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A.ΣΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ
ηνηρείν πνπ επηβάιιεηαη λα πξνζέμεη ν καζεηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο έθζεζεο
-παξαγσγήο θεηκέλνπ είλαη ην επηθνηλσληαθό πιαίζην πνπ ζα ηνπ δεηεζεί λα αθνινπζήζεη. Όηαλ
ιέκε επηθνηλσληαθό πιαίζην, ελλννύκε ηηο επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο
ζπληάζζεηαη έλα θείκελν, αθνύ «Μηινύκε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, ζε δηαθνξεηηθό ηόπν, ζε
δηαθνξεηηθό ρξόλν, κε δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο, γηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα» (Έθθξαζε-Έθζεζε,
η. α΄, Γιώζζα θαη Πεξίζηαζε ζ. 35) . Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε
ζπλζέηνπκε ην πεξηερόκελν ελόο θεηκέλνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ
θεηκέλνπ, όπσο ν ηίηινο, ε πξνζθώλεζε, ν ραηξεηηζκόο θαη ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ, όπσο
ε γιώζζα, ην ύθνο, ην γξακκαηηθό πξόζσπν, ε νπηηθή πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο θ.ά. Απηό
ζεκαίλεη όηη ην ίδην άηνκν κπνξεί λα κηιήζεη αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά αλάγθεο ζε
πνιιά επίπεδα θαη κε δηαθνξεηηθό ύθνο. [ βι. θαη ζην βηβιίν ηεο Α’ Λπθείνπ: Κεθάιαην Πξώην. ΙΙ. Οη
πνηθηιίεο ηεο γιώζζαο - Γιώζζα θαη θνηλσληθό θαη πθνινγηθό επίπεδν].
Απηά ηα ζηνηρεία ινηπόλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα αλαπηύμεη ν
καζεηήο. Δίδε θεηκέλνπ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί ζηηο εμεηάζεηο λα «παξάγεη» είλαη:
 Γνθίκην απνδεηθηηθό - πεηζνύο
 Γνθίκην ζηνραζκνύ
 Άξζξν
 Δπηθπιιίδα
 Οκηιία -Δηζήγεζε ή Γηάιεμε
 Δπηζηνιή
Απνδεηθηηθό δνθίκην / πεηζνύο
πλάδεη κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή έθζεζεο. Απαηηεί ηεθκεξίσζε ησλ ζέζεσλ, ζνβαξό ύθνο,
πξνζεγκέλε έθθξαζε, ελώ ην πξνζσπηθό - ππνθεηκεληθό ζηνηρείν ππάξρεη βέβαηα, αιιά είλαη
εμαζζελεκέλν. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ε ινγηθή νξγάλσζε ησλ ηδεώλ θαη ζηνρεύεη ζηελ
πεηζώ ησλ αλαγλσζηώλ. Σερληθή πεηζνύο πνπ ελδείθλπηαη είλαη ε επίθιεζε ζηε ινγηθή. Χο
απαξαίηεην εμσηεξηθό ζηνηρείν ηνπ είλαη ν ηίηινο. (Αλ δεηεζεί έθζεζε, ηόηε ν ηίηινο δελ
ρξεηάδεηαη.)
ΓΟΜΗ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
Χο πξνο ηε δηάξζξσζή ηνπ, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
Βήκα 1ν : Βάδνπκε ζύληνκν ηίηιν πξνζαξκνζκέλν ζην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη.
Βήκα 2ν : Απνθσδηθνπνηνύκε ην ζέκα, δηαθξίλνληαο δεδνκέλα θαη δεηνύκελα. ηνλ πξόινγν, ν
νπνίνο πξέπεη λα είλαη ζύληνκνο, αλαθέξνπκε ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμνπκε θαη
θαηαγξάθνπκε ηελ πξνζσπηθή καο ζέζε ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα..
Βήκα 3ν : Μεηαβαίλνπκε ζην θύξην ζέκα, πξνζέρνληαο ηε ζπλνρή. Σν ύθνο είλαη ζνβαξό θαη
απξόζσπν (ρξήζε γ' πξνζώπνπ αλ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε ηελ νπηηθή καο γσλία, κπνξνύκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε α' εληθό ή πιεζπληηθό πξόζσπν), ε δνκή είλαη ηξηκεξήο θαη θάζε παξάγξαθνο
έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Δπηθξαηέζηεξνο ηξόπνο αλάπηπμήο ηεο απνδεηθλύεηαη ε αηηηνιόγεζε
(παξάζεζε αηηίνπ - απνηειέζκαηνο ή ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ). ηνρεύνπκε ζηελ πεηζώ
θαη ρξεζηκνπνηνύκε σο ηξόπν ηε ινγηθή, πξνβάιινληαο επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα.
Βήκα 4ν : Δπίινγνο: Αλαθεθαιαηώλνπκε, δηαηππώλνπκε ζπκπεξάζκαηα.
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Γνθίκην ζηνραζκνύ
Απαηηεί ρξήζε κεηαθνξηθήο, πνηεηηθήο, ζπγθηλεζηαθήο γιώζζαο, ελδερνκέλσο θαη ζπκβόισλ. Σν
ύθνο πηζαλόηαηα ζα είλαη νηθείν, θπζηθό ή ιπξηθό. Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ ραιαξή, θαζώο ν ηξόπνο
αλάπηπμεο ησλ ηδεώλ είλαη ζπλεηξκηθόο - δηαηζζεηηθόο, ελώ ην πξνζσπηθό ζηνηρείν ηδηαίηεξα
έληνλν.
Σν ζέκα πξνζεγγίδεηαη από θαζαξά ππνθεηκεληθή ζθνπηά, αθνύ ν καζεηήο θαιείηαη λα αλαπηύμεη
ειεύζεξα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ. Κπξίαξρνο ηξόπνο
πεηζνύο είλαη ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα. Φπζηθά θαη ζην δνθίκην ζηνραζκνύ ρξεηάδεηαη λα
ηεζεί ηίηινο. (Όια απηά, βέβαηα, θαζηζηνύλ δύζθνιν λα δεηεζεί από ην καζεηή ζε παλειιήληεο
εμεηάζεηο λα αλαπηύμεη δνθίκην ζηνραζκνύ.)
[εκείσζε: Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ν καζεηήο νθείιεη λα κελ ζηαζεί ζηελ επηθαηξόηεηα.]
[Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ θαη ηα είδε ηνπ, βι. εδώ ην βηβιίν ηεο Γ’ Λπθείνπ, ζζ.95-103].
Άξζξν
Δίλαη θείκελν πνπ δεκνζηεύεηαη ζε ζρνιηθή εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ, ζε εθεκεξίδα
ελόο ζπιιόγνπ, ζε πνιηηηθή ή ηνπηθή εθεκεξίδα θαη αθνξά επίθαηξα ζέκαηα γεληθνύ
ελδηαθέξνληνο.
Ο καζεηήο κε αθόξκεζε έλα επίθαηξν γεγνλόο ή ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηά ηνπ,
θαιείηαη λα γξάςεη έλα θείκελν, όπνπ ζα θαηαζέζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ζα αζθήζεη
επηδνθηκαζηηθή ή απνδνθηκαζηηθή θξηηηθή απέλαληη ζε δηάθνξα πξόζσπα, γεγνλόηα θαη
θαηαζηάζεηο. Δπηβάιιεηαη λα ζέζεη ηίηιν. Σν ζέκα δειώλεηαη επθξηλώο ζηνλ πξόινγν θαη
αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο θύξηαο ηδέαο. θνπόο είλαη ε πεηζώ θαη ε πιεξνθόξεζε. Καηά
ζπλέπεηα, ε πην ζπλεζηζκέλε θαη θαηάιιειε ηερληθή πεηζνύο είλαη ε επίθιεζε ζηε ινγηθή.
Η γιώζζα είλαη ζπλήζσο θπξηνιεθηηθή θαη ην ύθνο ζνβαξό, αλ θαη πεξηζζόηεξν εμαξηώληαη από
ην επίπεδν ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ ζην νπνίν ππνζεηηθά απεπζύλεηαη ν αξζξνγξάθνο (ι.ρ.
δηαθνξεηηθόο είλαη ν ηξόπνο γξαθήο ζε έλα άξζξν πνπ γξάθεηαη γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα από
απηόλ ελόο άξζξνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθεκεξίδα ηεο πόιεο). Δπνκέλσο, αλάινγα κε ην πνύ
πξόθεηηαη λα δεκνζηεπηεί, πξνζαξκόδεη ην ύθνο θαη ην γξακκαηηθό πξόζσπν. Αλ δεκνζηεπηεί π.ρ.
ζε ζρνιηθή εθεκεξίδα ή πεξηνδηθό, ηόηε ην ύθνο πξέπεη λα είλαη απιό θαη νηθείν. Αλ, όκσο,
δεκνζηεπηεί ζε πνιηηηθή ή ηνπηθή εθεκεξίδα, ηόηε ην ύθνο πξέπεη λα είλαη επίζεκν θαη
ρξεζηκνπνηεί θπξίσο γ' εληθό θαη πιεζπληηθό πξόζσπν, θαη’ εμαίξεζε α΄πιεζπληηθό.
ΓΟΜΗ ΑΡΘΡΟΤ
Χο πξνο ηε δηάξζξσζή ηνπ, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
Βήκα 1ν : Βάδνπκε ηίηιν ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ άξζξνπ πνπ εθθξάδεη ηελ θεληξηθή ηδέα απηύ θαη
ζπλάδεη κε ην πεξηερόκελν θαη ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Πξέπεη λα
είλαη ζύληνκνο, πξσηόηππνο αηληγκαηηθόο -θαηά πξνηίκεζε ρσξίο ξήκα - θαη δηαηππσκέλνο κε
ηξόπν πνπ λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε. Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ θαη ζεκεία ζηίμεο.
Βήκα 2ν : ηνλ πξόινγν ρξεζηκνπνηνύκε σο αθόξκεζε γεγνλόο ηεο επηθαηξόηεηαο, ζρεηηθό
κε ην ζέκα αλάπηπμεο. Δθζέηνπκε ην ζέκα θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, γηα λα πξνθαιέζνπκε ην
ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε. ηε ζπλέρεηα, δηαηππώλνπκε ηε ζέζε καο γηα ην ζέκα.
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Βήκα 3ν : Μεηαβαίλνπκε ζην θύξην ζέκα πξνζέρνληαο ηε ζπλνρή. Αλαιύνπκε ηα δεηνύκελα
ρξεζηκνπνηώληαο γιώζζα δεισηηθή θαη ύθνο ζνβαξό. Δθζέηνπκε ηηο απόςεηο καο θαη ηηο
ζηεξίδνπκε κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα δηαζαθελίδνληαο, παξάιιεια, όζεο έλλνηεο ρξεηάδνληαη
δηεπθξίληζε.
Βήκα 4ν: Δπίινγνο: Παξνπζηάδνπκε ζπκππθλσκέλα ην θύξην κέξνο θαη επαλεθζέηνπκε ηελ
αξρηθή καο ζέζε. Καιό είλαη λα ππάξρεη κηα αμηνινγηθή απνηίκεζε ή έλα δίδαγκα γεληθνύ θύξνπο
σο πξνηξνπή.
[Γηα ην άξζξν, βι. ην βηβιίν ηεο Γ΄ Λπθείνπ, Κεθάιαην 2].

