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Αγαπητοί µου µαθητές. 

 

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα στο µάθηµα της Έκθεσης 

µε δεδοµένη τη δυσκολία που παρουσιάζεται στην επίτευξη υψηλών βαθµολογιών αλλά 

και στην υποκειµενικότητα που παρατηρείται κατά την αξιολόγησή του στις εξετάσεις. 

Πρόκειται για µια συλλογή απόψεων από διάφορες πηγές, κυρίως δοκίµια αλλά και άρθρα 

ή µελέτες ανθρώπων που έχουν εκφράσει τους προβληµατισµούς τους και τις σκέψεις τους 

σε θέµατα που θα απασχολήσουν και εσάς φέτος και που προκύπτουν από το σχολικό σας 

βιβλίο. 

Η κριτική προσέγγιση αυτών κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων θα σας δώσει τη 

δυνατότητα να πετύχετε επάρκεια και πληρότητα στο περιεχόµενο της έκθεσής σας. 

Σας εύχοµαι να έχετε µια καλή σχολική χρονιά και καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας. 

 

 

Βάσω ∆εµίρη. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
=>έκφραση της ανθρώπινης κοινωνίας  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
     στο άτοµο =>  ευρωστία, δύναµη, οµορφιά, φυσική αντοχή, καλλιέργεια φιλοδοξιών, ιδανικών, 

στόχων, ψυχική ευφορία, ζωντάνια, διάθεση για ζωή, ενεργητικότητα, διαύγεια 
πνεύµατος, απόλαυση της νίκης-αντιµετώπιση της ήττας > διαµόρφωση 
προσωπικότητας. 

  Καλλιέργεια αρετών: θέληση, αντοχή, υποµονή, επιµονή,αγωνιστικότητα, 
εργατικότητα, αυτοπεποίθηση, κοινωνικότητα, πειθαρχεία, αυτοέλεγχος, 
υπευθυνότητα. 

στην κοινωνία =>    επαφή ατόµων και λαών µε διαφορετική κουλτούρα  
            ειρηνική συνύπαρξη 

άσκηση στο «ευ ζην» και όχι απλώς στο «ζην», µέσο αποµάκρυνσης νέων από 
κακές συνήθειες  

 
 
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:       -  εµπορευµατοποίηση: η ευγενής άµιλλα µετατρέπεται σε 
ΣΗΜΕΡΑ        ανταγωνισµό συµφερόντων 

- αθέµιτος ανταγωνισµός (ντοπάρισµα αθλητών, χρήση αναβολικών) 
- επαγγελµατοποίηση αθλητή >βιοποριστική αντίληψη αθλητισµού, µέσο 

πλουτισµού / µετατροπή αθλητή σε βεντέτα, ίνδαλµα, αντικείµενο 
αγοραπωλησίας, µέσο διαφήµισης προϊόντων  

- οπαδοποίηση, φανατισµός, βία στα γήπεδα. 
 
∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ         1. αποστασιοποίηση αθλητισµού από οικονοµικές και πολιτικές σκοπιµότητες 

ώστε να µη γίνεται όργανο στα χέρια παραγόντων 
  2. ερασιτεχνισµός στον αθλητισµό  
       3. πλατειά ενηµέρωση για την αξία του αθλητισµού 
       4. ίδρυση περισσότερων αθλητικών κέντρων 

 5.αυστηρότερος έλεγχος για περιορισµό φαινοµένων βίας, δωροδοκιών,    
    χρήσης αναβολικών κ.λ.π. 

 
 
ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ Ι∆ΑΝΙΚΑ & ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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 ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 
 
Ορισµός: 
Αλλοτρίωση => ( από το επίθετο «αλλότριος» =ξένος, εχθρικός, αποξενωµένος) είναι η αποξένωση, η 
αποµάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από τον εαυτό του, τη βαθύτερη ουσία της ύπαρξης του, από 
τους συνανθρώπους του και το κοινωνικό περιβάλλον του, από την εργασία και από τη φύση. 
Από τον ορισµό βλέπουµε πως η αλλοτρίωση είναι φαινόµενο που διαποτίζει, ασκώντας αρνητική 
επίδραση, όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όλους τους θεσµούς και τους τοµείς 
δράσης του ανθρώπου. 
 
Ανάλυση της έννοιας: 
 
Α. Αλλοτρίωση στην εργασία: αφετηρία της αλλοτρίωσης και των γενικότερων αρνητικών 
επιπτώσεων, που αυτή δηµιουργεί. 
 
αίτια=> Η βιοµηχανοποίηση της εργασίας επέβαλε την εξειδίκευση του εργάτη και τη χρήση της 
µηχανής (=αυτοµατοποίηση) στην παραγωγή µε αποτέλεσµα: 
συνέπειες=> να αποξενωθεί ο εργάτης από το παραγόµενο προϊόν που πλέον δεν του ανήκει, να χάσει 
τη χαρά της προσωπικής δηµιουργίας που προσφέρει η εργασία και να στερείται δυνατότητας ν’ 
αναπτύξει τις φυσικές και πνευµατικές δυνάµεις του, τις κλίσεις και δεξιοτεχνίες του. Έτσι το άτοµο 
αποξενώνεται από τη διαδικασία παραγωγής και η εργασία γίνεται γι’ αυτό καταναγκαστική, παύει ν’ 
αποτελεί πηγή ευφορίας και γίνεται φορέας άγχους και ανίας. 
 
Β. Αλλοτρίωση στις διαπροσωπικές-κοινωνικές σχέσεις: 
 
αίτια=> η αστικοποίηση, ο συνωστισµός σε πολυάνθρωπες πόλεις, η έλλειψη χρόνου για περισυλλογή 
και επαφή µε άλλους ανθρώπους, η πρόταξη του ατοµικού συµφέροντος, η µαζοποίηση και 
τυποποίηση που δηµιουργούν η ιδεολογία του καταναλωτισµού και η διαφήµιση. Η ιδεολογία του 
καταναλωτισµού και η διαφήµιση οδήγησαν: 
συνέπειες=> στην «πραγµατοποίηση» (=φαινόµενο, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις παίρνουν τη µορφή 
πράγµατος, εµπορευµατοποιούνται, ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται σαν πράγµα, ως ανταλλάξιµη αξία) 
 
 
   ■ επικρατεί ο ατοµικισµός 

           ■ οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται ανταγωνιστικές,  ιδιοτελείς κι ωφελιµιστικές 
           ■ λείπει η επικοινωνία και η συνεργασία  
           ■ επικρατεί η µοναξιά κι η αδιαφορία για το συνάνθρωπο  

   ■ η ιδεολογία του καταναλωτισµού ταυτίζει την ανθρώπινη αξία µε τα υλικά αγαθά, το µέγεθος της  
       επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης ενός ατόµου ταυτίζεται µε το «έχειν» κι όχι µε το «είναι» 
   ■ δηµιουργούνται φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας (βία,εγκληµατικότητα,πορνεία,ναρκωτικά…)  
 
Γ. Αλλοτρίωση  ηθική: (από τον εαυτό µας) 
 
αίτια => η κρίση των αξιών κι ο αµοραλισµός (=ανηθικότητα) που χαρακτηρίζουν την εποχή µας, η 
χρησιµοθηρία κι ο ατοµικισµός: 
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συνέπειες => διαβρώνουν την ηθική στάση των σύγχρονων ανθρώπων κι έτσι τη συµπεριφορά των 
ατόµων δεν καθορίζουν πλέον αξίες, όπως ο σεβασµός, η ανιδιοτέλεια, ο αλτρουισµός, ενώ τις σχέσεις 
αλληλοσεβασµού τις αντικαθιστούν η απανθρωπιά, η έλλειψη κατανόησης, η εκµετάλλευση. 
 
