επνρή δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

γεληθά θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ εηδηθά. Γ ζχγρξνλε, φκσο, ηερλνινγία νχηε κφλε ηεο 

δεκηνπξγήζεθε νχηε κφλε ηεο επέιεμε ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο. Ώλ νη θεξδνζθφπνη ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο δεκηνπξγνχλ αζηάζεηα ή εθκεηαιιεχνληαη ηελ ππάξρνπζα γηα λα 

θεξδνζθνπήζνπλ, θάηη πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν ρσξίο ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, απηφ δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη αξλεηηθή ή ζεηηθή ηελ ηερλνινγία αιιά κφλνλ απηνχο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Γ 

ηερλνινγία δελ έρεη επηζπκίεο, νχηε θίλεηξα νχηε βνχιεζε.  

Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι καθηγηηής Πολιηικής Οικονομίας ζηο Οικονομικό Πανεπιζηήμιο 

Αθηνών. (ΞΚ ΐΓΗΏ,) Γ ηερλνινγία δελ έρεη βνχιεζε  23/09/2001 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Β  

 Ξα ζηεξεφηππα παίδνπλ ζίγνπξα έλαλ κεγάιν ξφιν ζηελ δσή καο, κηαο θαη επεξεάδνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

καο. Γ ιέμε ζηεξεφηππα αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπκε σο απνηέιεζκα πξνθαηαιήςεσλ 

απέλαληη ζε άηνκα, νκάδεο θαη ηδέεο. 

Κ φξνο ζηεξενηππηθή απεηιή αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε αξλεηηθνχ ζηεξεφηππνπ γηα κία νκάδα. Γ 

χπαξμε ζηεξενηχπσλ ζεκαίλεη πσο νηηδήπνηε θάλεη θάπνηνο ή νπνηαδήπνηε απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θάπνηνπ θαίλεηαη πσο ηαηξηάδνπλ κε ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πνπ έρεη κία θνηλσλία ζην ζχλνιφ 

ηεο γηα ηελ νκάδα ηνπ αηφκνπ απηνχ, θάλεη ην ζηεξεφηππν πην αιεζνθαλή σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ηφζν ζηα κάηηα ησλ άιισλ, φζν θαη ζηα δηθά ηνπ κάηηα. Με άιια 

ιόγηα, φηαλ θάπνηνο πνπ αλήθεη ζε κηα ζηεξενηππηθά απεηινχκελε νκάδα (π.ρ. Ώιβαλνί κεηαλάζηεο) 

θάλεη θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ην ζηεξεφηππν (π.ρ. θινπή), ηφηε ηείλνπκε λα εληζρχνπκε ην ζηεξεφηππν 

ηφζν εκείο, φζν θαη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ απεηινχκελε νκάδα. Αληίζεηα βέβαηα, όηαλ θάηη 

δελ ηαηξηάδεη κε ην ζηεξεφηππν, ηείλνπκε λα ην αγλννχκε θαη λα ην απνδίδνπκε ζε ηξίηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Γ ζηεξενηππηθή απεηιή βηψλεηαη απφ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ 

ζηεξενηππηθή νκάδα σο απεηιή ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. 

Γ δηάδνζε ζηεξεφηππσλ νκάδσλ όπσο: κεηαλάζηεο, καχξνη, εβξαίνη, ρίπηο θηι απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ησλ νκάδσλ απηψλ λα πάξνπλ σο de facto πσο απηά ηα 

ζηεξεφηππα είλαη πξαγκαηηθά γηα ηελ νκάδα ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα φηη θαη νη ππφινηπνη ζα ηνπο 

βιέπνπλ έηζη. ηαλ νη ηζρπξηζκνί ησλ ζηεξεφηππσλ είλαη πνιχ αξλεηηθνί, απηή ε δπζάξεζηε ζέζε 

κπνξεί λα είλαη αξθεηά απεηιεηηθή γηα ηελ νκάδα, ψζηε λα έρεη επηπηψζεηο απφ κφλε ηεο. Αίλαη 

,δειαδή, ζαλ κία απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία. Γθόζνλ,  γηα παξάδεηγκα,  ζεσξνχκε πσο κία 

νκάδα έρεη ρακειφ IQ, είλαη επφκελν λα ηεο θεξφκαζηε ιεο θαη πξαγκαηηθά είραλ ρακειφ IQ. Γάλ 

απηή ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γίλεη πνιχ δπλαηή, απηφ απφ κφλν ηνπ αξθεί γηα λα επηβεβαησζεί ε 

αληίιεςή καο γηα ηελ άιιε νκάδα. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη φζν ζπλερίδνπκε λα 

αλαθπθιψλνπκε ηα ζηεξεφηππα απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα, απηφκαηα 
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―αλαγθάδνπκε‖ ηελ νκάδα απηή λα δερηεί ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο σο πξαγκαηηθέο, κε 

απνηέιεζκα λα δηαησλίδεηαη ν ζηηγκαηηζκφο ηεο. Αίλαη έλαο αέλανο θχθινο.   

 Δεκήηξεο Αγνξαζηόο ,ςπρνιόγνο , δηαρεηξηζηήο θαη θύξηνο αξζξνγξάθνο ηνπ 

Φπρνινγείλ. 

 

ΚΓΙΜΓΝΟ Γ  

Σα ΜΜΓ ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο 

Καη' αξρήλ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε έλα δνκηθφ πξφβιεκα ησλ Ηέζσλ Αλεκέξσζεο. Λεληαθφζηεο 

ιέμεηο ή έλα ιεπηφ. Ξφζνο είλαη ν ρψξνο ή ν ρξφλνο πνπ παξαρσξείηαη γηα λα αλαιπζεί ε ζχλζεηε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο. Ώλαγθαζηηθά ζ' απηέο ηηο πεληαθφζηεο ιέμεηο, ή ζην έλα ιεπηφ ηνπ 

ηειενπηηθνχ ξεπνξηάδ, πξέπεη λα ρσξέζεη ην ζπκβάλ, ε ηζηνξία ηνπ, ε εμήγεζή ηνπ θαη πηζαλψο ε 

ζεσξία (δειαδή ε νπηηθή γσλία) κε ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη εμειίμεηο. 

Αθ ησλ πξαγκάησλ, ινηπόλ, ηα ΗΗΑ είλαη αλαγθαζκέλα λα αθξσηεξηάδνπλ θαζεκεξηλά πηπρέο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα λα ρσξέζεη ην κήλπκα ζην «θνπηάθη» πνπ έρνπλ. Λξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, 

όκσο, ζπκβαίλεη ην εμήο παξάδνμν: ε πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη φιν θαη πην ζχλζεηε θαη ηα Ηέζα 

δεηνχλ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο, δειαδή ιηγφηεξν ρψξν θαη ιηγφηεξν 

ρξφλν γηα ηα ξεπνξηάδ ή ηηο αλαιχζεηο. Έηζη, ν πξνεγνχκελνο αθξσηεξηαζκφο γίλεηαη ζθαγή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ώθαηξνχληαη ηφζεο πηπρέο ηνπ παξφληνο, πνπ ηειηθά γίλεηαη αγλψξηζην. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα κελ αληηζηνηρεί ε πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ΗΗΑ θαη φινη 

νη πειάηεο ηνπο λα είλαη ζην ηέινο δπζαξεζηεκέλνη. 