Δπηθπιιίδα
Ιδηαίηεξνο ηύπνο ζύληνκνπ δεκνζηνγξαθηθνύ θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα εηδηθνύ
ελδηαθέξνληνο (επηζηεκνληθά, θαιιηηερληθά, θηινινγηθά, πνιηηηζηηθά, δειαδή θαηά βάζε ηεο
πλεπκαηηθήο δσήο) θαη γξάθεηαη από πξόζσπν εηδηθό ζην ζέκα. Η επηθπιιίδα θηλείηαη κεηαμύ
δνθηκίνπ θαη άξζξνπ θαη δηαθέξεη από ην άξζξν, γηαηί ε ζεκαηνινγία ηεο έρεη δηαρξνληθό
ραξαθηήξα.
Υαξαθηεξηζηηθά:
• Γεκνζηεύεηαη ζε εθεκεξίδα.
• Έρεη ηίηιν.
• Γιώζζα δεισηηθή.
• Ύθνο ζνβαξό.
• ηόρνο ε πιεξνθόξεζε ησλ αλαγλσζηώλ, αιιά θαη ν πξνβιεκαηηζκόο.
• Αθνξκάηαη από ζέκα επηθαηξηθνύ ραξαθηήξα θαη πξνρσξεί ζε παξαηεξήζεηο, ζθέςεηο
δηαρξνληθνύ ραξαθηήξα, αληρλεύνληαο ηελ αηηηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ.
[Γηα ηελ επηθπιιίδα, βι. ζην βηβιίν ηεο Γ΄ ιπθείνπ, Κεθάιαην 2].