∆. Αλλοτρίωση από την πολιτική: 
 

• απόκλιση του ατόµου-πολίτη από τη στάση του ιδανικού πολίτη 
• το άτοµο αποµονώνεται στην προσωπική του ευδοκίµηση και δεν ενηµερώνεται για τις 

πολιτικές εξελίξεις, ούτε ενδιαφέρεται για τα κοινά 
• ο µέσος πολίτης υποτιµά την πολιτική και τους πολιτικούς, νοιώθει απογοητευµένος 
• η εξουσία βρίσκεται στα χέρια λίγων εξουσιαστών, είναι συγκεντρωτική (αδυναµία τοπικής 

αυτοδιοίκησης) και οι πολίτες αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο λαός, 
λοιπόν, µόνο κατά ιδεολογία είναι κυρίαρχος, ενώ στην πραγµατικότητα είτε δεν µετέχει, είτε 
µετέχει ελάχιστα στην εξουσία. 

• ο πολίτης αδιαφορεί για το «πολιτικό γίγνεσθαι», απέχει από τη συλλογική δηµιουργική δράση 
• φτάνει στα όρια πολιτικής ανευθυνότητας, «οπαδοποιείται» σ’ ένα κόµµα, παθητικοποιείται 

και χειραγωγείται. 
 
 
Ε. Αλλοτρίωση και πολιτισµός: (τέχνη, γλώσσα, παράδοση) 
 
αίτια => η χρεοκοπία της παράδοσης, η απάρνηση των ηθών και εθίµων, η ξενοµανία.  
συνέπειες => οδηγούν στη στασιµότητα της Τέχνης, του πολιτισµού γενικότερα, η Τέχνη υποβιβάζεται 
κι εµπορευµατοποιείται, τα  καλλιτεχνήµατα µετατρέπονται σ’ εµπορεύµατα, - στη νόθευση της 
γλώσσας. 
 
 
ΣΤ. Οικολογική αλλοτρίωση: 
 
αίτια => καταδυνάστευση της φύσης, χρησιµοποίησή της ως πηγή πλουτισµού, διαταραχή οικολογικής 
ισορροπίας. 
συνέπειες => ο άνθρωπος αποξενώθηκε από τη φύση που του χαρίζει ψυχική ηρεµία, ήρθε σε 
διάσταση µε το φυσικό περιβάλλον, η σχέση του µ’ αυτό έγινε εχθρική. 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
1. ΤΟΜΕΙΣ 
α. αλλοτρίωση στην εργασία 
β. αλλοτρίωση στις διαπροσωπικές σχέσεις 
α. αλλοτρίωση ατόµου από τον εαυτό του 
● πνευµατική  
● ηθική 
● πολιτική 
δ. αλλοτρίωση από τη φύση 
ε. στον πολιτισµό 
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2. ΑΙΤΙΑ (=παράγοντες που διαµορφώνουν- ενισχύουν το φαινόµενο) 
 
α.) τεχνολογική ανάπτυξη 
● αυτοµατισµός / µηχανοποίηση 
● εξειδίκευση της εργασίας 
β.) αστυφιλία / αστικοποίηση 
● γρήγορος ρυθµός ζωής  
● έλλειψη χρόνου για συναναστροφή κι επικοινωνία  
● αποπροσωποποίηση ατόµου, ανωνυµία, µοναξιά 
γ.) µέσα µαζικής ενηµέρωσης / διαφήµιση 
● επιβολή προτύπων ζωής 
● µαζοποίηση-τυποποίηση 
● προπαγάνδα 
δ.) καταναλωτισµός 
● επιδίωξη υλικών αγαθών 
● απόρριψη πνευµατικών αξιών 
● νοοτροπία ευδαιµονισµού 
ε.) κρίση ηθικών αξιών / αµοραλισµός 
● πρόταξη ατοµικού συµφέροντος 
● ανταγωνισµός 
● χρήση αθέµιτων µέσων 
● χρεοκοπία παράδοσης και παραδοσιακών αξιών 
στ.) οικονοµικά-πολιτικά συµφέροντα 
ζ.) έλλειψη πνευµατικών ανθρώπων-προτύπων  
η.) καταστρατήγηση- αλόγιστη εκµετάλλευση φύσης 
 
 
3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
α.) στον πνευµατικό τοµέα: 
● πνευµατική αδράνεια και νωθρότητα => αδρανοποίηση 
● παθητικοποίηση = παθητική αποδοχή µηνυµάτων 
● στένεµα πνευµατικού ορίζοντα: συρρίκνωση κριτικής ικανότητας, πρωτοβουλίας, δηµιουργικότητας, 
φαντασίας. 
β.) στον ηθικό τοµέα: 
● αδιαφορία για το συνάνθρωπο, απανθρωποποίηση  
● εκµετάλλευση, καχυποψία, ιδιοτέλεια 
● εµπορευµατοποίηση ανθρώπινων σχέσεων 
γ.) στον ψυχολογικό τοµέα: 
● έλλειψη επικοινωνίας και κατανόησης => µοναξιά, αποµόνωση 
● ανία, πλήξη 
δ.) στον κοινωνικό τοµέα: 
● επικράτηση ατοµικισµού 
● σχέσεις συµβατικές, ανούσιες, επιφανειακές 
● επιδίωξη ατοµικού συµφέροντος σε βάρος του κοινωνικού  
● φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληµατικότητα,…) 
ε.) στον πολιτικό τοµέα: 
● αδιαφορία για τα κοινά 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 12 

● αποστασιοποίηση από το πολιτικό «γίγνεσθαι»  

● κατάρρευση θεσµών 
● χειραγώγηση, ετεροκαθορισµός 
στ.) στον πολιτιστικό τοµέα: 
● πολιτιστική αδράνεια 
● η Τέχνη εξυπηρετεί σκοπιµότητες  
● νόθευση γλώσσας 
ζ.) στον επαγγελµατικό τοµέα: 
● στέρηση χαράς δηµιουργίας 
● µονοτονία 
 
4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: 
 
α.) ανθρωπιστική παιδεία => δηµιουργία ώριµων, υπεύθυνων, σκεπτόµενων ατόµων µε κοινωνική και 
πολιτική συνείδηση 
β.) επαναπροσδιορισµός αξιών => καλλιέργεια ηθικών αξιών: δικαιοσύνη, συνεργασία, αλτρουισµός 
γ.) ανάληψη ευθύνης πνευµατικών ανθρώπων => συνειδητοποίηση του ρόλου τους, προάσπιση 
θεσµών και αξιών, αφύπνιση του λαού 
δ.) εξυγίανση Μ.Μ.Ε => έλεγχος διαφηµίσεων, ποιότητα προγραµµάτων 
ε.) πολιτική συµµετοχή => ενεργοποίηση πολίτη, ήθος πολιτικής ζωής, κοινωνική πρόνοια 
στ.) επαφή ανθρώπου µε τη φύση => αποκατάσταση σχέσης τους 
ζ.) αποκέντρωση, ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης 
η.) ουσιαστική επαφή µε την Τέχνη 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ 
 