Ξν δεχηεξν δνκηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ηα ΗΗΑ ιεηηνπξγνχλ πιένλ ζε κηα ζάιαζζα πιεξνθνξηψλ. Γ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ πξέπεη κφλν λα ζπκππθλσζεί ή λα αθξσηεξηαζηεί γηα λα ρσξέζεη ζηνλ ρξφλν 

πνπ έρεη ν ζχγρξνλνο πειάηεο ηνπο, αιιά ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα ιακππξίδεη, λα 

γίλεη ειθπζηηθφ ψζηε λα ην πξνζέμεη ν πειάηεο. Γη' απηό πξέπεη λα θξαπγάζεη ή έζησ λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ειθπζηηθή κεηαθνξά. Εάπσο έηζη πξνθχπηνπλ εμψθπιια ζαλ εθείλν ηνπ Focus. 

Ηηα ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα, όπσο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

Απξσδψλεο, ηα πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Αιιάδαο, ε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, ζπκππθλψζεθε θαη εθιατθεχηεθε ζην άγαικα ηεο Ώθξνδίηεο κε απισκέλν ην 

ρέξη. Ηπνξεί, απφ άπνςε πσιήζεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά εθείλε ηελ εβδνκάδα λα ήηαλ 

πεηπρεκέλε, αιιά ήηαλ εμαηξεηηθά ειιηπήο θαη έμη κήλεο κεηά δηαςεχζζεθε. Ξν πξφβιεκα ηνπ ρξένπο 

δελ αθνξά κφλν ηελ Ώθξνδίηε, αιιά θαη ηελ Θηαλνχ (κηα ζεφηεηα ηεο ηξιαλδηθήο κπζνινγίαο) θαη 

κεζαχξην πηζαλψο κηα πνξηνγαιηθή θ.ιπ. 

Γ αλάγθε ελφο Ηέζνπ λα ζπκππθλψζεη ηε ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηε κεηακνξθψζεη 

ζε ειθπζηηθφ εμψθπιιν, ηειηθψο ζθαγίαζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε απνηέιεζκα ην Ηέζν λα 

δηαςεπζζεί κέζα ζε έμη κήλεο. Αίλαη ζίγνπξν φηη ζην ηέινο ηεο εκέξαο, νη πειάηεο ησλ ΗΗΑ δελ ζα 

ζέινπλ ειθπζηηθέο κεηαθνξέο (κπνξνχλ λα βξνπλ θαιχηεξεο ζε κπζηζηνξήκαηα), αιιά ρξεηάδνληαη 

επαξθείο ζεσξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληέρνπλ ζηνλ ρξφλν. Γ ηάζε ησλ Ηέζσλ λα 

θηηαζηδψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα θάλεη ζην ηέινο απσζεηηθά. 
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Ξν ηξίην δνκηθφ πξφβιεκα ησλ ΗΗΑ είλαη ε εξγαζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Ζφγσ 

πεξηθνπψλ, λέσλ κεζφδσλ κάλαηδκελη (π.ρ. φινη νη δεκνζηνγξάθνη δνπιεχνπλ πιένλ ζε κηα 

αραλή αίζνπζα, φπσο ήηαλ νη κνδίζηξεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κε απνηέιεζκα λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε ζθέςε) θ.ιπ. ηνπο δεηείηαη λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν πιηθφ ζε κηθξφηεξν 

ρξφλν. Ξν θάλνπλ ζε βάξνο ηεο εκβάζπλζεο. Έηζη θαηαιήγνπλ λα αζρνινχληαη ξερά κε φια 

ηα ζέκαηα, απεπζπλφκελνη φκσο ζε πειάηεο πνπ μέξνπλ πεξηζζφηεξα (έζησ ζηνλ ηνκέα 

ηνπο) θαη κπνξνχλ εχθνια λα εκβαζχλνπλ ζην ζέκα πνπ νη δεκνζηνγξάθνη κε ην άγρνο ηνπ 

ρξφλνπ «μεπεηνχλ». Λξνζθέξνληαο φιν θαη ιηγφηεξε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ αλαγλψζηε, 

θπζηθά ηνλ ράλνπλ. Γηα λα κελ ηνλ ράζνπλ, αξρίδνπλ λα ηνλ θνιαθεχνπλ, αλαπαξάγνληαο 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζηεξεφηππα, ηα νπνία έρνπλ θαη ην πιενλέθηεκα λα θάλνπλ εχθνια 

ηε δνπιεηά ηνπο. Γπεηδή δε είλαη ζηεξεφηππα, δειαδή θνηλνηνπίεο, πξέπεη λα γίλνπλ πην 

ειθπζηηθά, άξα πεξηζζφηεξα θηηαζηδψκαηα, πεξηζζφηεξε δηαζηξέβισζε θαη μαλακπαίλνπκε 

ζηνλ θαχιν θχθιν. Ξα ΗΗΑ έρνπλ θηηάμεη ηελ ηδαληθή ζπληαγή θαηαζηξνθήο ησλ. 

Ηέζα ζ' απηφ ην ηνπίν, ινηπφλ, ηα ΗΗΑ θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηελ θξίζε, λα 

αλαζεσξήζνπλ απφςεηο.  

ηνπ Πάζρνπ Mαλδξαβέιε, ΓΦ. Η ΚΑΘΗΜΓΡΙΝΗ, 20.03.2011   

 

ΑΚΗΗ:  Να εληνπίζεηε δηαξζξσηηθέο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνρή ηνπ 

παξαθάησ θεηκέλνπ θαζώο θαη ηνπο ππόινηπνπο ηξόπνπο ζπλνρήο  κεηαμύ ησλ παξαγξάθσλ 

ηνπ  
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ΚΕΙΜΕΝΟ Δ.  ΓΖΝΝΏ ,Κ ΕΏΘΜΑΦΞΓΝ ΞΚΟ ΛΚΖΔΞΔΝΗΚΟ. 

Κ πνιηηηζκφο θαη ε γιψζζα είλαη δχν αέλαα εμειηζζφκελα ζηνηρεία. Γ γιψζζα είλαη κηα απφ 

ηηο έλπιεο εθθξάζεηο ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ. Εαη ηα δχν απηά δελ είλαη ζηαηηθέο νληφηεηεο αιιά 

δπλακηθέο, κε ιίγεο αξαηέο θνξπθαίεο απνθξπζηαιιψζεηο πνπ αθηηλνβνινχλ γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ, 

ιφγσ ηεο αλψηεξεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαη αηζζεηηθήο ηνπο πνηφηεηαο θαη χζηεξα ράλνληαη…. Εάζε 

ιέμε έρεη ηελ ηζηνξία ηεο θαη ζεκαίλεη ηελ ηζηνξία ηεο, θαη είλαη πινχζηα απφ ηελ ηζηνξία ηεο. ζν 

πην πξνεγκέλνο είλαη ν πνιηηηζκφο ελφο έζλνπο, ηφζν πην πινχζηεο ζε πξντζηνξία θαη ζπλεπψο ζε 

νπζία, είλαη νη ιέμεηο ηεο γιψζζαο. Ώπηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπληαθηηθέο κνξθέο ηεο γιψζζαο.  

Γ γιψζζα απνβιέπεη ζηε ζπλελλφεζε, φρη φκσο κφλν γηα ηα θαζεκεξηλά ηεο δσήο αιιά θαη 

γηα ηε δηαηχπσζε πςειφηεξσλ δηαλνεκάησλ, δειαδή ηε δηαηχπσζε απνρξψζεσλ κε απζηεξή 

αθξηβνινγία. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ε γιψζζα ρξεηάδεηαη λα εθθξάδεη θαζαξά φιεο ηηο ινγηθέο κνξθέο 

ηεο ζθέςεο. Ώιιά ε γιψζζα πξέπεη λα εθθξάδεη θαη άινγα ζηνηρεία, λα δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα ζε 

εθείλνλ πνπ αθνχεη ηα εθθξαδφκελα….  