ΓΟΜΗ ΔΠΙΦΤΛΛΙΓΑ
Χο πξνο ηε δηάξζξσζή ηεο, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
Βήκα 1ν: Αθνύ βάινπκε ηίηιν, αλαπηύζζνπκε ηνλ πξόινγν μεθηλώληαο από γεγνλόο ηεο
επηθαηξόηεηαο.
Βήκα 2ν: ηε ζπλέρεηα νδεγνύκαζηε ζε γεληθέο θξίζεηο θαη αθνινπζνύκε ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο
ελόο δνθηκίνπ.
Πξνζρεδηαζκέλνο πξνθνξηθόο ιόγνο - Οκηιία : Δηζήγεζε ή δηάιεμε
Πξόθεηηαη γηα επηθνηλσληαθό πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ.
Δίλαη ην πην απαηηεηηθό είδνο ιόγνπ, γηαηί ζπλδπάδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ απνδεηθηηθνύ ιόγνπ θαη
ζηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο.
Χο ιόγνο πεηζηηθόο ρξεζηκνπνηεί όινπο ηνπο ηξόπνπο πεηζνύο. Η ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ θνηλνύ / αθξναηεξίνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο πεξηγξαθήο, ηεο αθήγεζεο, ηνπ
ρηνύκνξ ή ηεο επίθιεζεο ζην ήζνο ηνπ.
Δθθσλείηαη κε αθνξκή ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη κε αληηθείκελν επξείαο ζεκαηνινγίαο
(πνιηηηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό, επηζηεκνληθό, ζξεζθεπηηθό θ.ιπ.).
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Δίδε νκηιίαο είλαη:
1. Δηζήγεζε: Πξόθεηηαη γηα νκηιία πνπ εθθσλείηαη ζε ζπιινγηθό όξγαλν, ε νπνία πεξηιακβάλεη
είηε πξνηάζεηο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα είηε αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Μηα εηζήγεζε κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζε όια ηα είδε ησλ αθξναηεξίσλ.
2. Γηάιεμε: Πξόθεηηαη γηα ιόγν πνπ εθθσλείηαη κόλν ζε νξηζκέλα είδε θνηλσληθώλ αθξναηεξίσλ,
κε ζθνπό ηελ πξαγκάηεπζε ελόο εμεηδηθεπκέλνπ (ζπλήζσο επηζηεκνληθνύ) ζέκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε ν καζεηήο πξέπεη λα μεθηλήζεη κε κηα πξνζθώλεζε. ηνλ πξόινγν ζέηεη ηελ
αθνξκή, ην ζέκα θαη ην ζθνπό ηεο νκηιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηύζζεη ηελ θύξηα ηδέα. Η
γιώζζα, ην ύθνο, νη ηξόπνη πεηζνύο εμαξηώληαη από ην ζέκα αιιά θαη ην επίπεδν ηνπ
αθξναηεξίνπ ζην νπνίν ππνηίζεηαη όηη απεπζύλεηαη.
Σν α' εληθό, ην α' θαη β' πιεζπληηθό είλαη ζπλήζσο ηα θαηάιιεια γξακκαηηθά πξόζσπα. Σν θείκελν
θιείλεη κε ραηξεηηζκό (απνθώλεζε) πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ην αθξναηήξην.
ΓΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑ /ΔΙΗΓΗΗ/ ΓΙΑΛΛΔΞΗ
Χο πξνο ηε δηάξζξσζή ηεο, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
Βήκα 1ν : Σνπνζεηνύκε πξνζθώλεζε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ιόγνπ -ζηε γξαπηή δηαηύπσζή
ηνπ- θαη αθνινπζείηαη από θόκκα. Δάλ νξίδεηαη ην αθξναηήξην, γηλόκαζηε ζαθείο π.ρ. «Αγαπεηνί
ζπκκαζεηέο/ ζπλάδειθνη/ ζπλδεκόηεο/ ζπκπνιίηεο. Γηαθνξεηηθά, πξνζθσλνύκε αόξηζηα:
«Κπξίεο θαη θύξηνη ή Αγαπεηό αθξναηήξην».
Βήκα 2ν : Πξόινγνο: Γειώλνπκε ηελ αθνξκή/αθόξκεζε ηεο νκηιίαο, .ηελ ηδηόηεηά καο
θαη αλαθεξόκαζηε ζην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμνπκε θαζώο θαη ζηελ πξνζσπηθή καο
ζέζε πάλσ ζε απηό π.ρ. «σο εθπξόζσπνο ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ κνπ, σο
επαηζζεηνπνηεκέλνο πνιίηεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο απόςεηο κνπ/ ηε γλώκε κνπ/λα
δηαηππώζσ ηηο ζθέςεηο κνπ θαη λα εζηηάζσ ζηα αίηηα ή ζηηο ζπλέπεηεο, λα πξνηείλσ ιύζεηο γηα ην
πξόβιεκα πνπ αθνξά όινπο καο».
Βήκα 3ν : Απνηειεί ην θύξην κέξνο ηεο αλάπηπμήο καο, όπνπ εθθξάδνπκε ζθέςεηο, παξαζέηνπκε
επηρεηξήκαηα, αηηίεο, ιύζεηο. Υξεζηκνπνηνύκε θπξίσο γ' εληθό ή πιεζπληηθό πξόζσπν. Πξνζνρή:
ε θάπνηα ζεκεία εκπινπηίδνπκε ην θείκελν κε ζηνηρεία πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Απεπζπλόκαζηε ζηνλ
αλαγλώζηε/αθξναηή εθθξάδνληαο δηαπηζηώζεηο, πξνηξέπνληαο ή δηαηππώλνληαο εξσηήζεηο, π.ρ.
«Με πνην ηξόπν πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζακε λα ζπκβάιινπκε... Πηζηεύσ πσο όινη καο ζα
δξαζηεξηνπνηεζνύκε... Θεσξώ επηηαθηηθή αλάγθε ηελ θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ θνξέσλ...». ε
απηή ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνύκε α' εληθό θαη πιεζπληηθό πξόζσπν/ β' πιεζπληηθό.
Βήκα 4ν : Δπίινγνο: Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη: έκθαζε ζε έλα ζεκείν/ αλαθεθαιαίσζε/
πξνηξνπή δέζκεπζεο/ δηαηύπσζε επρήο ή πξόβιεςεο: π.ρ. «νθείινπκε λα αλαιάβνπκε ηελ
επζύλε» /έθθξαζε ειπίδαο π.ρ. «επειπηζηνύκε όηη ζα πξνζπαζήζεηε λα θαλείηε αληάμηνη ησλ
πξνζδνθηώλ καο θαη λα ηθαλνπνηήζεηε όζν ην δπλαηόλ ηα αηηήκαηά καο».
Βήκα 5ν : Απνθώλεζε (γξάθεηαη θάησ δεμηά): «Σαο επραξηζηώ» ή «Επραξηζηώ γηα ην ρξόλν πνπ
αθηεξώζαηε πξνθεηκέλνπ λα αθνύζεηε ηηο απόςεηο κνπ».
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Δπηζηνιή
Γηαθξίλεηαη ζε: α) ηππηθή/ επίζεκε θαη β) ζε θηιηθή. Μπνξεί λα δεηεζεί θαη «αλνηθηή
επηζηνιή» πνπ δεκνζηεύεηαη ζηνλ Σύπν (βι. παξαθάησ εηδηθέο επηζεκάλζεηο). Σν ύθνο θαζνξίδεηαη
από ηνλ ζθνπό ηνπ ζπληάθηε θαη από ηνλ παξαιήπηε ηεο επηζηνιήο (νηθείν, θηιηθό, επίζεκν,
ηππηθό). Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αθόκε θαη ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ζηνλ ιόγν καο
ακεζόηεηα, παξαζηαηηθόηεηα θαη πξνθνξηθόηεηα.
Σν γξακκαηηθό πξόζσπν είλαη ζπλήζσο ην β' πιεζπληηθό ή β' εληθό (αλ απεπζπλόκαζηε π.ρ. ζε
θίιν), ελώ ε γιώζζα θαη ην ύθνο είλαη αλάινγα ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ παξαιήπηε.
ΓΟΜΗ ΔΠΙΣΟΛΗ
Χο πξνο ηε δηάξζξσζή ηεο, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
Βήκα 1ν : Βάδνπκε εκεξνκελία θαη ηόπν (πάλσ δεμηά) θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ πξνζθώλεζε
(πάλσ αξηζηεξά), ηελ νπνία δηακνξθώλνπκε αλάινγα, π.ρ. «Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ,»
Βήκα 2ν : Πξόινγνο: Αλαθεξόκαζηε ζηελ αθνξκή ηεο επηζηνιήο, ζηελ ηδηόηεηα ηνπ
απνζηνιέα θαη ζην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα παξνπζηάζνπκε, π.ρ. «Ωο εθπξόζσπνο ηνπ
δεθαπεληακεινύο ζπκβνπιίνπ έιαβα ην ζάξξνο λα ζαο απνζηείισ απηή ηελ επηζηνιή γηα λα ζαο
θαηαζηήζσ ζαθέο έλα πξόβιεκα πνπ αθνξά ην ζύλνιν ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο. Θεσξνύκε πσο
κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεηε ην πξόβιεκα θαη λα ζπκβάιιεηε ζηελ
επίιπζή ηνπ/ σο ηειεζεαηήο λα θαηαζέζσ ηηο πξνηάζεηο κνπ γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο
ηειεόξαζεο/ σο εθπξόζσπνο ησλ θαηαλαισηώλ λα ζαο ελεκεξώζσ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηελ νπνία πθηζηάκεζα».
Βήκα 3ν : ην θύξην κέξνο, αλάινγα κε ηελ εθθώλεζε, παξνπζηάδνπκε ην πξόβιεκα, εθζέηνπκε
ην αίηεκά καο, απνδεηθλύνκε ηε ζέζε καο (κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα), απνθξνύνπκε πηζαλέο
αληίζεηεο απόςεηο ή παξαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο. Δπηιέγνπκε ην γξακκαηηθό πξόζσπν
αλάινγα κε ην αλ ν παξαιήπηεο είλαη νηθείν πξόζσπν ή όρη (α', β' ή γ' εληθό ή πιεζπληηθό
πξόζσπν).
Βήκα 4ν : Δπίινγνο: Η αλαθεθαιαίσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο,
πξνηξνπή δέζκεπζεο ηεο πνιηηείαο, επίθιεζε ζηνλ απνδέθηε ηεο επηζηνιήο λα θαηαλνήζεη ηνλ
πξνβιεκαηηζκό-ζθεπηηθηζκό ηνπ απνζηνιέα θαη, αλ ε ζέζε ηνπ απνδέθηε ην απαηηεί, λα
επαηζζεηνπνηεζεί, λα αληαπνθξηζεί άκεζα θαη λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο κέξηκλαο, π.ρ.
«Επειπηζηνύκε πσο ηα αηηήκαηά καο ζα εηζαθνπζηνύλ/ ζα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε θαη ε πνιηηεία
ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ όινπο καο».
Βήκα 5ν : Απνθώλεζε (γξάθεηαη θάησ δεμηά): «Με εθηίκεζε ή Με ζεβαζκό». Τπνγξαθή:
αλαθνξά ζηελ ηδηόηεηα όρη ζηελ ηαπηόηεηα π.ρ. «Έλαο καζεηήο», «Έλαο πνιίηεο».
[Πξνζνρή: Γελ γξάθνπκε όλνκα ή ςεπδώλπκν].
[εκείσζε: Γελ αξθεί ε πξνζθώλεζε θαη ν ραηξεηηζκόο γηα λα απνδώζνπκε ην επηθνηλσληαθό
πιαίζην ζε νπνηνδήπνηε θείκελν. Η γιώζζα, ην ύθνο, ην πξόζσπν θπξίσο, αιιά θαη νη
πξνζθσλήζεηο, όηαλ αιιάδεη ε ελόηεηα ή πξηλ ηνλ επίινγν, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία.]
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«Αλνηρηή επηζηνιή» πνπ δεκνζηεύεηαη ζηνλ Σύπν.
Πξόθεηηαη γηα επηζηνιή πνπ απεπζύλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ή κηα
ζπγθεθξηκέλε Αξρή, αιιά έρεη σο ζηόρν λα ιάβεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ε θνηλή
γλώκε. Γηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο επηζηνιήο σο πξνο ηε δνκή ηεο θαη
ελδείθλπηαη λα έρεη ηίηιν.