Προσδιορισµός εννοιών: 
 
α.) Κοινωνία < κοινωνέ-ω = συµµετέχω, ενώνοµαι µε κάποιον, συµφωνώ, έχω σχέσεις µε κάποιον ή 
κάποιους. 
Είναι το σύνολο των ανθρώπων που συµβιώνουν σ’ έναν τόπο ή σε µία εποχή και που συνδέονται 
µεταξύ τους και συναπαρτίζουν µια αυτοδιαιωνιζόµενη οµάδα, που προσδιορίζεται από 
συγκεκριµένους σκοπούς, θεσµούς, κουλτούρα κ.τ.λ. 
 
β.) Κοινωνικοποίηση < κοινωνικός+ ποίηση – κοινωνικότητα = η κοινωνική συµπεριφορά. 
Είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο. Αρχίζει µε τη γέννηση και παύει 
µε το θάνατο. Αποτελεί, δηλαδή, δυναµική και συνεχή διαδικασία για τον άνθρωπο γιατί 
µεταβάλλονται οι κοινωνικές συνθήκες κι αλλάζουν οι κοινωνικοί ρόλοι, οπότε το άτοµο καλείται να 
προσαρµόζεται, κάθε φορά, στις απαιτήσεις των εκάστοτε ρόλων του. 
 
Φορείς κοινωνικοποίησης: 
● οικογένεια 
● σχολείο 
● κοινωνία-πολιτεία (παρέες, συναναστροφές, επάγγελµα, Μ.Μ.Ε.) 
● ένταξη σ’ οργανώσεις και συλλόγους => πολιτικούς, αθλητικούς,  πολιτιστικούς, οικολογικούς κ.τ.λ. 
 
γ.) Ατοµικισµός < ατοµικός- συνώνυµος όρος ατοµισµού < α στερ. +  τέµνω = καθετί που δεν µπορεί 
να καταµεριστεί µε τοµή => 
1. Υγιής- δηµιουργικός ατοµισµός 
2. υπερτροφικός-στείρος 
Είναι η επιδίωξη του ατοµικού- προσωπικού συµφέροντος- εγωισµός, εγωπάθεια: η αχαλίνωτη ορµή 
του ανθρώπου να προβάλει παντού το «εγώ» του, η υπερβολική αγάπη για τον εαυτό του. 
 
 
Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
=> αλληλεπίδραση- αλληλεξάρτηση > αµφίδροµη σχέση 
 
 
1. αναγκαιότητα-σηµασία κοινωνικοποίησης 
 
● η κοινωνία πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπου => το άτοµο γεννιέται, εξελίσσεται, δηµιουργεί µέσα 
σ’ αυτή, αναλαµβάνει ρόλους ανάλογα µε τη συγκυρία, το περιβάλλον που ζει 
● ικανοποιεί µέσα, σ’ αυτή τις ανάγκες του (υλικές: προσφορά εργασίας, πόρων διαβίωσης) 
● πνευµατικές (µόρφωση, δυνατότητα καλλιέργειας) 
● ηθικές (αξίες, αρχές, πίστη σε θεσµούς) 
● αισθητικές-ψυχολογικές (ασφάλεια, ανάγκη σχέσεων) 
● διαµορφώνεται και καθορίζεται από το οικονοµικό, πολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον 
Αριστοτέλης: ο άνθρωπος δεν είναι ούτε «θηρίο» ούτε «θεός» για να ζει εκτός κοινωνίας, αλλά 
«ζώον κοινωνικόν» 
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2. ρόλος- επίδραση ατόµου στο κοινωνικό -  πολιτικό σύστηµα - το άτοµο είναι ποµπός µηνυµάτων 
στο περιβάλλον µε την εργασία του, τη στάση του, τις γνώσεις του. Συµµετέχει και συµβάλλει στην 
πρόοδο της κοινωνίας. Άτοµα αντιδραστικά, αδιάφορα, συντηρητικά (π.χ. αναρχικοί, τροµοκράτες, 
υπόκοσµοι), αντίθετα, ανακόπτουν την πορεία προς την πρόοδο. 
 
Περιορισµοί: 
● από το περιβάλλον => στ’ αυταρχικά πολιτεύµατα που καταργείται ο διάλογος, ο κριτικός έλεγχος, η 
ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αξιών µε τη λογοκρισία ή την προπαγάνδα τ’ άτοµα χάνουν την 
ελευθερία τους, αδιαφορούν ή φοβούνται για την εκδήλωση των απόψεων τους. 
● η κοινωνική οργάνωση, γενικότερα, ως ένα βαθµό περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου, το 
«εγώ» περιορίζεται από το «εµείς» και οριοθετείται µέσα στις απαιτήσεις της οµάδας. 
● απαραίτητοι είναι όµως οι συµβιβασµοί κι οι υποχωρήσεις των µελών της οµάδας µε την 
κατασίγαση των παθών, των εγωισµών και των ωφελιµιστικών τάσεων γιατί για να λειτουργήσει 
οµαλά η κοινωνία δεν µπορεί ο καθένας να κάνει ότι θέλει ειδικά όταν αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στον συνάνθρωπό του. Υπάρχει ένας κοινός κώδικας από θεσµούς ήθη και έθιµα, νόµους που πρέπει 
να τηρείται. Εξάλλου απόλυτη ελευθερία δε νοείται. 
 
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ 
Χώροι εκδήλωσης: σχολείο, οικογένεια, εργασία, πολιτική, σχέσεις 
 
Α. ΑΙΤΙΑ 
1. ατοµικά 
● εγωισµός, αίσθηση υπεροχής απέναντι στους άλλους 
● ένστικτο αυτοσυντήρησης, που παίρνει διαστάσεις υπερβολικής αγάπης προς το «εγώ»  

● έλλειψη αυτογνωσίας και αυτοκριτικής, ενδιαφέροντος για τα κοινά 
 
2. κοινωνικά 
● ανεπαρκής ρόλος φορέων κοινωνικοποίησης 
●έλλειψη ορθής διαπαιδαγώγησης από την οικογένεια, τραυµατικά παιδικά βιώµατα που επιδεινώνουν 
την τάση του νέου για περιθωριοποίηση και αποξένωση, υπερβολικοί και ανεδαφικοί έπαινοι που 
οδηγούν σε υπερεκτίµηση του «εγώ» 