Γηα ράξε απηψλ ησλ ζθνπψλ ε γιψζζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ 

έζλνπο. Ώθξηβέζηεξα πξέπεη λα είλαη ν θαζξέθηεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Ώπφ απηφ φκσο αθνινπζεί φηη 

ε γιψζζα, απηή θαζεαπηήλ, πξέπεη λα έρεη κηα άιιε πνηφηεηα, κηα άιιε ηδηφηεηα, λα έρεη αηζζεηηθή, 

λα έρεη χθνο. Εαη ην χθνο είλαη πάληα πξνζσπηθφ. Γ γιψζζα είλαη φηη ην κάξκαξν ή ν ραιθφο γηα ην 

γιχπηε. 

Αλψ , φκσο , ε γιψζζα είλαη θάηη ηφζν πξνζσπηθφ είλαη ηαπηφρξνλα θαη θάηη εζληθφ. Εάζε 

ιαφο έρεη ηε γιψζζα πνπ ηνπ αμίδεη. Νηε γιψζζα θαη ζηα ηξαγνχδηα ηνπ ελαπνζεθεχεηε ν πνιηηηζκφο 

ηνπ… 

Ξε γιψζζα απηφ ην ζπαξηαξηζηφ απφ δσή, δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, δελ ηε 

θαηαζθεπάδνπλ γισζζνιφγνη νχηε νη δάζθαινη ζηα ζρνιεία. Ξε γιψζζα ηελ πιάζεη πξψηα ν ιαφο 

θαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ νκηιία, αιιά θαη κε ηηο επγελέζηεξεο εθδειψζεηο ηνπ φπσο ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη. Ξελ πιάζνπλ φκσο θαη θνξπθαίνη ζηελ έθθξαζε απζηεξά ινγηθψλ λνεκάησλ, λνκηθψλ 

θαη καζεκαηηθψλ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ. Ξελ πιάζνπλ φηαλ έρνπλ θαη αηζζεηηθφ θξηηήξην, είηε 

βνεζεκέλνη απφ ηελ θαζαξφηεηα ηεο ινγηθήο ηνπο ζθέςεο είηε απφ ην ράξηζκα πνπ ηνπο δφζεθε κε 

ιέμεηο, πνπ αλ θαη πάληα εθθξάδνπλ θαη θάηη ινγηθφ, λα εθθξάδνπλ ην άινγν. 

Γη΄ απηφ φηαλ ζέινπκε λα θαηαιάβνπκε ην πλεχκα κηαο γιψζζαο, δελ ζα θαηαθχγνπκε ζηηο 

γξακκαηηθέο θαη ζηα ζπληαθηηθά αιιά ζηα θείκελα ησλ κεγάισλ ζπγγξαθέσλ. Ώπηνί ππαγνξεχνπλ 

ζηνπο γισζζνιφγνπο ηνπο λφκνπο ηεο γιψζζαο θαη φρη νη γισζζνιφγνη ζηνπο δεκηνπξγνχο ηεο 

γιψζζαο. Δελ έκαζε ν Δάληεο ηα ηηαιηθά απφ ηνπο γξακκαηηθνχο, απηνί κάζαλε ηηαιηθά απφ ην 

Δάληε. 

ΕΘ. ΞΝΏΞΝΚΝ 
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ΥΡΗΗ ΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

ΑΚΗΗ:  Να   δηθαηνινγήζεηε  ηε  ρξήζε  ησλ  ξεκαηηθώλ  πξνζώπσλ  ζηα  αθόινπζα  

απνζπάζκαηα  

 

 

1. [ β΄ εληθό ]  :  Ξν λα κηιάο κε επράξηζην θαη πεηζηηθφ ηξφπν, λα δηαηππψλεηο κηα 

ηνπνζέηεζε κε ζαθήλεηα θαη λα αληηπαξαζέηεηο ηε γλψκε ζνπ κε ζεβαζκφ θαη επγέλεηα πξνο 

ηνλ ζπλνκηιεηή, ζην πιαίζην ελφο δηαιφγνπ ή δηηηνχ ιφγνπ, απνηεινχλ ρξήζηκεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο πξαθηηθέο ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο: ζε κηα θηιηθή παξέα, ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ζηε ζρνιηθή ή αθαδεκατθή αίζνπζα, ζε αγψλεο αληηινγίαο, ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, 

ζηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην βήκα ηεο ΐνπιήο… θαη φρη κφλν… Γ ηέρλε ηνπ ξεηνξηθνχ 

επηρεηξήκαηνο πξσηαγσληζηεί ζε φιεο ηηο παξαπάλσ κνξθέο επηθνηλσλίαο. Απνκέλσο, 

ζηφρνο ηνπ είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία  νη νκηινχληεο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα 

δηαθσλήζνπλ θαη λα πείζνπλ ην αθξναηήξην γηα ηελ αιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο κέζα απφ 

πνηθίιεο παηγληψδεηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα επηρεηξεκαηνινγηθψλ 

δηαιφγσλ. 

 

Φ. Εγγλέζοσ , Κ. Ανηωναρόποσλος, Κ. 
Ανηωνοπούλοσ, Λ. Γαλίηη, Μ. Δημηηρίοσ, Γ. Καραμήηροσ, Κ. 

Κοηζίρα, Ζ. Κοηζίρα, Ε. Λαμπρινάκοσ, Κ.  Σπηλιοπούλοσ 
ΠΗΓΗ: Εθνικό Κένηρο Έρεσνας και διάζωζης ζτολικού σλικού, Παιδαγωγική Εηαιρεία Ελλάδος  1o 
Πανελλήνιο Σσνέδριο Προγράμμαηα Σποσδών – Στολικά εγτειρίδια: Από ηο παρελθόν ζηο παρόν και ηο 
μέλλον , 4, 5 και 6 Μαρηίοσ 2016 

 

2. [ β΄ εληθό ] Γ παηδεία είλαη απηή πνπ ζνπ καζαίλεη λα μερσξίδεηο ην θαιφ απφ ην θαθφ. Νε 

δηδάζθεη ηη είλαη δηθαηνζχλε θαη ηη ζεβαζκφο. Εαλέλα βηβιίν θαη δε ζα ζηε δηδάμεη. Γ 

νηθνγέλεηα ζνπ θη ε ίδηα ε δσή ζα ζηε κάζνπλ, αξθεί λα έρεηο ηα κάηηα θαη ηα απηηά αλνηρηά 

λα αθνπγθξαζηείο ηα γεγνλφηα γχξσ ζνπ.  [γ΄ εληθό ] Δπζηπρψο ζηνπο ηέζζεξηο κνπληνχο 

ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ ε θξηηηθή ζθέςε αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παπαγαιία. Ξα παηδηά 

καζαίλνπλ γηα ηηο ηδέεο ηεο παηδείαο ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηηο αληηιεθζνχλ πξαθηηθά.  [  

α΄πιεζπληηθό ]  Ηα πψο ζα κάζνπκε λα θεξφκαζηε ζαλ θνηλσληθά φληα φηαλ 

κεγαιψλνπκε ζ᾽ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ δε ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη πξνάγεη 

σο ηελ παπαγαιία αληί ηεο θξηηηθήο  ζθέςεο; …[β’  πιεζπληηθό] [ α΄εληθό]  Δελ μέξσ γηα 

εζάο, πάλησο νξακαηίδνκαη κηα θνηλσλία αλζξψπσλ γηα αλζξψπνπο. Ηηα θνηλσλία πνπ 

ρακνγειά ζπρλφηεξα, πνπ είλαη αηζηφδνμε θαη πνπ δε ιεηηνπξγεί ηπρνδησθηηθά γηα άηππα 

ραξηηά πηζηνπνίεζεο ηθαλνηήησλ.  Κθείινπκε λα πιάζνπκε έλαλ θφζκν αλζξσπνθεληξηθήο 

ζπλείδεζεο θη φρη ηερλνγλσζίαο. Ηηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δε ζα θνβίδεη ηηο λέεο γεληέο πνπ 

ζα αθνινπζήζνπλ. Λνπ ζα ηνπο κάζεη λα ζπλππάξρνπλ αξκνληθά θαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνλ 

ζπλάλζξσπν. 