Υαξαθηεξίδεηαη από ζπληνκία, θπξηνιεθηηθή γιώζζα, ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηε δηαηύπσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ινγηθή νξγάλσζε ησλ κεξώλ. Σν ύθνο πξέπεη λα είλαη επίζεκν, ηππηθό θαη λα
θαλεξώλεη ζεβαζκό θαη εκπηζηνζύλε θπξίσο πξνο ηνπο αλαγλώζηεο, Όηαλ ζηνρεύεη ζε έληνλε
δηακαξηπξία, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε εηξσλεία, νη πξνζβιεηηθνί ππαηληγκνί θαη νη ύβξεηο.
ΓΟΜΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΔΠΙΣΟΛΗ
Χο πξνο ηε δηάξζξσζή ηεο, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
Βήκα 1ν: Βάδνπκε εκεξνκελία θαη ηόπν (πάλσ δεμηά), γξάθνπκε ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ θεηκέλνπ
ηίηιν ζρεηηθό κε ην ζέκα ηεο επηζηνιήο θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ πξνζθώλεζε: «Αγαπεηή ζύληαμε /
Κύξηνη αξκόδηνη «ή «Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ», εθόζνλ καο δεηνύλ λα γξάςνπκε κηα αλνηρηή
επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, ιόγνπ ράξε, γηα ηηο αιιαγέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
Βήκα 2ν : Πξόινγνο: Αξρίδνπκε ηελ επηζηνιή αλαθεξόκελνη ζην πνηνη είκαζηε, ζην ζέκα ηεο
επηζηνιήο, ζηελ αθνξκή γηα λα ηελ ζηείινπκε, ζηνλ ζθνπό καο πνπ είλαη ε ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλαγλσζηώλ- ηεο θνηλήο γλώκεο…
Βήκα 3ν : ην θύξην κέξνο, αλάινγα κε ηελ εθθώλεζε, παξνπζηάδνπκε ην πξόβιεκα, εθζέηνπκε
ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, απνδεηθλύνκε ηε ζέζε καο (κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα),
απνθξνύνπκε πηζαλέο αληίζεηεο απόςεηο ή παξαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο. Υξεζηκνπνηνύκε ην
α', β' ή γ' εληθό ή πιεζπληηθό γξακκαηηθό πξόζσπν.
Βήκα 4ν : Δπίινγνο: Η αλαθεθαιαίσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο,
επίθιεζε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο λα αλαιάβνπλ δξάζε, πξνηξνπή δέζκεπζεο ηεο πνιηηείαο ή ηεο
Αξρήο λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο κέξηκλαο.
Βήκα 5ν : Απνθώλεζε (γξάθεηαη θάησ δεμηά): «Επραξηζηνύκε γηα ηε θηινμελία» ή «Με εθηίκεζε
/ Με ζεβαζκό», αλ ν απνδέθηεο είλαη επίζεκν πξόζσπν ή Αξρή.
Ηκεξνιόγην
Πξόθεηηαη γηα θαηαγξαθή ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη γεγνλόησλ ηεο πξνζσπηθήο δσήο,
θαζώο θαη ζεκάησλ επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έιθπζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ γξάθνληα, έθζεζε
ζπλαηζζεκάησλ, ζηνραζκώλ - θξίζεσλ.. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ην ύθνο πξέπεη λα είλαη νηθείν θαη
αλεπηηήδεπην, ελώ ν ηόλνο πξνζσπηθόο - εμνκνινγεηηθόο.
Γξάθνπκε ζην α΄ εληθό πξόζσπν θαη ζεκεηώλνπκε εκεξνκελία θαη ηόπν. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε
πξνζθώλεζε (πξναηξεηηθή) ή έρεη ηελ πξνζθώλεζε «Αγαπεκέλν κνπ εκεξνιόγην». θνπόο είλαη
ε απηνεπηθνηλσλία - ν εζσηεξηθόο δηάινγνο ή ε θαηαγξαθή, πξνο δηαηήξεζε ζηε κλήκε,
ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ.
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Δπηγξακκαηηθή ζύλνςε γηα ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία
Σίηιν βάδνπκε:
 ζην απνδεηθηηθό δνθίκην (πξναηξεηηθά)
 ζην δνθίκην ζηνραζκνύ (πξναηξεηηθά)
 ζην άξζξν
 ζηελ επηθπιιίδα
 ζηελ αλνηρηή επηζηνιή
Πξνζθώλεζε θαη ραηξεηηζκό βάδνπκε:
 ζηελ νκηιία
 ζηελ εηζήγεζε
 ζηελ επηζηνιή
[εκείσζε: Πνηέ κεηά ην ραηξεηηζκό δελ βάδεη ν καζεηήο ην όλνκά ηνπ. Τπάξρεη θίλδπλνο
κεδεληζκνύ ηνπ γξαπηνύ ηνπ.]
Σόπν θαη εκεξνκελία βάδνπκε:
 ζηελ επηζηνιή
 ζην εκεξνιόγην
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Β. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ
1. Οη άμνλεο ηνπ ζέκαηνο
Παξαδνζηαθά νη άμνλεο ηνπ ζέκαηνο είλαη ν πξόινγνο, ην θύξην κέξνο θαη ν επίινγνο. Γπν ιόγηα
γηα ηνλ θαζέλα:
ΠΡΟΛΟΓΟ
Καηαιακβάλεη ηελ πξώηε παξάγξαθν. θνπόο ηνπ καζεηή εδώ είλαη, αθνύ μεθηλήζεη από έλα
γεληθόηεξν πιαίζην, ζύληνκα λα πξνζδηνξίζεη ηελ θύξηα έλλνηα – ην ζέκα θαη λα δειώζεη
ηελ απνδεηθηέα ζέζε. Αξρηθά, γηα λα αλαθεξζεί ζηελ θύξηα έλλνηα κπνξεί λα δώζεη πεξηεθηηθά
θάπνηεο πιεξνθνξίεο γη απηήλ (κνξθέο, ηνκείο εκθάληζεο, ηζηνξηθή αλαθνξά...) νη νπνίεο δελ
θαιύπηνπλ ηα εξσηήκαηα – δεηήκαηα θαη λα ζρνιηάζεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζέκαηνο. ηε
ζπλέρεηα ν καζεηήο εθθξάδεη ηελ απνδεηθηέα ζέζε πνπ ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηελ όιε αλάπηπμε
ηνπ θεηκέλνπ ηνπ. Αλ ιείπεη ε έθθξαζε ηεο ζέζεο από ηνλ πξόινγν, ν αλαγλώζηεο δπζθνιεύεηαη
λα δηαθξίλεη ηε γξακκή επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ καζεηή. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ νθείιεη λα
θάλεη αλαθνξά ζην πξώην εξώηεκα - δήηεκα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε ζπλνρή θαη ε νκαιή - θπζηθή
κεηάβαζε ζην θύξην κέξνο.
Η έθηαζε ηνπ είλαη πάληα αλάινγε κε ηελ έθηαζε ηεο έθζεζεο. Γεληθά, ζα πξέπεη λα
θαηαιακβάλεη ην 1/8 ηεο έθζεζεο. Με άιια ιόγηα ζε κηα έθζεζε 500 ιέμεσλ, ν πξόινγνο δελ
πξέπεη λα μεπεξλάεη ηηο 70-80 ιέμεηο(6-7 ην πνιύ ζηίρνπο). Γηα ελδεηθηηθέο κεζόδνπο ζύλζεζεο
πξνιόγνπ ζε νξηζκέλα ζέκαηα κε αμηνπνίεζε ησλ γλσζηώλ ηξόπσλ αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ
θαη νξγάλσζεο ηνπ ιόγνπ βι. ην θεθ. 6 «ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ», ελόηεηα Α΄ «Ο ΠΡΟΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΣΑ ΔΙΓΗ ΣΟΤ», ζην δσξεάλ βνήζεκα «Έθθξαζε – Έθζεζε Γ’ Λπθείνπ: Θεσξία &
Γηαγξάκκαηα Θεκάησλ», επηκέιεηα: Υαξά Αλδξνλίδε, εθδόζεηο Schooltime.
εκείσζε: Δάλ ην επηθνηλσληαθό πιαίζην ην απαηηεί, ρξεηάδεηαη ηίηινο (άξζξν ή δνθίκην) ή
πξνζθώλεζε (νκηιία, εηζήγεζε, επηζηνιή). Δπίζεο, ην ύθνο θαη ην γξακκαηηθό πξόζσπν
εμαξηώληαη από ην θεηκεληθό είδνο θαη ην δέθηε ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ν καζεηήο.
ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ
Απνηειεί ην επόκελν κεηά ηνλ πξόινγν θαη πην νπζηαζηηθό ηκήκα ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ,
αθνύ ζ’ απηό γίλεηαη ε βαζηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο, εθηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο σο πξνο ην
ζέκα, δηαρσξίδνληαη νη θύξηεο θαη δεπηεξεύνπζεο ηδέεο, δίλεηαη ε απάληεζε ησλ δεηνπκέλσλ,
ε εξκελεία, ν ζρνιηαζκόο όξσλ... Καηαιακβάλεη από 4 έσο 6 ην πνιύ παξαγξάθνπο κε κέζν όξν
100 ιέμεηο ε παξάγξαθνο. Δάλ ην πιηθό πνπ έρεη ζπιιέμεη ν καζεηήο γηα ηελ αλάπηπμε είλαη κηθξό
θαη ηα δεηήκαηα δελ ππεξβαίλνπλ ηα δύν, κεηαμύ απηώλ θαιό είλαη λα γξαθεί κηα κηθξή (5-6
γξακκέο) κεηαβαηηθή -ζπλδεηηθή παξάγξαθνο. (Γηα πεξηζζόηεξα βιέπε θεθ. 4 «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ»,
ελόηεηα «ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ», ζην δσξεάλ βνήζεκα «Έθθξαζε – Έθζεζε Γ’
Λπθείνπ: Θεσξία & Γηαγξάκκαηα Θεκάησλ», επηκέιεηα: Υαξά Αλδξνλίδε, εθδόζεηο Schooltime.).
ΔΠΙΛΟΓΟ
Πξόθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο παξαγσγήο θεηκέλνπ, αθνύ νινθιεξώλεη ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο. ' απηόλ παξνπζηάδνληαη, ζπλήζσο, ζπκππθλσκέλα όζα ήδε έρνπλ
αλαπηπρζεί ζην θύξην κέξνο, επνκέλσο, ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ είλαη ζπλήζσο ε
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αλαθεθαιαίσζε, ην ηειηθό ζπκπέξαζκα θαη ε δενληνινγία Γελ έρεη «αλαπηπμηαθό» ραξαθηήξα,
είλαη πάληνηε ζύληνκνο θαη πεξηεθηηθόο. Δπεηδή απνηειεί ηελ ηειεπηαία εηθόλα ηεο
παξαγσγήο θεηκέλνπ θαη νη εληππώζεηο πνπ πξνθαιεί ζπρλά είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ
ηειηθή βαζκνινγία, θαιό ζα είλαη ν καζεηήο λα ειέγρεη, θαηά πόζν απηά πνπ
αλαθέξεη ζηνλ επίινγν βξίζθνληαη ζε πιήξε αληηζηνηρία, κε ηηο βαζηθέο απόςεηο ηνπ
θπξίνπ κέξνπο, αθνύ απηέο νθείιεη ν επίινγνο λα ππεξεηεί. Γηα ελδεηθηηθέο κεζόδνπο ζύλζεζεο
επηιόγνπ βι. ην θεθ. 6 «ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ», ελόηεηα Β΄ «Ο ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΑ ΔΙΓΗ
ΣΟΤ», ζην δσξεάλ βνήζεκα «Έθθξαζε – Έθζεζε Γ’ Λπθείνπ: Θεσξία & Γηαγξάκκαηα Θεκάησλ»,
επηκέιεηα: Υαξά Αλδξνλίδε, εθδόζεηο Schooltime.
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
Γηα ηελ επίηεπμε κηαο θαιήο παξαγσγήο θεηκέλνπ επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην ζέκα, λα
εληνπίζνπκε ηα δεηνύκελα, λα επηιέμνπκε ηηο ηδέεο κε ηηο νπνίεο ζα επηηύρνπκε ηελ πιεξέζηεξε
αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο.
ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ
1) ΚΑΣΑΝΟΗΗ
Εντοπίηουμε:
α) το κζμα