●έλλειψη ολοκληρωµένης παιδείας,αποπροσωποποίηση µαθητών,αδυναµία ολοκλήρωσης 
προσωπικότητας εφήβου από το σχολείο 
●η πολιτεία δεν προσφέρει στους πολίτες κοινωνική σταθερότητα, οι πολιτικοί δε λειτουργούν ως 
πρότυπα => αδιαφορία για τα κοινά 
● το κλίµα της εποχής, ανταγωνισµός, πνεύµα υλικού ευδαιµονισµού 
● ζωή στις µεγαλούπολεις (εντατικοί ρυθµοί, έλλειψη ελευθέρου χρόνου) => απανθρωποποίηση, 
έλλειψη επικοινωνίας και σχέσεων, βία και εγκληµατικότητα 
● χρεοκοπία ηθικών αξιών, κρίση κοινωνικών και πολιτικών θεσµών 
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Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
1. στο άτοµο 
● δυσκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, µοναξιά => ψυχολογικά προβλήµατα 
● ηθική αναλγησία, έλλειψη ευαισθησίας και ανθρωπιάς, απώλεια αρχών και αρετών, φθόνος, ζήλια 
για τους άλλους => αλλοτρίωση ατόµου, εφόσον ξεχνά τον κοινωνικό χαρακτήρα της ύπαρξής του => 
έλλειψη ευτυχίας 
● αδυναµία πνευµατικής καλλιέργειας και ολοκλήρωσης, εµµονή σε υποκειµενικές και δογµατικές 
θέσεις 
2. στην κοινωνία 
● καταστρατήγηση της έννοιας «κοινωνική ελευθερία» που δίνει ίσες δυνατότητες ανάπτυξης στα 
µέλη µιας κοινωνίας => αναξιοκρατία, ανταγωνισµός 
● έλλειψη οικονοµικής προόδου («όταν ευτυχεί το όλον, ευτυχεί και το µέρος»), έλλειψη συνεργασίας  
● αντικοινωνική συµπεριφορά => εµφάνιση φαινοµένων κοινωνίας παθογένειας 
● υπονόµευση δηµοκρατίας => κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρότερου, η εκµετάλλευση, οι ταραχές, η 
αναρχία, ο πόλεµος 
●  κίνδυνος για το έθνος => διχόνοιες, αδιαφορία για τα κοινά : «όταν ο άνθρωπος καταντήσει άτοµο 
και δε νοιώθει δεσµούς µε τους γύρω του ή τους προγόνους του, τότε γίνεται στενά εγωιστής, 
αντικοινωνικός. Κάθε παράδοση παλιά είναι µηδενική γι’ αυτόν, κάθε ελπίδα ξεραίνεται και τα 
µέλλοντα είναι αδειανά σαν τα περασµένα» (Ιων. ∆ραγούµης) 
 
 
Γ. ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
 
1.ευθύνη ατόµου 
● συνειδητοποίηση «κοινωνικής φύσης» του 
● πρόταξη του κοινωνικού συµφέροντος 
● ενεργή συµµετοχή στα κοινά, αποφυγή παθητικότητας και αποστασιοποίησης 
● σεβασµός στις παραδόσεις, τους νόµους, τους θεσµούς 
● ανταγωνιστικότητα, συνεργασία, δραστηριοποίηση των δυνάµεων και ικανοτήτων του στην εργασία 
● σεβασµός στο συνάνθρωπο 
● τήρηση υποχρεώσεων 
 
2. ευθύνη κοινωνίας 
● διασφάλιση ατοµικών ελευθεριών, δηµοκρατία 
● εξανθρωπισµός κοινωνίας => ποιότητα ζωής, ισονοµία, δικαιοσύνη, καταπολέµηση προβληµάτων 
και αδικιών       
● αναβάθµιση παιδείας, µέριµνα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νέων 
● προβολή προτύπων από πνευµατική κα πολιτική ηγεσία 
● σεβασµός στις ιδιοµορφίες των ατόµων στο βαθµό που αυτές δε γίνονται κοινωνικά επικίνδυνες 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 
 
Προσδιορισµός έννοιας 
-Ανθρωπισµός ή ουµανισµός (humanismus)  είναι το πνευµατικό κίνηµα που παρατηρήθηκε στους 
χρόνους της Αναγέννησης (14ος -15ος αι.) και σκοπό είχε τη διάπλαση ενός νέου τύπου ανθρώπου µε 
αρµονική ανάπτυξη των σωµατικών και πνευµατικών δυνατοτήτων του. 
Μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου θεωρούσε την παιδεία βασισµένη στο πνεύµα του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισµού. 
-Με την ευρύτερη έννοια, είναι η πίστη στην ιδέα και την αξία του ανθρώπου, ως «κέντρο» κάθε 
ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας,ο σεβασµός ειδικότερα των δικαιωµάτων του, της 
ελευθερίας, της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας του. 
-Είναι η εκδήλωση συµπόνοιας και συµπαράστασης στο διπλανό που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, η 
ανθρωπιά:«ανθρωπισµός είναι η συµφιλίωση του ανθρώπου µε τον άνθρωπο, η προσπάθεια να 
εννοηθεί ο άνθρωπος από το συνάνθρωπο, αυτό που κοινότυπα ονοµάζουµε ανθρωπιά» 
(Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος) 
 
 Σηµείωση: Ο ανθρωπισµός είναι έννοια πολύ σηµαντική γι’ αυτό κι ο ορισµός του πρέπει να καλύπτει 
τις περισσότερες σηµασίες του. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ Ι∆ΑΝΙΚΑ 
 
-σε ατοµικό επίπεδο: 
● εσωτερική ελευθερία ατόµου => απαλλαγή από πάθη 
● πνευµατική ολοκλήρωση, σύµµετρη ανάπτυξη σώµατος-πνεύµατος 
● σεβασµός στην αξία άνθρωπος, συµπαράσταση στο συνάνθρωπο 
● προτεραιότητα στο κοινωνικό κι όχι στο ατοµικό συµφέρον, ικανότητα για προσωπική «θυσία» αν  
χρειαστεί  
● ηθική ολοκλήρωση 
● συνειδητή πολιτικοποίηση, τήρηση υποχρεώσεων, διεκδίκηση δικαιωµάτων 
● πίστη στις ικανότητες του, στην ψυχική του δύναµη, στο λογικό του- υπευθυνότητα, ο ίδιος 
ρυθµιστής της ζωής του (”µοίρα της µοίρας του„ ∆ελµούζος), χωρίς να γίνει φερέφωνο και ουραγός 
«επιτηδείων»  
● εργατικότητα, καλυτέρευση συνθηκών ζωής µε υλικά και πνευµατικά µέσα 
 
-σε κοινωνικό επίπεδο: 
● δηµοκρατική οργάνωση κοινωνίας, ισότητα, αξιοκρατία, δικαιοσύνη 
● υποστήριξη ανθρώπινων δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από χρώµα ή φυλή 
● αρµονικές κοινωνικές σχέσεις, καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας  
● ανθρωποκεντρική παιδεία, σύµµετρη ανάπτυξη υλικού και πνευµατικού πολιτισµού 
● παροχή, γενικά, ευνοϊκών συνθηκών για την καταξίωση του ατόµου και την κατάκτηση της ευτυχίας 
του. 
 