Εσαγγελία Τζιάκα , Η παιδεία είναι θέμα αναηροθής  
 

 

3. [ α’ πιεζπληηθό ]  : Ώλ θνηηάμνπκε πξνο ην παξειζφλ, δε ζα βξνχκε θακηά άιιε γεληά, ε 

νπνία λα δηέζεηε ηφζν πνιχ ρξφλν, λα θαηείρε ηφζα πιηθά κέζα θαη λα είρε ηφζε κφξθσζε 
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φζν ε ζεκεξηλή. Έρνπκε ήδε εγθαηαιείςεη ηε ιεγφκελε θνηλσλία ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία 

δνχζακε γηα λα δνπιεχνπκε, θαη βηψλνπκε κηα πνιπζχλζεηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ 

νπνία δνπιεχνπκε γηα λα δνχκε. Κ ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπκε θαη δηεπζεηνχκε ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ζηελ επνρή καο απνθηά πξσηαξρηθή ζεκαζία θαη εκθαλίδεηαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφο κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο εξγαζίαο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα.  

 
Ν. Χανιωτάκθσ - Ι. Θωίδθσ. 

4. [ α΄ εληθό, α΄ πιεζπληηθό ]       Θεσξψ φηη κηα απφ ηηο πην επγελείο θηινδνμίεο πνπ 

(πξέπεη λα) έρεη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ζεηηθή θαη ελ κέξεη λνζηαιγηθή αλαθνξά απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηηο καζήηξηέο ηνπ. Γηαηί, ζ‘ απηή ηε ζπλαηζζεκαηηθή  αλαθνξά 

ζπκππθλψλνληαη πνιιά ζηνηρεία ηνπ θαη σο εθπαηδεπηηθνχ θαη σο αλζξψπνπ: ε 

θαινζχλε, ν επαγγεικαηηθφο δήινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε παηδαγσγηθή αγάπε, ε 

επζπλεηδεζία, ε επηζηεκνζχλε. Ίζσο λα είλαη θαη ε θαιχηεξε κνξθή αμηνιφγεζήο καο, 

γηαηί θξηλφκαζηε ζηε βαζηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ πξναγσγή ηεο 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ζηε ζπλέξγεηά καο γηα ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ. 

Νίθνο Σζνύιηαο, [Αθπαηδεπηηθφο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Λξφεδξνο ηεο ΚΖΗΑ απφ ην 1996 

έσο ην 2003]   «Ηαο επεξεάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δσή καο;»25/08/2015 Anthologio wordpress com 
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Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΗΜΔΙΩΝ ΣΙΞΗ 
 

 

Α. Να αλαγλσξίζεηε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα 

1.  «Κη «παλειιαδηθέο» ην ζέκα ηεο εκέξαο- ησλ εκεξψλ, δειαδή! Ηέρξη λα ηειεηψζνπλ! Θέκα 

ησλ παηδηψλ (θπζηθά…! ) αιιά θαη (πην πηεζηηθφ, κάιινλ… ) ησλ γνληψλ, ησλ νηθνγελεηψλ 

νιφθιεξσλ πνπ «ζπκπάζρνπλ» κε ηα αγσληδφκελα παηδηά, βηψλνπλ (θαη κάιηζηα γηα 

αξθεηνχο κήλεο) ην άγρνο θαη ηελ αγσλία ηνπο, άγρνο θαη αγσλία πνπ θαη νη ίδηνη νη γνλείο 

θαη ν νηθνγελεηαθφο πεξίγπξνο ηνπο δεκηνπξγνχλ, κε απηά ηα κεγαιφζηνκα θαη ππεξβνιηθά 

«ε κεγάιε ζηηγκή …», «ε απνθαζηζηηθή δνθηκαζία…», «ην κεγάιν ζηνίρεκα…»!  Εαη 

θνπβεληηάδακε «ην ζέκα » θαη κε ζπλαδέιθνπο ζηελ εθεκεξίδα (φπσο γίλεηαη ζε θάζε ρψξνο 

δνπιεηάο, κεηαμχ …αγρσκέλσλ γνληψλ! ) γηα ηα δηθά καο ηα , αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο απφ 

ην «θιίκα  ζην ζπίηη» , ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ (θαη… ηε δηθή καο , 

θπζηθά ) » 

2. Ώπηή ηε θνξά, αο βάινπκε ηηο αηηηνινγίεο κπξνζηά απφ ηα ζπκπηψκαηα. Αίκαζηε έλαο κηθξφο 

ηφπνο γεκάηνο αλζξψπνπο πνπ ην πξψην θαη βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε 

έιιεηςε ζηγνπξηάο. Ειεξνλνκηά αηψλσλ ζθιαβηάο, επηδξνκψλ θαη θαηαπίεζεο. Γ έιιεηςε 

ζηγνπξηάο νδεγεί ζε κηα ππεξβνιηθή (θαη αλαγθαζηηθή) ππεξηξνθία ηνπ εγψ. Ξν εγψ ληψζεη 

δηαξθψο πσο θηλδπλεχεη, νη κεραληζκνί απηνπξνζηαζίαο ζξηακβεχνπλ, ν εγσηζκφο γίλεηαη 

κέζνδνο επηβίσζεο. (Κ ζάλαηνο ζνπ, ε δσή κνπ). Γ ζηάζε παξακέλεη θη φηαλ ν θίλδπλνο 

πεξάζεη. Λψο,  φκσο, ρσξάλε ζε κηα κηθξή ρψξα ελληά εθαηνκκχξηα ππεξηξνθηθά εγψ — πνπ 

ην θαζέλα ζέιεη λα επηβιεζεί ζηα άιια; Φηάλνπκε ζην Δνλεζθηθφ παξάδνμν, φπνπ ν θαζέλαο 

καο ζαλ Αγψ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα — θαη ζαλ Αζχ θαλέλα. Νηε ρψξα ηνπ Αγψ, ην Αζχ είλαη 

ππφ δησγκφλ. Άξα θαη ην Αγψ (κηα θαη φια ηα Αζχ είλαη θαη Αγψ...). Άξα νη πάληεο... Έηζη, 

αηψλεο ηψξα, θιείλνπκε ν έλαο ην δξφκν ηνπ άιινπ. Νηελ πξνζπάζεηα καο λα κελ πξνεγείηαη 

θαλείο, κέλνπκε φινη ζηάζηκνη. Ηφλν ζε θάηη πνιέκνπο ηα μερλάκε θαη νξκάκε — γηα λα 

αθηλεηνπνηεζνχκε πάιη, κεηά, ζε ιανθνφληεην καξκάξηλν ζχκπιεγκα. Ξίπνηα δελ καο ελνριεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηηπρία ηνπ άιινπ (πψο καο μέθπγε!). Δελ ηελ αλερφκαζηε. Δελ ηελ 

επηηξέπνπκε. Ξε ζεσξνχκε απξεπή, άζεκλε, ζρεδφλ... αληηδεκνθξαηηθή. Κη άιινη ιανί 

ππεξεθαλεχνληαη γηα ηνπο πξνηθηζκέλνπο, ηνπο εθιεθηνχο, ηνπο ηαιαληνχρνπο. Ακείο 

ληξεπφκαζηε θαη θνηηάκε λα ηνπο θξχςνπκε. Εαη ην θαηαθέξλνπκε κηα ραξά. Αθηφο αλ ηχρεη 

θαη ηνπο αλαθαιχςεη θαλέλα μέλν Θφκπει. (Ώιιά θαη ηφηε, ιίγεο κέξεο κεηά ηνπο πξψηνπο 

παλεγπξηζκνχο, αξρίδεη λα θπθινθνξεί ην θαξκάθη θαη ζηα ζηφκαηα θαη ζηα ξεπνξηάδ ησλ 

εθεκεξίδσλ). 