2) ΓΛΩΑ-ΕΚΦΡΑΗ

3) ΤΝΘΕΗ

 Επιλζγουμε το ςωςτό

 Οριοκετοφμε το επικοινωνιακό πλαίςιο

λεξιλόγιο.

που μασ ηθτείται.

 Αποφεφγουμε τισ

 Συνκζτουμε το διάγραμμα. Αν μασ

ηθτοφμενα

αςυνταξίεσ, τισ

ηθτθκεί παραγωγι ι επαγωγικι

γ) επιλζγουμε τισ ιδζεσ με

γενικότθτεσ και

ανάπτυξθ τθν εφαρμόηουμε.

τισ οποίεσ κα

αοριςτολογίεσ.

β) τα δεδομζνα και τα

 Ακολουκοφμε τθν τριμερι ανάπτυξθ

επιχειρθματολογιςουμε,

 Τθροφμε το φφοσ που

ώςτε να αναπτφξουμε τισ

τυχόν μασ ηθτείται να

πλευρζσ του κζματοσ.

υιοκετιςουμε.

(πρόλογοσ, κφριο μζροσ, επίλογοσ).
 Γράφουμε ςωςτά δομθμζνεσ
παραγράφουσ (με κεματικι περίοδο
λεπτομζρειεσ, κατακλείδα).

ΠΗΓΔ ΑΝΣΛΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΧΝ
Α. Σνκείο πνιηηηζκνύ.
Β. Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο - παηδείαο.

Γ. Πξνβιήκαηα επνρήο.
Γ. Πηπρέο πξνζσπηθόηεηαο.
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Α. Σνκείο πνιηηηζκνύ
Η πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηεο θνηλσλίαο επηδξά -άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά- ηόζν ζηνπο
ηνκείο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θάζε αηόκνπ (1-3), όζν θαη ζηνπο ηνκείο ηεο επξύηεξεο δσήο
θαη δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ (4-10). Αλαπόθεπθηα, βέβαηα, νη ηνκείο απηνί ζπληεινύλ ζηε
δηακόξθσζε ηεο θνηλσλίαο, θαζώο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη αιιεινζπκπιήξσζε.
1. Πλεπκαηηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Γηεύξπλζε πλεπκαηηθνύ νξίδνληα,
επξπκάζεηα, θξηηηθή ηθαλόηεηα,
θαληαζία, νμπδέξθεηα, νξζή ρξήζε ηνπ
ιόγνπ, επθξάδεηα, αλζξσπηζηηθή
παηδεία, δσξεάλ παηδεία,
πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο, γεληθή
εγθπθινπαηδηθή κόξθσζε θαη εηδηθή
θαηάξηηζε, απνδέζκεπζε από
δεηζηδαηκνλίεο.

Αξλεηηθά
Πλεπκαηηθή αιινηξίσζε, εμεηδίθεπζε,
ζθνηαδηζκόο, ππνεθπαίδεπζε,
παζεηηθνπνίεζε, αδξαλνπνίεζε
ζθέςεο, παξαπιεξνθόξεζε, ηδενινγηθή
ζύγρπζε, αλαπνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε, παξαπαηδεία, ζηαζηκόηεηα
πξνόδνπ επηζηεκώλ, έιιεηςε
πξνβιεκαηηζκνύ, άκβιπλζε θξηηηθήο.

2. Ηζηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Τηνζέηεζε αμηώλ - ηδαληθώλ, πξνβνιή
πγηώλ πξνηύπσλ, θαιιηέξγεηα αξρώλ
όπσο εηιηθξίλεηα, εληηκόηεηα,
ζεβαζκόο, απηνζεβαζκόο, ζεκλόηεηα,
πεηζαξρία, απηνπεηζαξρία, απηνγλσζία,
αιιειεγγύε, εππξέπεηα, αίζζεζε
θαζήθνληνο.

Αξλεηηθά
Αλεζηθόηεηα, έθπησζε αμηώλ,
ζύλδξνκα θαησηεξόηεηαο, θαηώηεξα
πάζε, αραιίλσηα έλζηηθηα, πηνζέηεζε ή
πξνβνιή ιαλζαζκέλσλ πξνηύπσλ,
απιεζηία, κηθξνπξέπεηα, δηαθζνξά,
ππνθξηζία, αλεπζπλόηεηα,
επζπλνθνβία.

3. Φπρνινγηθόο - ζπλαηζζεκαηηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Απόδξαζε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα,
απνβνιή άγρνπο, ζπλαηζζεκαηηθή
απνθόξηηζε θαη εθηόλσζε, επεμία,
ςπρηθή αλάηαζε, αγαιιίαζε, εζσηεξηθή
πιεξόηεηα, ςπρνινγηθή ηζνξξνπία,
επαηζζεηνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή
θαιιηέξγεηα, αγάπε, αηζηνδνμία,
ςπραγσγία, εξεκία, επδαηκνλία,
δεκηνπξγηθόηεηα.

Αξλεηηθά
πλαηζζεκαηηθή απνδπλάκσζε,
απαηζηόδνμε δηάζεζε, αλία, ζιίςε,
επίηαζε άγρνπο, εηηνπάζεηα, κεηνλεμία,
ςπρξόηεηα, κίζνο, ζθιεξόηεηα,
αλνύζηα δηαζθέδαζε, λόζε ςπραγσγία,
εζσηεξηθόο εγθισβηζκόο, ςπρνινγηθό
αδηέμνδν, ζπλαηζζεκαηηθό θελό.
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4. Κνηλσληθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Κνηλσληθνπνίεζε, ζύλαςε πγηώλ
θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, θνηλσληθή
απηελέξγεηα, δειαδή ελεξγό
ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή ζηα
θνηλσληθά δξώκελα, θαιιηέξγεηα
θνηλσληθήο ζπλείδεζεο,
επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, νξγάλσζε θνηλσληθώλ
θηλεκάησλ, επηθνηλσλία,
δηαιιαθηηθόηεηα, ζπλεξγαζία,
πξνηεξαηόηεηα ζην θνηλό θαιό,
επξπζκία, ζπλνρή.