-σε εθνικό-διακρατικό επίπεδο: 
● εθνική ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση λαών, σεβασµός στην ιδιαιτερότητα του πολιτισµού κάθε λαού, 
δικαίωµα ρύθµισης της τύχης του 
● ποιότητα ζωής για όλους => καταπολέµηση πείνας, ασθενειών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, 
περιορισµός φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας 
● ειρηνική συνύπαρξη λαών, καταπολέµηση ρατσισµού και σοβινιστικών τάσεων  
● συνεργασία, άµιλλα µεταξύ των λαών της γης 
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                                       ΚΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 
    ΑΙΤΙΑ 
● υλικός ευδαιµονισµός=> η καταναλωτική µανία δεν αφήνει περιθώρια ανθρωπιάς, κύριο µέληµα: το 
χρήµα, η απόκτηση υλικών αγαθών, έλλειψη υψηλών ιδανικών, κρίση αξιών (π.χ. οικογένειας βλ. 
οίκοι ευγηρίας) 
● υπερεκτίµηση τεχνολογικών ανακαλύψεων => ο άνθρωπος έγινε υλιστής, ορθολογιστής,  
προσπαθώντας να γίνει «υπεράνθρωπος», έχασε το βάθος της ψυχής του 
● επικράτηση ατοµικισµού => αποµόνωση ανθρώπου, αποξένωση απ’ το συνάνθρωπο 
● αποστασιοποίηση ατόµου από πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα, αδιαφορία 
● όξυνση φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας 
● παραβίαση ανθρώπινων δικαιωµάτων σ’ όλο τον κόσµο από τυραννικά καθεστώτα 
● κοινωνικός και φυλετικός ρατσισµός π.χ. ρατσιστική αντιµετώπιση εθνικών µειονοτήτων 
● οικονοµικοί ανταγωνισµοί µεταξύ κρατών, εκµετάλλευση των ασθενέστερων από τα ισχυρά, 
επεµβάσεις 
● πολεµικοί εξοπλισµοί και συγκρούσεις σε πολλά σηµεία της γης, ανασφάλεια και φόβος από την 
απειλή ενός πυρηνικού πολέµου 
● οικολογική καταστροφή, έλλειψη σεβασµού στη φύση 
 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 

 
Πώς αυτή εκφράζεται: 
● οργάνωση ατόµων σε φιλανθρωπικούς συλλόγους 
● δηµιουργία ∆ιεθνών οργανισµών για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων => Ο.Η.Ε. , 
∆ιεθνής  Αµνηστία, ∆ιεθνή δικαστήρια (π.χ. Χάγης) 
● ύπαρξη πολλών ειρηνιστικών και οικολογικών οργανώσεων => διαδηλώσεις, διαµαρτυρίες 
● γιατροί χωρίς σύνορα, γιατροί του κόσµου 
● εκκλησίες και προσπάθειες συντονισµένες από διανοούµενους και καλές τέχνες => κιν/γράφος, 
θέατρο, λογοτεχνία, ζωγραφική κι άλλες µορφές τέχνης έχουν ως κύριο θέµα τους την ανθρωπιά και 
τις ανθρώπινες σχέσεις, ευαισθητοποιούν τους ανθρώπους κι αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον τους για 
τα ανθρώπινα ιδανικά. 
 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
-άτοµο 
● συνειδητοποίηση αξίας ανθρωπισµού 
● επαναπροσδιορισµός αξιών και στόχων => ευαισθητοποίηση  
● διαµόρφωση κοινωνικής και διεθνιστικής συνείδησης 
● καλλιέργεια διαλόγου, σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων 
● αγωνιστικότητα, υπευθυνότητα, αντίδραση 
- οικογένεια 
● ηθικοπλαστικός ρόλος => σωστή διαπαιδαγώγηση, κοινωνικοποίηση των νεαρών µελών της  
- σχολείο 
● παροχή ανθρωπιστικής παιδείας => ολοκλήρωση προσωπικότητας νέου µέσα από τη 
διαπαιδαγώγηση µε ανθρωπιστικά ιδανικά 
- µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
● ενηµέρωση πάνω στα εθνικά και διεθνή προβλήµατα 
● όχι αναισθησία και κυνικότητα στην παρουσίαση ειδήσεων φρίκης και απανθρωπιάς 
●  προώθηση ανθρωπιστικών ιδανικών µέσα από την προβαλλόµενη θεµατογραφία τους  
- πολιτεία  
●  δηµοκρατικοί τρόποι διακυβέρνησης 
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●  κατοχύρωση ανθρώπινων δικαιωµάτων 
●  πολιτικοί: πρότυπα ανθρωπιάς  
●  κοινωνική µέριµνα 
●  δηµιουργία πνευµατικών κέντρων και συλλόγων => σύσφιξη ανθρώπινων σχέσεων 
- πνευµατικοί άνθρωποι 
● προβολή αξιών και ιδανικών 
- διεθνής συνεργασία 
● συµπαράσταση στους λαούς που υποφέρουν  
● διαφύλαξη ειρήνης  
● περιορισµός εξοπλισµών  
● διαφύλαξη παραδόσεων και ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων κάθε λαού 
[ βλ. και προηγούµενα: αναγκαιότητα ανθρωπισµού] 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ 
 