Ν.Δήκνπ, Γ ρψξα ηνπ Αγψ. 3/2016  
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3. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηξφπνο παξνπζίαζεο είλαη κνλνκεξήο, αλεπαξθήο ή θαη ιαζεκέλνο, ν 

Ξχπνο ζπκβάιιεη ζηε γεληθή ζχγρπζε θαη πξνρεηξνινγία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσλία ηεο 

δηαθήκηζεο, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ηεο «αθζνλίαο». Κ άλζξσπνο, αληί λα γίλεηαη θξηηηθφηεξνο θαη 

νξζνινγηθφηεξνο, γίλεηαη φιν θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αλεπζπλφηεξνο θαη εμσθαηεπζπλφκελνο, 

παζεηηθφο δέθηεο θαη «ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ», φπσο ηφζν εχζηνρα είπε έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

ακεξηθαλφο ζεσξεηηθφο. 

Βαζίλης Φίλιας, Κοινωνιολογικές προζεγγίζεις, ύγτρονη Γποτή 

 

4. Γ σρνιηθή απνηπρία ζπλήζσο ζεσξείηαη σο απνηπρία ησλ καζεηψλ (ελ πξνθεηκέλσ ησλ καζεηψλ 

ησλ Απαγγεικαηηθψλ Ζπθείσλ – ΑΛΏ.Ζ.) λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γ αιήζεηα είλαη φηη ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα απνηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο επηινγήο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

(learning objects) κε ηα νπνία επηρεηξείηαη ε επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Γ. Παπαλησλίνπ, Θ. Υαηδειάθνο 

 

5 Ξα Ώλαγλσζηηθά είλαη -θαηά γεληθή νκνινγία- ηα θαιχηεξα βηβιία πνπ έρεη θαη ζπλερίδεη λα 

πξνζθέξεη ε ειιεληθή πνιηηεία ζηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο. Ξα Ώλαγλσζηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θπξίσο γηα λα καο βνεζήζνπλ λα κάζνπκε λα κηιάκε ή λα γξάθνπκε, λα ζπλελλννχκαζηε δειαδή. 

Εαη ηφζν θαηά ηελ νκηιία φζν θαη ζην γξάςηκν (πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν), πξνζπαζνχκε λα 

γίλνπκε θαηαλνεηνί απφ ηνλ ζπλνκηιεηή καο, ηνλ αθξναηή ή ηνλ αλαγλψζηε. Ώπψηεξνο ζθνπφο ηεο 

γιψζζαο ησλ Ώλαγλσζηηθψλ είλαη απηφ πνπ ζπλνπηηθά ιέεη ν Πξίζηνο ν Ξζνιάθεο ≪Ώπψηεξνο 

ζθνπφο ηεο γιψζζαο είλαη ε γισζζηθή επηθνηλσλία ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ρξήζεηο. 

Φ. ΐιαράθε Αι Ζαξίζεο 

 

6 Ξν ζπκπέξαζκα ηνπ Ηπξνπο Φέηιεξ: «Oη δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα παξαηήζνπλ ην ηη "ζα γίλεη ή δελ 

ζα γίλεη" ζην κέιινλ θαη λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν κε ην "πψο" θαη ην "γηαηί" ηνπ παξφληνο...».  

«Αίλαη ζηε θχζε ησλ εθεκεξίδσλ λα θηηάρλνπλ ηνλ πην δξακαηηθφ ηίηιν, ην πην δξακαηηθφ θείκελν, 

λα βάδνπλ ηελ πην δξακαηηθή θσηνγξαθία, έηζη ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηνλ 

αλαγλψζηε... Ώπηή ε αλεπζπλφηεηα έρεη θνπληψζεη ζηε βηνκεραλία ησλ ΗΗΑ. Λξέπεη λα είκαζηε πην 

πξνζεθηηθνί, πξέπεη λα αλαζηνραδφκαζηε. Αίλαη ε ζσζηή θσηνγξαθία ελφο αλζξψπνπ πνπ έρεη ηα 

ρέξηα ηνπ ζην θεθάιη κπξνζηά ζηελ νζφλε ελφο ρξεκαηηζηεξίνπ;» 

Daniel Bogler , Δηεπζπληήο ησλ Financial Times , ΠΗΓΗ: εθεκ. ΚΑΘΗΜΓΡΙΝΗ, 20-3-2011  
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7. KEIMENO  

ΠOΛΙΣΙΜO – ΚΑΛΛΙΓΡΓΓΙΑ – ΠΑΙΔΓΙΑ. 

 

[…]ηαλ ν Ενξαήο ην 1806 αλέζπξε απó ηνλ ζεζαπξó ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηε ιέμε 

πνιηηηζκφο, γηα λα απνδψζεη εχζηνρα ηε γαιιηθή ιέμε civilisation, «έπαημε» ζπλεηξµηθά α) µε 

ηε ζρέζε ηνπ πνιίηε µε ηελ πνιηηεία (αξρηθά ε ι. πνιηηηζµóο δήισλε ηε δηαρείξηζε 

δεµνζίσλ πξαγµάησλ) θαη β) µε ó,ηη ραξαθηεξίδεη ζπρλά ηνλ άλζξσπν ηεο πóιεο, ηε 

δπλαηóηεηα µηαο θαιιηέξγεηαο, µηαο πην εθιεπηπζµέλεο ζπµπεξηθνξάο θαζψο θαη µηαο 

ειεπζεξηóηεηαο (πβ. άζηπ-αζηείνο, ρψξα-ρσξαηά). Έηζη πιάζηεθε ε ι. πνιηηηζµóο µε ηε 

λεóηεξε ζεµαζία ηεο. 

Δχν αηψλεο λσξίηεξα (απó ηνλ 16ν αη.) αξρίδεη λα ρξεζηµνπνηείηαη ζηε Γαιιία ε ι. culture πνπ 

δήισζε ηδίσο ηνλ πλεπµαηηθó –θνηλσληθó –εζηθó πνιηηηζµó, ζεµαζία ε νπνία εληζρχζεθε ηνλ 18ν αη. 