Αξλεηηθά
Δθδήισζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο
παζνγέλεηαο, όπσο ηξνκνθξαηία,
καδνπνίεζε, εγθιεκαηηθόηεηα,
πεξηζσξηνπνίεζε, δπζιεηηνπξγία θνξέσλ
θνηλσληθνπνίεζεο, αδπλακία νπζηαζηηθήο
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο
θνηλσλίαο, αληζόηεηεο, θαηλόκελα
αλαμηνθξαηίαο, θνηλσληθή αδηθία,
απνμέλσζε - αιινηξίσζε, ππνθξηζία,
αληαγσληζκόο, άκβιπλζε θνηλσληθνύ
ειέγρνπ, εθθπιηζκόο θνηλσληθώλ αμηώλ,
έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο.

5. Πνιηηηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Γηακόξθσζε πνιηηηθήο ζπλείδεζεο
θαη ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ
«εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη», ζεβαζκόο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
αξκνληθή ζρέζε κεηαμύ πνιίηε θαη
πνιηηείαο κε επνηθνδνκεηηθό δηάινγν,
εδξαίσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο
δεκνθξαηίαο, πνιηηηθή δηαθάλεηα,
έληηκνη θαη δίθαηνη πνιηηηθνί,
αλαλέσζε/ ελίζρπζε ζεζκώλ θαη
λόκσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο
ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ, κε
ζηόρν ηε ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε
ελόο «πγηνύο» πνιηηηθνύ πιαηζίνπ,
πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζην θνηλό θαιό.

Αξλεηηθά
Παξαβίαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
έιιεηςε πνιηηηθήο ζπλείδεζεο απνιηηηθνπνίεζε- αδηαθνξία γηα ηα
πνιηηηθά δξώκελα, δηεύξπλζε ηνπ
ράζκαηνο κεηαμύ πνιίηε θαη εμνπζίαο,
απζαηξεζίεο πνιηηείαο - θαηάρξεζε
εμνπζίαο- ζθάλδαια- θαηαπάηεζε λόκσλ
θαη αξρώλ, απνπνίεζε επζπλώλ, εθαξκνγή
δεκαγσγηθήο πνιηηηθήο, ρξήζε
πξνπαγάλδαο θαη γιώζζαο εμνπζίαο,
λεπνηηζκόο, επηθαηλόκελε δεκνθξαηία,
θίλδπλνο γηα εγθαζίδξπζε νινθιεξσηηθώλ
θαζεζηώησλ, ιατθηζκόο, αζηπλνκνθξαηία.
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6. Οηθνλνκηθόο - επαγγεικαηηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Οηθνλνκηθό πιαίζην:
Κάιπςε αλαγθώλ θαη άλνδνο βηνηηθνύ
επηπέδνπ, αλαβάζκηζε πνηόηεηαο δσήο,
αμηνπνίεζε ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ
κε γλώκνλα ηνλ άλζξσπν, πγηεηλέο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Επαγγεικαηηθό πιαίζην:
Βειηίσζε εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ,
αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, αύμεζε
παξαγσγηθόηεηαο, θαηνρύξσζε
εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, νηθνλνκηθή
επξσζηία, αλάπηπμε ηνπξηζκνύ κε ηελ
νηθνλνκηθή επέλδπζε ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο.

Αξλεηηθά
Οηθνλνκηθό πιαίζην:
Αδπλακία θάιπςεο ησλ βηνηηθώλ
αλαγθώλ, ππνβάζκηζε πνηόηεηαο δσήο,
άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πεληρξό
εηζόδεκα.
Επαγγεικαηηθό πιαίζην:
Δθκεηάιιεπζε, θαηαπάηεζε
εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, κείσζε
παξαγσγηθόηεηαο ηεο ρώξαο, ζηείξα
εμεηδίθεπζε, ζενπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο, έιιεηςε δεκηνπξγηθήο
εξγαζίαο, αλεξγία.

7. Σνκέαο νηθνινγίαο
Θεηηθά
Αξλεηηθά
Αμηνπνίεζε λέσλ πεγώλ ελέξγεηαο Μόιπλζε, ξύπαλζε θαη θαηαζηξνθή ηεο
θηιηθώλ κε ην πεξηβάιινλ, αξκνληθή θύζεο, απνκύδεζε πξώησλ πιώλ,
ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε, εμάληιεζε πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ,
νηθνινγηθή ηζνξξνπία.
δηαηάξαμε νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο.

8. Πνιηηηζηηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Αξλεηηθά
εβαζκόο παξαδνζηαθώλ εζώλ θαη
Τπνθνπιηνύξα, καδνπνίεζε,
εζίκσλ, πηνζέηεζε δηαρξνληθώλ αμηώλ,
εκπνξεπκαηνπνίεζε, άγνλε
δηαθύιαμε θαη εκπινπηηζκόο ηεο
πξνγνλνιαηξεία, πξννδνπιεμία,
γιώζζαο, αλάπηπμε θαη πξνώζεζε
άθξαηνο κηκεηηζκόο μεληθώλ πξνηύπσλ
επηζηήκεο - γξακκάησλ - ηερλώλ,
- έιιεηςε παξζελνγέλεζεο, πνιηηηζηηθή
δηαηήξεζε ηζηνξηθήο κλήκεο,
αιινηξίσζε, πλεπκαηηθή ζηαζηκόηεηα,
δηαθύιαμε πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο θαη γισζζηθή έλδεηα.
θιεξνλνκηάο.
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9. Δζληθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Καιιηέξγεηα εζληθήο ζπλείδεζεο εζληζκόο, θηινπαηξία, επίγλσζε ηεο
εζληθήο ηαπηόηεηαο, ζπλεηδεηνπνίεζε
ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, πξνάζπηζε ηνπ
έζλνπο.

Αξλεηηθά
Δζληθηζκόο (= αίζζεκα εζληθήο ππεξνρήο/
ππεξεθηίκεζε ηνπ έζλνπο θαη ππνηίκεζε
ησλ άιισλ), απνξξηπηηθή ζηάζε απέλαληη
ζηα άιια έζλε, εκκνλή ζηα εζληθά ηδεώδε,
δηαζηξέβισζε ηζηνξίαο, ειιηπήο
ηζηνξηνγλσζία, εθδειώζεηο μελνθνβίαο θαη
επεθηαηηζκνύ, αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη
επίιπζεο δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ εζλώλ.

10 Γηεζληθόο - δηαθξαηηθόο ηνκέαο
Θεηηθά
Τγηήο θνζκνπνιηηηζκόο, δηακόξθσζε
νηθνπκεληθήο ζπλείδεζεο, ζπγθξόηεζε
πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλσληώλ,
δξαζηεξηνπνίεζε Γηεζλώλ
Οξγαληζκώλ, εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ
θαη ζηεξεόηππσλ αληηιήςεσλ πνπ
ηάζζνληαη ελάληηα ζε άιια θξάηε,
απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ θαη θξηηηθή
αθνκνίσζή ηνπ, αληαιιαγή
πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, επίιπζε
δηαθνξώλ κε δηάινγν, δηεζλήο
ζπλεξγαζία, θαιιηέξγεηα δηεζληθήο
αληίιεςεο, εδξαίσζε εηξήλεο.

Αξλεηηθά
νβηληζηηθή δηάζεζε, αδπλακία
ζπλεξγαζίαο, πνιηηηζηηθή δηείζδπζε ησλ
ηζρπξώλ ρσξώλ ζηηο αδύλακεο ζε θάζε
επίπεδν (νηθνλνκηθό, πνιηηηθό,
πνιηηηζηηθό) επεθηαηηθή πνιηηηθή,
ππνηίκεζε - πεξηζσξηνπνίεζε - ηζνπέδσζε
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε ρώξαο,
επηθξάηεζε ηνπ «δηθαίνπ ηεο ππγκήο»,
θινληζκόο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο.