Όπως το κάθε άτοµο χρειάζεται ένα σκοπό στη ζωή του για να πάρει νόηµα η ζωή αυτή, για να 
συντονίζει όλες του τις προσπάθειες προς µια ενιαία κατεύθυνση και να το βοηθά εντείνοντας τις 
δυνάµεις του να γίνεται ολοένα καλύτερο, το ίδιο και ένας ολόκληρος λαός. Αλλιώς, άτοµο και λαός 
αφήνονται στην τύχη και ζουν ζωή της στιγµής, χωρίς προοπτική και ελπίδα για πρόοδο πραγµατική. 
Όπως όµως στο άτοµο ο σκοπός της ζωής του είναι δυναµογόνος όταν πηγάζει από µέσα του, από τις 
δικές του ανάγκες και δυνατότητες, έτσι και για το λαό. Κι αυτόν µπορεί να τον συγκινήσει και να τον 
εµπνεύσει µονάχα ένα ιδανικό που ριζώνει στο δικό του χώµα και στη δική του φυσική ζωή. Ιδανικό 
δηλαδή που πηγάζει από την ιστορία του και τη ζωντανή του παράδοση, που ταιριάζει µε την 
ψυχολογία του, µε τον τόπο του και τις ανάγκες που δηµιουργεί. 
 Τέτοιο ιδανικό βγαλµένο µέσα από το ελληνικό χώµα και την ιστορία του λαού του είναι ο 
ανθρωπισµός. Ανθρωπισµός θα ειπεί να πλάθοµε ανθρώπους µε γερό και ωραίο σώµα, µε καθαρό 
στοχαστικό νου, µε δυνατή θέληση και σεβασµό και αγάπη στους συνανθρώπους των. Ανοιχτοµάτες 
που είναι σε θέση να κρίνουν οι ίδιοι υπεύθυνα όσα προβλήµατα τους παρουσιάζει η ατοµική και 
οµαδική ζωή τους, χωρίς να παρασύρονται σαν άβουλη αγέλη από τον πρώτο δυνατό ή δηµαγωγό της 
ηµέρας˙ ανθρώπους ικανούς να εξασφαλίζουν οι ίδιοι µε την προσωπική τους εργασία τους υλικούς 
όρους της ζωής των, όσοι χρειάζονται για να κρατιέται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να καταφάσκουν 
ελεύθερα τις δεσµεύσεις που επιβάλλει η οµαλή συµβίωση µε τους συνανθρώπους των και η προκοπή 
τους˙ ικανούς να οργανώσουν τη ζωή της λαϊκής ολότητας όπου ανήκουν έτσι, που και τα άτοµα και η 
ολότητα να προκόβουν και να καλυτερεύουν όλο και περισσότερο το επίπεδο της υλικής και 
πνευµατικής των ζωής˙ για την προκοπή της να µη ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους ή και στην τύχη, 
παρά να νιώθουν τον εαυτό τους όχι µόνο συνυπεύθυνο µε τους φυσικούς ηγέτες αλλά και ως τον 
κυρίως υπεύθυνο να βάζουν γι’ αυτή κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνοντας οι ίδιοι την κατεύθυνση και 
υπερνικώντας εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάµεις, και να είναι πρόθυµοι να θυσιάσουν γι’ 
αυτή όχι µόνο την ησυχία και τη βολή τους παρά στην ανάγκη και τη ζωή τους την ίδια. Ανθρώπους 
δηλαδή που έχουν υψωθεί από το ζωικό στο ανθρώπινο επίπεδο, που έχουν δουλέψει µέσα τους όσο 
γίνεται το ανθρώπινο βάθος και που πραγµατικά ελεύθεροι στέκουν µοίρα στη µοίρα τους. 
 Ανθρωπισµός δε θα ειπεί ισοπέδωση των ατόµων σε µια πολιτεία. Ο κάθε πολίτης έχει βέβαια 
δικαίωµα να ζήσει και ν’ αναπτύξει ελεύθερα τον εαυτό του µέσα στα όρια που επιβάλλουν σε όλους 
οι δεσµεύσεις για την οµαλή οµαδική συµβίωση ενός λαού και την προκοπή του˙ να τον αναπτύξει 
µάλιστα, σύµφωνα µε το φυσικό του, γιατί µόνον έτσι µπορεί και τον ψυχικό του κόσµο να δουλέψει 
βαθύτερα και στην πιο µεγάλη απόδοση να φτάσει. Από την άποψη δηλαδή του δικαιώµατος για τη 
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συντήρηση και την ελεύθερη ανάπτυξη της υλικής και πνευµατικής των ζωής όλοι είναι ίσοι. Η 
ισότητα όµως αυτή δεν εξαφανίζει τις φυσικές διαφορές ανάµεσα στα άτοµα, διαφορές και ως προς 
την ψυχοσύσταση και ως προς τις ικανότητες και τη δυναµικότητα του καθενός. Αναγκαία συνέπεια 
των διαφορών αυτών σε µια πολιτεία καλά οργανωµένη είναι ο καθένας να παίρνει µέσα σ’ αυτή τη 
θέση που του έχει ορίσει το φυσικό του και όχι η κοινωνική και οικονοµική θέση του σπιτιού του, και 
στις ηγετικές θέσεις σε όλους τους κλάδους της δηµόσιας ζωής ν’ ανεβαίνουν εκείνοι που πραγµατικά 
αξίζουν γι’ αυτές. Συνέπεια δηλαδή είναι η σωστή ιεραρχία των προσωπικών αξιών, ιεραρχία που όχι 
µόνο θ’ αναγνωρίζει ο κάθε πολίτης, παρά θα βοηθά και στο στήσιµο της. 
 Όπως τα άτοµα διαφέρουν µεταξύ τους, έτσι και οι λαοί. Τις διαφορές αυτές δεν τις αρνείται 
όµως το χωρισµό των λαών σε λαούς κυρίων και λαούς σκλάβων ή λαούς που πρέπει να εξοντωθούν. 
Γι’ αυτό όλοι οι λαοί έχουν την ανθρώπινη τους αξία, την αξία του ανθρώπου, και όλοι έχουν το ίδιο 
δικαίωµα να ζήσουν ανθρώπινα και ν’ αναπτύξουν τον εαυτό τους ελεύθερα. Αλλά κι εδώ εννοούµε 
την ελευθερία µέσα στα όρια που ορίζουν όσες δεσµεύσεις επιβάλλει σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη 
αυτό το ίδιο ανθρωπιστικό ιδανικό˙ η ελεύθερη µάλιστα ανάπτυξη τους πλουτίζει ποικιλότροπα και 
υψώνει τη ζωή γενικά της ανθρωπότητας και τον πολιτισµό της.  
 
Αλέξανδρος ∆ελµούζος (1880-1956), κορυφαίος παιδαγωγός, ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Εκπαιδευτικού Οµίλου (1910). 

 
 
 
 
 
 
 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 
1. Ποια γενική θέση προβάλλει ο συγγραφέας στην εισαγωγή του δοκιµίου του; 
 
2. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο ανθρωπισµός είναι ιδανικό και µάλιστα ελληνικό. Γιατί;  
 
3. Στο δοκίµιο ο Α. ∆ελµούζος δοκιµάζει να ορίσει την έννοια του ανθρωπισµού. 
Να συµπληρώσεις επίθετα που αποδίδουν το νόηµα που δίνει στον ανθρωπισµό στη δεύτερη 
παράγραφο. 
Ανθρωπισµός θα ειπεί να πλάθοµε ανθρώπους: ……………………………, ………………………, 
………………………, …..………………, ………………………., ………………………, 
………………………, ………………… . 
4. Αν η παιδεία µπορεί να διαπλάσει αυτοδύναµες προσωπικότητες, γίνεται µέσο για την ατοµική και 
κοινωνική πρόοδο. Με ποια επιχειρήµατα στηρίζει ο Α. ∆ελµούζος αυτή τη θέση; 
5. Πώς συνδέει ο συγγραφέας τον ανθρωπισµό µε την αξιοκρατία; 
6. Να γράψεις σύντοµη περίληψη του κειµένου (100 λέξεις περίπου). 
 
 
Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
1. Με ποιόν τρόπο αναπτύσσεται η προλογική παράγραφος; 
 
2. Ποιο είναι το κέντρο και ποιοι οι άξονες ανάπτυξης του δοκιµίου; 
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Γ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Πώς θα χαρακτήριζες το ύφος; Αιτιολόγησε την απάντηση σου. 
α) χαλαρό  β)πυκνό  γ)δυσνόητο  δ)ασαφές  ε)φυσικό. 
2. Να χρησιµοποιήσεις σε προτάσεις τις λέξεις, ώστε να γίνει σαφής η διαφορά στη σηµασία τους: 
εντείνω – παρατείνω, άβουλος – άβολος, ευθύνη – υπευθυνότητα, - όρος,ο – όριο, ίσος – όµοιος. 
 
3. Προσδιόρισε ουσιαστικά µε το επίθετο ανθρωπιστικός, -ή, -ό και σχηµάτισε ονοµατικά σύνολα: 
ανθρωπιστικός, -ή, -ό  ……………………………………., ……………………………………, 
……………………………, …………………………………., ……………………………………, 
………………………………… . 
 