απó ην Kultur ηνπ Εαλη θαη ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο ηεο Ώγγιηθήο θαη ηεο Γεξµαληθήο. Κη ιέμεηο 

civilisation θαη culture ρξεζηµνπνηήζεθαλ ζηελ Ώγγιηθή θαη ζε άιιεο γιψζζεο σο ζπλψλπµεο µε 

έµθαζε ζηνλ «ηερληθó πνιηηηζµó» θαη «ηνλ εθπνιηηηζµó» ην civilisation θαη σο δεισηηθó ηνπ εζηθνχ-

πλεπµαηηθνχ πνιηηηζµνχ ην culture. Ξν ηειεπηαίν απνδóζεθε ζηελ Αιιεληθή µε ηε ι. θαιιηέξγεηα, 

αξραία ιέμε πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε µεηαθνξηθά (σο θαιιηέξγεηα ηνχ πλεχµαηνο, ησλ γξαµµάησλ θαη 

ησλ ηερλψλ), óπσο θαη ην ιαηηληθó cultura πνπ έδσζε ην culture. Ώο πξνζζέζνπµε óηη ζηε ζχγρξνλε 

γιψζζα µαο ππάξρεη ε ηάζε απó πξνζεθηηθνχο νµηιεηέο λα γίλεηαη δηάθξηζε ζηα επίζεηα πνπ 

δειψλνπλ ηνλ πνιηηηζµó. Έηζη ην µελ πνιıηıζκıθόο δειψλεη θάζε ηη πνπ αθνξά ζηνλ πνιηηηζµó ζε 

αθεξεµέλν ή θαζαξψο πλεπµαηηθó επίπεδν (µηιάµε γηα «πνιηηηζµηθά γλσξίζµαηα», «πνιηηηζµηθή 

αμία», «πνιηηηζµηθó επίπεδν»), ελψ ην πνιıηıζηıθόο θπξηνιεθηείηαη ζε πξάμεηο θαη δξαζηεξηóηεηεο 

πνπ απνζθνπνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιηηηζµó (µηιάµε γηα «πνιηηηζηηθή δξάζε», γηα «πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο», «πνιηηηζηηθά επηηεχγµαηα», «πνιηηηζηηθó αλζξψπηλν δπλαµηθó»). Λψο δήισλαλ, 

ινηπóλ, θαη θπξίσο πψο αληηιαµβάλνληαλ ηνλ πνιηηηζµó; Κ πνιχο Werner Jaeger, ζην θιαζηθó 

ηξίηνµν έξγν ηνπ Paedeia, µάο δίδαμε πέξαλ πνιιψλ άιισλ óηη ε έλλνηα ηεο παηδείαο ζηνπο 

αξραίνπο θάιπςε ó,ηη ζήµεξα πεξηιαµβάλνπµε ζηελ έλλνηα πνιηηηζµóο (µóξθσζε, πλεπµαηηθή 

θαιιηέξγεηα, ηέρλεο, γξάµµαηα, επηζηήµεο, παξάδνζε, αμίεο). 

Παıδεία, ινηπóλ, θαη παίδεπζıο (ζηελ επξχηεξή ηεο έλλνηα) δήισζαλ ηνλ πνιηηηζµó. Γηαηί 

µπνξεί ν πνιηηηζµóο –óπσο ηνλ ελλννχµε ζηα λεóηεξα ρξóληα, επεξεαζµέλνη απó αλζξσπνινγηθέο 

ζεσξήζεηο– λα είλαη «ην αμηαθó ζχζηεµα πνπ δηέπεη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ελóο ιανχ», σζηóζν ζην 

βάζνο θαη ζε ζρέζε µε ηνλ άλζξσπν σο πξóζσπν θαη σο ηδηνπξνζσπία, πνιıηıζκόο είλαı ε 

θαιιıέξγεıα ηεο πξνζσπıθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ κέζα από ηελ παıδεία πνπ έρεη απνθηήζεη 

(αηνµηθή, ηππηθή, άηππε, παξάδνζε, αθνχζµαηα, δηαβάζµαηα, βηψµαηα). 

Δηαθνξίδνληαο νη αξραίνη ηελ πξαθηηθή-επαγγειµαηηθή γλψζε (πνπ δήισλαλ θπξίσο νη 

ιέμεηο ηέρλε θαη επηζηήµε) απó ηε γλψζε σο θαιιηέξγεηα (πνπ δήισλαλ θπξίσο ε παηδεία θαη ε 

παίδεπζε) έθεξλαλ ηελ παηδεία θνληά ζην πεξηερóµελν πνπ πξνζδηνξίδνπµε ζήµεξα σο πνιηηηζµó 

ζε πλεπµαηηθó –εζηθó επίπεδν. Ξελ αληίιεςε απηή ηνπ πνιηηηζµνχ ζπµπιήξσλαλ έλλνηεο-ιέμεηο 

óπσο ε θηινζνθία , ε µνπζηθή (πνπ θάιππηε ηηο ηέρλεο) θαη ηα γξάµµαηα. Φξάζεηο óπσο «επί ηέρλε ή 

επί παηδεία» (γηα επάγγειµα ή γηα µóξθσζε) δείρλνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππήξρε. Ώμίδεη επίζεο λα 

παξαηεξήζνπµε óηη «ην ζπλερέο ηεο γλψζεο», ε δηεπηζηεµνληθóηεηα, ε δηαθιαδηθóηεηα θαη ε 

δηαζεµαηηθóηεηα, πνπ είλαη δεηνχµελα ζήµεξα ζηελ παηδεία µαο γηα µηα νπζıαζηıθή θαı ζθαıξıθή 

κόξθσζε, ήηαλ εγγελή ζπζηαηηθά ζηελ πνιηηηζµηθή αληίιεςε ηεο παηδείαο ησλ αξραίσλ, νη νπνίνη 

ζπλδχαδαλ ηε θηινζνθία µε ηε ξεηνξηθή, ηελ ηαηξηθή (θάηη ζαλ αλζξσπνινγία-βηνινγία), µε ηα 

µαζεµαηηθά θαη, βεβαίσο, µε ηε µνπζηθή (ηηο ηέρλεο) θαη ηελ άζθεζε ηνχ ζψµαηνο (πβ. γπµλαζηήξην – 
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γπµλάζην). ηαλ ραξαθηεξίδνληαη σο Έιιελεο «νη ηεο ειιεληθήο παηδείαο µεηέρνληεο», είλαη θαλεξó 

óηη γίλεηαη αλαθνξά ζηε γεληθóηεξε έλλνηα ηνχ πνιηηηζµνχ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο θαη óρη ζηε 

«ζρνιηθή εθπαίδεπζε» ή ζε ζπγθεθξηµέλεο µαζήζεηο (γιψζζαο, θηινζνθίαο θ.ιπ.). Εαη óηαλ ε Ώζήλα 

ραξαθηεξίδεηαη σο «Αιιάδνο παίδεπζηο», πάιη ν πνιηηηζµóο, ε Ώζήλα σο πνιηηηζηηθó-πλεπµαηηθó 

θέληξν εμαίξεηαη θαη óρη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηεο µε ηελ εηδηθóηεξε έλλνηα. Λεπαηδεπµέλνη (ζε 

αληίζεζε µε ηνπο απαίδεπηνπο) ήηαλ νη θαιιηεξγεµέλνη άλζξσπνη, πνπ γλψξηδαλ, µεηείραλ θαη 

απνιάµβαλαλ ηνλ πνιηηηζµó. 