Β. Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο - παηδείαο
Η θνηλσληθνπνίεζε ζηνρεύεη ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηόκνπ ζην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην.
πλεηδεηνπνηώληαο ην ξόιν ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο. πρλά όκσο ην άηνκν επηδεηθλύεη: έιιεηςε ζπλείδεζεο, αδηαθνξία γηα ηα
θνηλσληθνπνιηηηθά δξώκελα, κεηάζεζε επζπλώλ, επζπλνθνβία, επηπνιαηόηεηα, απαλζξσπηά,
αλεζηθόηεηα, σραδεξθηζκό.
Σα ζηνηρεία απηά πεγάδνπλ ή/θαη εληζρύνληαη από ηε δπζιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ
θνηλσληθνπνίεζεο - παηδείαο, πνπ είλαη ε νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε, ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο θαη ε πνιηηεία.
Δηδηθόηεξα:
Οηθνγέλεηα: Ο ζεζκόο ηεο νηθνγέλεηαο δηέξρεηαη θξίζε. Απνπζηάδνπλ νη νπζηαζηηθέο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. Οθείινπκε, ινηπόλ, λα ηνλ
εληζρύζνπκε ώζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή έληαμε ηνπ αηόκνπ ζηελ θνηλσλία θαη ε δηακόξθσζε
κηαο νινθιεξσκέλεο / ζπγθξνηεκέλεο πξνζσπηθόηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νθείιεη, σο έλαο
βαζηθόο θνξέαο αγσγήο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ λέσλ λα επηδεηθλύεη ζεβαζκό ζηα κέιε ηεο θαη
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λα ζηνρεύεη ζηελ ππεύζπλε δηαπαηδαγώγεζε θαη ζηνλ θαηακεξηζκό επζπλώλ, κε γλώκνλα ηε
ζπγθξόηεζε ώξηκσλ πνιηηώλ. Να θξνληίδεη γηα ηελ επηθξάηεζε επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ, ηελ
παξνρή πλεπκαηηθώλ εξεζηζκάησλ ζηνλ λέν θαη ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ.
Σέινο, θύξην κέιεκά ηεο ζα είλαη ε επηθξάηεζε ζπλζεθώλ ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο θαη
ζηαζεξόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί κηα δπλακηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζσπηθόηεηα.
Δθπαίδεπζε: Ο ηερλνθξαηηθόο ραξαθηήξαο πνπ ηε δηέπεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνπζία
εξεζηζκάησλ γηα απόθηεζε ζθαηξηθόηεξεο γλώζεο, ηξνθνδνηεί ηε ζηείξα απνζήθεπζε
πιεξνθνξηώλ. ην πιαίζην απηό, θαιιηεξγείηαη ε βαζκνζεξία θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα,
ηειηθά, δε δηαδξακαηίδεη ηνλ πνιιαπιό ξόιν πνπ ηνπ αλαινγεί, ώζηε λα αθππλίζεη ηνλ άλζξσπν,
γηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη κε δηάζεζε γηα αιιαγή ζηα θνηλσληθά δξώκελα. Δίλαη απαξαίηεην
λα απνθηήζεη έλαλ πην δπλακνγόλν ραξαθηήξα θαη πεξηερόκελν αλζξσπηζηηθό λα παξέρεη λέεο
εκπεηξίεο πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο. Να κεηαιακπαδεύεη αμίεο, λα δηακνξθώλεη ήζνο.
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: Η δύλακε θαη ε επηξξνή ηνπο είλαη κεγάιε. Έρνπλ εμειηρζεί
ζε όξγαλα παξαπιεξνθόξεζεο θαη πξνπαγάλδαο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ, ιόγσ νηθνλνκηθώλ
νθειώλ, ζηξαηεύνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξώλ, πξνβάιινπλ ιαλζαζκέλα πξόηππα θαη
ρεηξαγσγνύλ ηελ θνηλή γλώκε. πρλά επλννύλ θαηλόκελα ρεηξαγώγεζεο, αλαμηνθξαηίαο θαη
αλαμηνπηζηίαο, εληζρύνληαο ην αίζζεκα αδηθίαο, δπζαξέζθεηαο θαη πξνθαιώληαο ζύγρπζε ζηνπο
πνιίηεο.
-Οθείινπλ αλ είλαη θνξείο γλώζεσλ θαη πνηθίισλ εξεζηζκάησλ λα δηαπαηδαγσγνύλ θαη λα
δηακνξθώλνπλ ζπλεηδήζεηο, λα παξέρνπλ αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζε, λα θαιιηεξγνύλ ηελ
θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ δεθηώλ κέζα από εθπνκπέο πςειήο πνηόηεηαο θαη πεξηερνκέλνπ θαη ηέινο
λα απνθαιύπηνπλ ηελ αιήζεηα θαη λα ζηειηηεύνπλ ηελ αδηθία ή ηελ απζαηξεζία ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο.
Πνιηηεία: πρλά αζθεί δεκαγσγηθή πνιηηηθή θαη απζαηξεηεί ζε βάξνο ηνπ ιανύ,
εμππεξεηώληαο πξνζσπηθά ζπκθέξνληα.
-Χο θνξέαο ηεο δεκνθξαηίαο νθείιεη λα πξνηάζζεη ην ζπιινγηθό ζπκθέξνλ θαη λα απνδνθηκάδεη
θαηλόκελα ρεηξαγώγεζεο, αλαμηνθξαηίαο θαη αλαμηνπηζηίαο, ζπληειώληαο ζηελ επηθξάηεζε
δηθαηνζύλεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηώλ ζε όινπο.
Γ. Πξνβιήκαηα επνρήο
 Γξήγνξνο θαη έληνλνο ξπζκόο δσήο, πνπ πξνθαιεί άγρνο θαη ηδενινγηθή ζύγρπζε.
 Δπηθξάηεζε σθειηκηζκνύ θαη ηερλνθξαηηθήο αληίιεςεο ζε θάζε ηνκέα αλζξώπηλεο δξάζεο
(επηζηήκε, ηέρλε, εθπαίδεπζε, εξγαζία).
 Κξίζε αμηώλ, αλεζηθόηεηα, έκθαζε ζηελ πνζόηεηα ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο.
 ηείξνο νξζνινγηζκόο, ν νπνίνο επηθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή απνδπλάκσζε θαη ςπρηθό θελό.
 Αζηηθνπνίεζε - καδνπνίεζε.
 Ο αηνκηθηζκόο ηνπ αλζξώπνπ ηνλ σζεί ζηελ απνμέλσζε θαη ηειηθά, θαζώο ληώζεη
εγθισβηζκέλνο θαη απνκνλσκέλνο αδπλαηεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλάςεη αλζξώπηλεο
ζρέζεηο.
 Η άθξηηε πηνζέηεζε θαη ν κηκεηηζκόο μέλσλ πξνηύπσλ ζπλδξάκνπλ ζηελ απνκάθξπλζε από
ηελ παξάδνζε θαη ζηε ζηαδηαθή αιινίσζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο.
 Αδηαθνξία γηα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δξώκελα.
 Δθδήισζε θαηλόκελσλ θνηλσληθήο λνζεξόηεηαο (εγθιήκαηα, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο).
 Απνκάθξπλζε ηνπ αλζξώπνπ από ηε θύζε.
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Γ. Πηπρέο πξνζσπηθόηεηαο