4. Σχηµάτισε σύνθετα µε πρώτο συνθετικό τη λέξη άξιος: 
αξι(ο) ………………………, …………………………, ……………………, …………………………, 
………………………………… . 
 
 
 
∆. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
Έχει το σύγχρονο ελληνικό σχολείο τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που οραµατίστηκε γι’ αυτό ο Α. 
∆ελµούζος; (400 λέξεις). 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

  Ορισµός => Αποτελούν τις βασικές αρχές και αξίες οι οποίες προστατεύουν τον άνθρωπο από κάθε 
µορφή καταπίεσης κι εξευτελισµού της προσωπικότητας του και του εξασφαλίζουν τα εχέγγυα, για να 
ολοκληρωθεί πολύπλευρα και να ζήσει ποιοτικά συµβιώνοντας µε τον καλύτερο τρόπο µε τα µέλη του 
κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκει. 
  Για τον άνθρωπο γίνονται από το χθες ως το σήµερα αντικείµενο µαχητικών κι αέναων διεκδικήσεων, 
γιατί είναι ίδιο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης ν’ αγωνίζεται για µια ζωή πιο ανθρώπινη, πιο 
ουσιαστική και πιο δίκαιη. Για την εποχή µας η αναγκαιότητα της τήρησης των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων έχει γίνει κοινή συνείδηση, καθώς οι µεγάλοι πόλεµοι του 20ού αιώνα οδήγησαν σε 
κτηνώδη τρόπο εξόντωσης εκατοµµύρια αθώων θυµάτων. Ο Ο.Η.Ε. , το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της 
Χάγης (Ολλανδίας), η ΟΥΝΕΣΚΟ, η ∆ιεθνής Αµνηστία και πολυάριθµες άλλες οργανώσεις, στις 
οποίες περιλαµβάνονται κι εκείνες που αφιερώνουν τη δράση τους στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος, ασχολούνται µε την κατοχύρωση και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
Υποχρεώνουν τα κράτη να τα συµπεριλαµβάνουν στις νοµοθεσίες τους, να τα εφαρµόζουν έµπρακτα 
και έχουν τη δυνατότητα µε επίσηµους «ελεγκτές» να διαπιστώνουν την τήρησή τους κα να επιβάλουν 
αυστηρές κυρώσεις σε άτοµα, οργανισµούς οικονοµικούς και πολιτικούς και σε κυβερνήσεις που µε τη 
δράση τους καταστρατηγούν τα βασικά κι απαράγραπτα δίκαια του ανθρώπου. 
 
ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
● ∆ικαίωµα της ζωής και της προσωπικής ασφάλειας  
● ∆ικαίωµα της ελευθερίας τύπου, καλλιτεχνικής και πνευµατικής έκφρασης, επιστηµονικής και 
τεχνολογικής έρευνας, πολιτικής δραστηριότητας συνάθροισης 
● ∆ικαίωµα της αυτοδιάθεσης των λαών και των ατόµων 
● ∆ικαίωµα της ∆ικαιοσύνης και της Ισονοµίας  
● ∆ικαίωµα της Ισότητας  
● ∆ικαίωµα της Ανεξιθρησκίας  
● ∆ικαίωµα της µόρφωσης - παιδείας  
● ∆ικαίωµα της εργασίας  
● ∆ικαίωµα της αξιοκρατίας  
● ∆ικαίωµα για την προστασία της Οικογένειας  
● ∆ικαίωµα για την προστασία της υγείας  
● ∆ικαίωµα για ειρήνη και συνεργασία  
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
α. Για το άτοµο:        1.  Απρόσκοπτη εξωτερίκευση της ανθρώπινης  δηµιουργικότητας και   

2.  Ανάπτυξη της κοινωνικότητας, του αυτοσεβασµού και του συλλογικού  
3.  Καλλιέργεια της υπευθυνότητας, της συνεργατικότητας και της  
4.  ∆ιεύρυνση του πνεύµατος κι απαλλαγή του ανθρώπου από  
5.  ∆ιαµόρφωση ορθά πολιτικοποιηµένης προσωπικότητας µε παρρησία,  
 6 .Ολοκλήρωση βιολογική, ψυχική και πνευµατική του ατόµου 
 

β. Για την κοινωνία:   1.   Στερέωση της κοινωνίας σε υγιείς αρχές λειτουργίας, εφόσον τα µέλη 
της  είναι άρτιες προσωπικότητες  

  2.  Αποφυγή των φαινοµένων καταπίεσης κι εκµετάλλευσης, εξοµάλυνση 
των ταξικών και    ιδεολογικών διαφορών, περιορισµός της έντονης 
ανισότητας  
3.  Αποτελεσµατικός περιορισµός της βίας και των αιµατηρών ταραχών, 
επιβολή της ειρήνης, της οµόνοιας και της αλληλεγγύης  
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4.  Εύρυθµη λειτουργία των αρχών της εξουσίας και προστασία του πολίτη 
απ’ τις αυθαιρεσίες τους, παγίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  
5.  ∆ιασφάλιση και προώθηση της προόδου σε   όλους τους τοµείς της 
κοινωνίας και του πολιτισµού 
6.  Προστασία της εθνικής ελευθερίας των λαών και καθιέρωση της ειρήνης 
και του διαλόγου προκειµένου να επιλύονται οι διακρατικές αντιδικίες 

 
 
 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
 

● Από οικονοµικά συµφέροντα 
● Από πολιτικά συµφέροντα, αυταρχικά καθεστώτα, τον κρατικό συγκεντρωτισµό και την τυραννία 
της γραφειοκρατίας ακόµα και στις ∆ηµοκρατίες 
● Από την αναβίωση ρατσιστικών ιδεολογιών και την ύπαρξη διακρίσεων φύλου, φυλής, κοινωνικής 
τάξης κλπ 
● Από την επιβολή του αυτοµατισµού, της µηχανής και της τεχνοκρατίας 
● Από την ανήθικη λειτουργία της επιστήµης  
● Από το θρησκευτικό δογµατισµό 
● Από την έξαρση της βίας και της εγκληµατικότητας 
● Από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 
● Από την αδράνεια και την ανοχή των ∆ιεθνών Οργανισµών απέναντι σε περιπτώσεις καταπάτησης 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
● Ηµιτελής ανάπτυξη του ανθρώπου σε κάθε πλευρά της προσωπικότητάς του 
● Απανθρωποποίηση και εκφυλισµός της σκέψης και της συµπεριφοράς του ανθρώπου 
● ∆έσµευση του ανθρώπου από δογµατικές αντιλήψεις, αφού αδυνατώντας να φτάσει στην 
αυτοπειθαρχία και την αυτογνωσία το άτοµο γίνεται έρµαιο των παθών και των ενστίκτων του 
● Περιορισµός της ελευθερίας βούλησης και της αυτενέργειας που διευκολύνουν τη διαµόρφωση 
προσωπικότητας εκµεταλλευτή ή εκµεταλλευόµενου και τη µαζοποίηση ή την απροσωποποίηση του 
πολίτη 
● ∆ιαµόρφωση αντικοινωνικού και ανασφαλούς χαρακτήρα, εκχυδαϊσµένης και αµοραλιστικής 
στάσης ζωής, κερδοσκοπικής κι αριβιστικής διάθεσης µε περιορισµένους ορίζοντες σκέψης και µε 
ιδιοτελείς προθέσεις  
● Ανηθικοποίηση της Επιστήµης, που περιφρονεί τον άνθρωπο παραβιάζοντας το βασικό στόχο της, 
δηλ. την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών  
● Επικράτηση απαρχαιωµένων αντιλήψεων που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την εξελικτική πορεία 
της κοινωνίας  
● Έξαρση των φαινοµένων καταπίεσης, βίας, ανισότητας, αδικίας κι τέλος της περιθωριοποίησης που 
δηµιουργούν ένα κλίµα αναστάτωσης και ταραχών 
● Όξυνση των διαφορών που απολήγουν σε αιµατηρές, ένοπλες συγκρούσεις σε εµφύλια και 
διακρατική µορφή 
● Στασιµότητα ή και οπισθοδρόµηση του πολιτισµού 
 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 23 