ΐεβαίσο, απηó πξνυπóζεηε «ειεχζεξν ρξóλν», ζρνιήλ. Ώιι‘ αθξηβψο έρεη ζεµαζία σο επηινγή δσήο 

óηη ε  εμειίρζεθε ζε ζρνιή, ν ειεχζεξνο ρξóλνο, δελ µεηεηξάπε ζηελ Ώζήλα ζε ζρóιε, ζε αξγία θαη 

μεθνχξαζε, αιιά αθηεξψζεθε ζηε µóξθσζε θαη ζηελ πξνέθηαζή ηεο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο, θη 

έηζη Νρνιή θαη Νρνιείν (απ‘ óπνπ θαη ε γελίθεπζή ηνπ: school, école, Schule, scuola θ.η.ó). Ώπηή ε 

απνθπγή ζρóιεο, ε αζρνιία µε ζεµαληηθά ζέµαηα, ε ζπλ-δήηεζε µε ζθνπó ηελ παίδεπζε, ηε 

δηαλνεηηθή θαιιηέξγεηα, ηε γλψζε ηνπ θóζµνπ θαη ηνπ εαπηνχ µαο, ηελ παηδεία σο ππέξβαζε ησλ 

απιψλ βηνινγηθψλ αλαγθψλ θαη άµεζε ζχλδεζε µε ην πλεχµα ηνχ αλζξψπνπ µέζα απó ηα 

γξάµµαηα, ηε θηινζνθία, ηηο ηέρλεο, ηελ επηζηήµε, ην ζέαηξν, ηελ πνιηηηθή, ηνλ δηάινγν, απηή ε 

µεγάιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνµηά θη απηή ε παηδεία είλαη πνπ µπνξνχλ λα µαο εµπλεχζνπλ θαη ζήµεξα. 

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ, Σο Βήμα: Νέες Γποτές, 03/01/2010 

 

 

 

 

Β. Να τεθεί κόμμα,  όπου χρειάζεται ςτο παρακάτω κείμενο.  

 

Ηεγάινο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνλ πιαλήηε ηε 

κφιπλζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Κη λένη ηεο Απξψπεο ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα παλεπξσπατθή 

εκεξίδα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο ΐξπμέιιεο ψζηε λα ζέζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα. Απηπιένλ ζα επηδηψμνπλ κεηά ην ηέινο ηεο εκεξίδαο ζπλάληεζε κε νξγαλψζεηο 

παγθνζκίαο  θιίκαθαο πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ην πξφβιεκα ζηηο ζσζηέο ηνπ βάζεηο κηα θαη ε 

πεξηβαιινληηθή κφιπλζε αθνξά φινπο καο Απξσπαίνπο θαη κε. Γηα λα γίλεη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο φκσο βίσκα θαη εζσηεξηθή αηνκηθή αλάγθε ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

θαιχηεξα θαη φινη νη ηνπηθνί θνξείο αγσγήο ζρνιείν Η.Η.Α. θαη θπζηθά ε νηθνγέλεηα θαη θαζψο νη 

παγθφζκηνη θνξείο ζα δξνπλ ηαπηφρξνλα λα ελψζνπλ φινη ηηο δπλάκεηο ηνπ κε ζθνπφ ηε δηάζσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΑΝΑΦΟΡΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ  

 ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΓΔΗ 

 
 

1. Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ησλ δεπηεξεπνπζώλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ . 

2. Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηηο αλαθνξηθέο πξνζδηνξηζηηθέο θαη παξαζεηηθέο 

πξνηάζεηο 

 

 

1. Θα έξζεηο φπνηα ψξα ζειήζεηο.  

2. Κη θνηλσληθέο επηζηήκεο, πνπ ηφζν έρνπλ πεξηθξνλεζεί απφ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

3. Λήγαηλε φπνπ ζνπ πνπλ.  

4. Θα δερηψ κφλν έηζη, φπσο ζνπ είπα.  

5. Λαξνπζίαζέ ηα φπσο λνκίδεηο. 

6. Θα είλαη θαιχηεξα φζα ζα γξάςσ ζηε ζπλέρεηα.  

7. ζα δίλεηο, ηφζα παίξλεηο.  

8. Πσξίο απηά δελ πάκε πνπζελά, φπσο δελ πάεη ρσξίο φπιν ζηε κάρε ν ζηξαηηψηεο 

9. πνηνο πεηλάεη θαξβέιηα νλεηξεχεηαη. 

10. ζα δψζεη ζην κήλπκά ηνπ ηελ έθηαζε θαη ην χθνο πνπ απηφο ζέιεη.  

11. Νηε ζεκεξηλή επνρή  είζαη φ,ηη δειψζεηο.  

12. Λέηαμαλ ηα θξνχηα πνπ ζάπηζαλ. 

13. Αίλαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πος ηνπο αξέζεη λα αλαθαιχπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

14. Ηε ηηο ηειεδηαζθέςεηο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ δσληαλέο ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε 

αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη πνπ κπνξνχλ φρη κφλν λα 

αθνχλε, αιιά θαη λα βιέπνπλ ην ζπλνκηιεηή ηνπο.  

15. Κ άλζξσπνο πνπ είδα ζην δξφκν ήηαλ έλαο παιηφο κνπ θίινο. 

16. Ξα παηδηά πνπ  κε ραηξέηεζαλ ήηαλ παιηνί καζεηέο κνπ. 

17. Ώξθεηέο γεσηξήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ζην ηκήκα ηνπ θξαηήξα πος 

βξίζθεηαη ζηελ μεξά. 

18. Έιεμε ε δηνξία πνπ είρε δψζεη ε Αθνξία γηα ηελ  ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ.  

19. Αίλαη κηα ρψξα πνπ κπνξεί λα ππεξεθαλεπηεί γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

20. Οπάξρνπλ , φκσο , θαη εθείλα ηα πνηήκαηα  πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί πνηέ. 

21. Γ αιφγηζηε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, φκσο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζπληειείηαη κε απίζηεπηε ηαρχηεηα, ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ χπαξμε αλ φρη ηεο δηθήο 

καο γεληάο ζίγνπξα ησλ ακέζσο επφκελσλ. 

22. Γ δαπαλεξή θαζπζηέξεζε ή ηξνπνπνίεζε ελφο ηερληθνχ έξγνπ, πνπ ζπλήζσο ζα 

θαηαζθεπαζηεί ελ ηέιεη νχησο ή άιισο θαη ζα έρεη επηπιένλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο 

δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα θάπνηνπ χςηζηνπ αγαζνχ, πξάγκα πνπ ζα ζπκβεί κε ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ αξραίσλ.  

23. Κ ζπγγξαθέαο ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ είλαη ην  πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ πξφζσπν ,πνπ 

ππάξρεη πξαγκαηηθά πέξα θη έμσ απφ ην  θείκελν. 
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ΔΗΛΧΗ - ΤΝΤΠΟΔΗΛΧΗ 

 

Να εληνπίζεηε ζηα παξαθάησ θείκελα θξάζεηο,  όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε γιώζζα 

ζπλππoδεισηηθά.  

 

Α. 

Ξν δηθαίσκα λα εθθξάδεζαη ειεχζεξα πξνυπνζέηεη θαη ην δηθαίσκα λα δηαιέγεηο πσο ζα 

κηιάο, ρσξίο θξαγκνχο, ρσξίο πξνθξνχζηεηεο δεζκεχζεηο θαη πνλεξέο απαγνξεχζεηο. 

Tα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ε απηνκαηνπνίεζε έδεημε πσο είλαη ηθαλή λα επηηειέζεη θάζε παξαγσγηθφ 

έξγν. ρη κφλν θάλεη ζρεηηθά απιέο δνπιεηέο, φπσο ε θαηαζθεπή ηκεκάησλ απηνθηλήησλ ή ςπγείσλ, 

αιιά ζηνηρεηνζεηεί εθεκεξίδεο, νδεγεί απηφκαηα ηα ηξέλα ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλν 

πξφγξακκα θαη εμνξχζζεη ην θάξβνπλν πνπ καο ρξεηάδεηαη. Άξρηζε κάιηζηα ηειεπηαία λα καο 

νξγψλεη ηα ρσξάθηα θαη λα ζεξίδεη ηηο ζνδεηέο. Mπνξεί λα κελ απέρεη πνιχ ε κέξα πνπ νπζηαζηηθά 

φια ηα αγαζά πνπ ρξεηαδφκαζηε ζα θαηαζθεπάδνληαη ζε απηφκαηα εξγνζηάζηα ρσξίο βνήζεηα 

ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θαη πνπ νη άλζξσπνη ζα είλαη αλαγθαίνη –φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή– 

κφλν γηα ηε ιήςε δηεπζπληηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

απηφκαησλ κεραλψλ. 