Πλεπκαηηθή
θαιιηέξγεηα

Φπρηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή
θαιιηέξγεηα

Ηζηθή
θαιιηέξγεηα

Κνηλσληθή θαη
πνιηηηθή
ζπλείδεζε
Αλ καο δεηεζεί λα αλαιύζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαθξίλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
πξνζσπηθόηεηα, όπσο έλαλ πνιηηηθό εγέηε, θαιιηηέρλε, δεκνζηνγξάθν, επηζηήκνλα,
εθπαηδεπηηθό, αληινύκε πιεξνθνξίεο από ηνπο παξαθάησ ηνκείο, πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο πηπρέο
ηεο πξνζσπηθόηεηαο, θαη ηηο πξνζαξκόδνπκε αλάινγα.
 Πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα
Η πλεπκαηηθή νινθιήξσζε ζηνηρεηνζεηείηαη θπξίσο από ηελ θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ηθαλόηεηα, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ θεληξηθή λνεηηθή ιεηηνπξγία επεμεξγαζίαο όισλ ησλ δεδνκέλσλ - εξεζηζκάησλ,
ηα νπνία δέρεηαη ν άλζξσπνο από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, ηε κλήκε θαη ηηο αηζζήζεηο. Γηα λα
γίλεη εθηθηή απηή ε επεμεξγαζία, ρξεηάδεηαη έλα ηθαλνπνηεηηθό γλσζηηθό ππόβαζξν, γηα ηα
πξνβιήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ θαζέλα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.
Η αλάπηπμε απηήο ηεο ηθαλόηεηαο εμαζθαιίδεη ηελ θαηαλόεζε -ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό- ηνπ
θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληόο ηνπ θαη, επνκέλσο, ζπκβάιιεη ζηελ απόθηεζε
ζθαηξηθόηεξεο αληίιεςεο γηα ηε δσή.
 Φπρηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα
Ο ςπρηθά θαιιηεξγεκέλνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ
θόζκνπ, ε νπνία ηνλ επεξεάδεη ζε θάζε πεξίζηαζε ηεο δσήο ηνπ. Όκσο, ν ζπλαηζζεκαηηθά ώξηκνο
άλζξσπνο είλαη ηθαλόο λα ειέγμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ώζηε λα κε ζίγεηαη ε πλεπκαηηθή ηνπ
δηαύγεηα θαη νδεγείηαη ζε πξάμεηο αλεμέιεγθηεο.
 o Ηζηθή θαιιηέξγεηα
Ηζηθά θαιιηεξγεκέλνο είλαη όπνηνο γλσξίδεη θαη πηνζεηεί ηηο εζηθέο αξρέο - αμίεο θαη ηνπο
άγξαθνπο λόκνπο, πνπ έρνπλ ζεκειησζεί από ηε ζπλήζεηα θαη ηελ παξάδνζε, γηα λα ξπζκίδνπλ θαη
λα εμνκαιύλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ζπλζήθεο, νπζηαζηηθά
επελεξγνύλ ηηζαζεύνληαο ηα έλζηηθηα θαη ηα πάζε, θαη δηνρεηεύνληάο ηα ζε δξόκνπο θνηλσληθά
απνδεθηνύο. Γηαθνξεηηθά, ειινρεύεη ν θίλδπλνο ζύγθξνπζεο ηνπ αηόκνπ κε ην θνηλσληθό
πεξηβάιινλ θαη ζηηγκαηηζκνύ ηνπ, πξνθαιώληαο ηνπ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπκβίσζεο.
Γηα λα νινθιεξώζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο εζηθήο θαιιηέξγεηαο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε
ηηο ζεκειηώδεηο εζηθέο αμίεο: αθεξαηόηεηα, αιιειεγγύε, αιηξνπηζκόο, δηθαηνζύλε, απηνζεβαζκόο,
ζπλέπεηα, επζύηεηα, θηιόηηκν, επζπλεηδεζία, ζεκλόηεηα, αιιεινζεβαζκόο, ζύλεζε, θαξηεξία,
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θηιαιήζεηα, ηαπεηλνθξνζύλε, ηηκηόηεηα, θαινπηζηία, εγθξάηεηα, αμηνπξέπεηα, ππεπζπλόηεηα,
εηιηθξίλεηα
 Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε
Η θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε, απόξξνηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξώπνπ, δηαθαίλεηαη ζηελ
ελεξγό δξάζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δεκόζηαο δσήο. πγθεθξηκέλα, ην
δηαξθέο θαη γόληκν ελδηαθέξνλ ηνπ γίλεηαη αληηιεπηό: ζηνλ ζπλδηθαιηζκό, ζηελ πνιηηηζηηθή δσή,
ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ζην εηξεληζηηθό θίλεκα θαη ζηελ πνιηηηθή- κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ- δσή (ζηα
θόκκαηα). Ο πνιίηεο πνπ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε πξνζσπηθή ηνπ δσή είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε θαη επεξεάδεηαη άκεζα από ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο ελεξγνπνηείηαη, δξα, θαη
αγσλίδεηαη ζην πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη από ην ύληαγκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηεύξπλζε ηεο
αηνκηθήο ειεπζεξίαο, αςεθώληαο ηηο επηπηώζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ίζσο πξνθύςνπλ θαη
επεξεάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή.
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ - ΛΤΔΙ
ηελ αλάιπζε ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο θάζε πξνβιήκαηνο δηαθξίλνπκε δύν επίπεδα:
1) Βξαρππξόζεζκνη - θαηαζηαιηηθνί ηξόπνη:
Πξόθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πξέπεη θαη είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ ακέζσο, γηα λα
απνηξαπεί ε όμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηνρεύνπλ, όκσο, ζηελ θαηαζηνιή ζπγθεθξηκέλσλ ηνπ
πξνβιήκαηνο, ρσξίο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νξηζηηθή εμάιεηςή ηνπο. Καζώο, ινηπόλ, απνδεηθλύεηαη
αδύλαην κε βξαρππξόζεζκνπο ηξόπνπο λα αληηκεησπηζηεί ξηδηθά έλα πξόβιεκα, είλαη απαξαίηεηε
ε πξόιεςε.
2)Μαθξνπξόζεζκνη -πξνιεπηηθνί-δενληνινγηθνί ηξόπνη:
Πξόθεηηαη γηα κέηξα κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηώθεηαη ε αιιαγή ησλ θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ
(νηθνλνκηθώλ, πλεπκαηηθώλ, πνιηηηθώλ θ.ά.), ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα. Οη
πξνιεπηηθνί απηνί ηξόπνη ζηνρεύνπλ ζηελ αλαίξεζε ησλ ζεκειησδώλ - γελεζηνπξγώλ αηηηώλ ηνπ
πξνβιήκαηνο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ε πξόιεςε είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο δξόκνο γηα ηελ
ππέξβαζε θάζε πξνβιήκαηνο, κε ην κεηνλέθηεκα όκσο όηη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ είλαη άκεζα.
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ:
 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο ζηα αζηηθά θέληξα, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ςπρηθή
εξεκία θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο.
 ηελ θαηεύζπλζε απηή ζπκβάιιεη θαη ε αιιαγή ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ
εξγαζίαο, ώζηε ν εξγαδόκελνο λα αηζζάλεηαη δεκηνπξγηθόο ζε έλα πεξηβάιινλ επράξηζην, πνπ δε
ζα ηνλ θαηαζιίβεη.
 Η αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε γόληκε αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ
ρξόλνπ (δεκηνπξγηθέο αζρνιίεο θαη ελδηαθέξνληα) ζπληεινύλ ζηελ αίζζεζε, ςπρηθήο
πιεξόηεηαο θαη εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο.
 Η ζύλαςε νπζηαζηηθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ε επηθνηλσλία κέζσ
επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ θαιιηεξγνύλ θιίκα εηιηθξίλεηαο θαη αιιειεγγύεο.
 Μεηάδνζε ζηνπο λένπο εζηθώλ αμηώλ αλαλεσκέλσλ ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο,
απνθιείνληαο αλαρξνληζηηθέο θαη νπηζζνδξνκηθέο αληηιήςεηο.
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 Οη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, πνπ επηβάιιεηαη -αλαιακβάλνληαο πεξηζζόηεξεο
πξσηνβνπιίεο- λα ζπκκεηέρνπλ δξαζηηθά θαη θαζνξηζηηθά ζηελ εμπγίαλζε ησλ ζεζκώλ,
νθείινπλ: α) λα ζηαζνύλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ησλ λέσλ γηα αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο
πξαγκάησλ θαη β) λα ηνπο εκπλεύζνπλ αγλά ηδαληθά θαη ζηόρνπο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ λόεκα θαη
ζθνπό ζηε δσή ηνπο.
 Κπξηόηεξν θαη απνηειεζκαηηθόηεξν κέζν πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ απνηειεί ε
αλζξσπηζηηθή παηδεία, πνπ επηβάιιεηαη λα παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, κε ζηόρν ηελ
εζσηεξηθή ηνπο θαιιηέξγεηα. Υσξίο απηή θάζε άιιε πξνζπάζεηα, αλ δελ είλαη εκίκεηξν, ζα είλαη
καηαηνπνλία.
ΠΡΟΟΥΗ:
 Ο πξόινγνο απνηειεί ηε «γλσξηκία» καο κε ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα αλαπηύμνπκε, ηελ
εηζαγσγή καο. Πξέπεη λα:
α) εκπεξηέρεη ηε ζέζε καο ή ην ζέκα πξαγκάηεπζήο καο,
β) λα είλαη πεξηεθηηθόο, ζύληνκνο θαη ζπλδεδεκέλνο λνεκαηηθά κε ην ππόινηπν θείκελν.
 Ο επίινγνο κπνξεί λα απνηειεί:
α) εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ από ηελ πξαγκάηεπζε πνπ πξνεγήζεθε.
β) ζπκππθλσκέλε παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην θύξην κέξνο.
γ) ππελζύκηζε ηεο θύξηαο ζέζεο ηνπ ζέκαηνο.
εκείσζε 1: Σν επηθνηλσληαθό πιαίζην πξνζθέξεη ηε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ θεηκέλνπ θαη
απνηειεί νδεγό γηα ηε δνκή, ην ύθνο θαη ην ιεμηιόγην -ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ πνκπό, ηνλ δέθηε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπγθξνηνύλ ην εθάζηνηε επηθνηλσληαθό
πεξηβάιινλ.
εκείσζε 2: Γελ εηζάγνπκε λέεο ηδέεο αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο ζηνλ επίινγν, δελ
ρξεζηκνπνηνύκε ξεηνξηθέο πξνηξνπέο νύηε κεινδξακαηηθέο εθθιήζεηο ζηνλ αλαγλώζηε ή επρέο,
εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα επηζηνιή ή νκηιία, νπόηε ελδείθλπηαη.
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Δθδόζεηο schooltime.gr
Σει.: 6977554086
e-mail: info@schooltime.gr
website: www.schooltime.gr
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