N. Γξεγνξηάδεο 

 

Β. 

Η λεπελζήο θνηλσλία, ε νπηνπία θαη ε ειπίδα 

ΔΓΗΚΝΔΑΟΝΓ:  ΞΚ ΐΓΗΏ, 04/05/2013  

Γ βνπιηκία ηεο επκάξεηαο έγηλε έλα ηξχπην ζσζίβην θαη γχξσ ζαλ καληαζκέλνο σθεαλφο, ν 

ζάλαηνο. Γπκλφ ζπαζκέλν παηρληδάθη ζηα ρέξηα κηαο δπζνίσλεο κνίξαο, ν άλζξσπνο ζήκεξα 

παζρίδεη λα ππάξμεη. Ώλεπηηπρψο, φπσο φια δείρλνπλ. Kαηαζιίςεηο, βηαηνπξαγίεο, απηνθηνλίεο, 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, επηινγή ηνπ κίζνπο σο ηξφπνπ δσήο θαη θαηαζθεπή θαληαζηηθψλ ερζξψλ ζηε 

ζέζε ελφο μέλνπ εαπηνχ.  

  Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ν πεξί ειπίδαο ιφγνο έρεη ηα φξηά ηνπ. Ώμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο δελ πέζαηλαλ κφλν φζνη έραλαλ ηελ ειπίδα αιιά θαη φζνη 

θαηαθιχζηεθαλ απφ απηήλ. Αηζη, ν κέζνο φξνο ζαλάησλ ηελ εβδνκάδα αλάκεζα ζηα Πξηζηνχγελλα 

ηνπ 1944  θαη ζηελ Λξσηνρξνληά ηνπ 1945 απμήζεθε ππεξβνιηθά. Γ εμήγεζε δελ βξηζθφηαλ ζηηο 

ζθιεξφηεξεο ζπλζήθεο δσήο ή ζε θάπνηεο λέεο επηδεκίεο αιιά ζην φηη νη θξαηνχκελνη είραλ δήζεη κε 

ηελ αθειή ειπίδα φηη ζα βξίζθνληαλ ζηα ζπίηηα ηνπο γηα ηηο γηνξηέο. Κζν πιεζίαδε ε ψξα ηεο 



74                                                                                            Α ς κ ι ς ε ι σ   τ θ ν  Ε ξ ε τ α η ό μ ε ν θ  Θ ε ω ρ ί α                                                                                                                                                                                                       

 

δηάςεπζεο έραλαλ ην θνπξάγην ηνπο θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ απηνχο πέζαλε.Γ ρακέλε ειπίδα 

ζθνηψλεη αιιά ην ίδην θαη ν πιενλαζκφο, ε αθειήο ππεξαθζνλία ηεο ειπίδαο.  

Εαη ζήκεξα;  Λφζν κπνξείο λα ειπίδεηο δίρσο λα απηαπαηάζαη; «Αν δεν πιζηέτειρ ζηο 

ανέθικηο, πώρ θα ηο πεηύσειρ;». Ήηαλ ην αγαπεκέλν κνπ ζχλζεκα ζηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Ηηιάκε φκσο γηα επνρέο πνπ ε ειπίδα δελ ήηαλ κηα απαγνξεπκέλε, ζρεδφλ γξαθηθή, αλ φρη αθειήο 

έλλνηα. Ξφηε πνπ ε πίζηε πήγαδε απφ ηελ ειπίδα φηη έλαο άιινο θφζκνο ήηαλ εθηθηφο.  

Ξα ρξφληα θχιεζαλ θη εκείο πιεξψζακε έλα κεγάιν αληίηηκν. Γίλακε κηα θνηλσλία 

αλαιθάβεησλ ζηνλ ςπρηθφ πφλν. Νηνλ βσκφ ηεο φπνηαο ειπίδαο ζπζηάζακε ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πφλνπ. Εη φκσο ν πφλνο είλαη κηα δχλακε, κηα γέθπξα πνπ καο ελψλεη κε θνηηάζκαηα αιήζεηαο κέζα 

καο. Γη' απηφ θαη ν Θηνζηνγέθζθη παξαθαινχζε «μονάσα ένα θοβάμαι, να είμαι ανάξιορ ηηρ οδύνηρ 

μος, ηυν μαπηςπίυν μος».  

Γ θνηλσλία καο είλαη κηα λεπελζήο θνηλσλία. Ώξλείηαη, ζπγθαιχπηεη, ηαηξηθνπνηεί ηνλ πφλν. Κ 

ςπρηθφο πφλνο γίλεηαη αληηιεπηφο δηαξθψο ζαλ έλα έιιεηκκα, έλα ειάηησκα, ελάληηα ζηε ζθνηεηλή 

επηηαγή αηζηνδνμίαο πνπ κέρξη πξφηηλνο καο θαηέθιπδε. Κ απνηειεζκαηηθφο, ιεηηνπξγηθφο, 

εθζπγρξνληζκέλνο άλζξσπνο ηεο επνρήο καο αξλήζεθε πεηζκαηηθά ην πέλζνο. Γ απεηιή ζε απηή ηελ 

θξίζε είλαη ην πάγσκα ηεο ζθέςεο, ε άκβιπλζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε αδπλακία ζηνραζκνχ θαη 

επαλαζηνραζκνχ πάλσ ζηελ απψιεηα. Γ λέθξσζε αιιηψο. 

Ώληηγξάθσ έλα ζχλζεκα απφ έλαλ ηνίρν ηνπ Λαληείνπ: «ε έναν κόζμο για λίγοςρ δεν έσει 

θέζη κανείρ» κηα ζπιινγηθφηεηα, έλα «καδί» δηαγξάθεηαη ζηνλ νξίδνληα. Έλα «καδί» πνπ δελ 

κπνξνχκε, δελ γίλεηαη πηα λα αγλννχκε γηαηί ε δσή καο, ε χπαξμή καο ζα είλαη πάληα ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ απψιεηα, ν έξσηαο κε ηνλ ζάλαην, ε ειεπζεξία κε ηνλ θφβν θαη ην κεγάισκα κε 

ηνλ απνρσξηζκφ. Αίκαζηε φινη καδί ζε απηφ. 

 

Φωτεινή Τσαλίκογλοσ ,καθηγήτρια Ψστολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.  
 * ΚΕΚΜΕΝΟ ΤΝΣΟΜΕΤΜΕΝΟ +  



Ν ε ο ε λ λ θ ν ι κ ι  Γ λ ϊ ς ς α  Γ ’  Λ υ κ ε ί ο υ                                                75      

 

 



76                                                                                            Α ς κ ι ς ε ι σ   τ θ ν  Ε ξ ε τ α η ό μ ε ν θ  Θ ε ω ρ ί α                                                                                                                                                                                                       

 

 



Ν ε ο ε λ λ θ ν ι κ ι  Γ λ ϊ ς ς α  Γ ’  Λ υ κ ε ί ο υ                                                77      

 

 

Εκδόσεις schooltime.gr 

Τηλ.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 

 

http://www.schooltime.gr/
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