● Παιδεία µε ανθρωπιστικές βάσεις 
● Σωστή ενηµέρωση από τα Μ.Μ.Ε. και την πνευµατική ηγεσία για την αναγκαιότητα και την αξία 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
● Ενεργοποίηση σωστή των ∆ιεθνών Οργανισµών αλλά και των µικρότερων οργανώσεων για τη 
αποτελεσµατική και δυναµική επέµβαση σε περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
και την επιβολή κυρώσεων αυστηρών 
● ∆ιαµόρφωση, νοµοθεσίας µε σαφή διατύπωση ώστε ν’ αποφεύγονται οι αυθαίρετες παραφράσεις 
του νοήµατος των νόµων 
● Σωστή κινητοποίηση των συνδικαλιστικών οργάνων µακριά από κοµµατικά συµφέροντα 
● Έλεγχος των τρόπων έρευνας και του αντικειµένου έρευνας των επιστηµονικών κέντρων κι 
απαγόρευση των πειραµάτων που θίγουν τον άνθρωπο 
● Μέτρα για την προστασία της φύσης     
 
                                                                                                                                  

∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του 
παιδιού (1959) 

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει σ’ αυτή την ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού για να µπορεί 
το παιδί να ζήσει ευτυχισµένο τα παιδικά του χρόνια και να απολαµβάνει, για το δικό του καλό και το 
καλό της κοινωνίας, τα δικαιώµατα που περιέχονται στη ∆ιακήρυξη   
ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ 
Το παιδί θα απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται σε τούτη την ∆ιακήρυξη. Τα 
δικαιώµατα αυτά αναγνωρίζονται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά χωρίς διάκριση φυλής, χρώµατος, 
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, 
περιουσίας, οικογενειακής προέλευσης ή άλλης κοινωνικής θέσης του ίδιου του παιδιού ή της 
οικογένειας του. 
ΑΡΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 
Το παιδί θα απολαµβάνει ιδιαίτερη προστασία και θα του παρέχονται, µε νοµοθετικά ή άλλα µέσα, 
ευκαιρίες και δυνατότητες για να µπορέσει να αναπτυχθεί σωµατικά, ψυχικά, ηθικά, πνευµατικά και 
κοινωνικά µε τρόπο φυσιολογικό κι υγιεινό σε συνθήκες ελευθερίας και  αξιοπρέπειας. Όταν 
θεσπίζονται νόµοι για το σκοπό αυτό, πρωταρχική φροντίδα θα είναι η εξασφάλιση των πραγµατικών 
συµφερόντων του παιδιού 
ΑΡΧΗ ΤΡΙΤΗ 
Στο παιδί θα αναγνωρίζεται από τη στιγµή της γέννησης του το δικαίωµα να έχει όνοµα και 
εθνικότητα. 
ΑΡΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Το παιδί θα απολαµβάνει τα δικαιώµατα της κοινωνικής ασφάλειας. Θα του αναγνωρίζεται το 
δικαίωµα να µεγαλώνει και να αναπτύσσεται µε υγεία. Για το σκοπό αυτό θα παρέχεται στο παιδί και 
στη µητέρα του ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία, στην οποία περιλαµβάνεται και η ικανοποιητική 
προ – γεννητική και µετα – γεννητική µέριµνα. Το παιδί θα έχει το δικαίωµα ικανοποιητικής 
διατροφής, στέγασης, ψυχαγωγίας και ιατρικής περίθαλψης. 
ΑΡΧΗ ΠΕΜΠΤΗ 
Το παιδί που µειονεκτεί σωµατικά, διανοητικά ή κοινωνικά θα απολαµβάνει την ιδιαίτερη 
µεταχείριση, εκπαίδευση και φροντίδα που απαιτεί η ειδική κατάσταση του. 
ΑΡΧΗ ΕΚΤΗ 
Το παιδί έχει ανάγκη, για την πλήρη και αρµονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του, από αγάπη και 
κατανόηση. Θα µεγαλώνει, όπου είναι δυνατόν, µε την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων του και 
πάντοτε σε µια ατµόσφαιρα στοργής και ηθικής και υλικής ασφάλειας. Το παιδί της τρυφερής ηλικίας 
δεν θα χωρίζεται από την µητέρα του παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η κοινωνία και οι 
δηµόσιες υπηρεσίες θα έχουν το καθήκον να παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα στα παιδιά χωρίς 
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οικογένεια και στα παιδιά που δεν έχουν επαρκή µέσα συντήρησης. Η παροχή κρατικών επιδοµάτων  
και άλλης βοήθειας για την συντήρηση των παιδιών πολυµελών οικογενειών είναι επιθυµητή. 
ΑΡΧΗ ΕΒ∆ΟΜΗ 
Στο παιδί αναγνωρίζεται το δικαίωµα εκπαίδευσης, η οποία θα παρέχεται δωρεάν και θα είναι 
υποχρεωτική, στη στοιχειώδη τουλάχιστο βαθµίδα. Στο παιδί θα παρέχεται µία εκπαίδευση που θα 
προάγει την γενική παιδεία του και θα του δώσει την δυνατότητα µε βάση την αρχή της ισότητας των 
ευκαιριών να αναπτύξει τις ικανότητες του, την ατοµική του κρίση και το αίσθηµα της ηθικής και 
κοινωνικής ευθύνης του και να γίνει χρήσιµο µέλος της κοινωνίας. Τα πραγµατικά συµφέροντα του 
παιδιού αποτελούν την κατευθυντήρια αρχή εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση και την 
καθοδήγηση του. Η ευθύνη αυτή ανήκει κατά πρώτο λόγο στους γονείς τους. Το παιδί θα έχει κάθε 
ευκαιρία για παιχνίδι και ψυχαγωγία  που πρέπει  να κατευθύνεται προς τους ίδιους σκοπούς που 
επιδιώκει και η εκπαίδευση. Η κοινωνία και οι δηµόσιες υπηρεσίες θα επιδιώξουν να προωθήσουν την 
απόλαυση του δικαιώµατος αυτού. 
ΑΡΧΗ ΟΓ∆ΟΗ 
Το παιδί θα είναι σε κάθε περίπτωση από τους πρώτους που θα απολαµβάνουν προστασία και 
περίθαλψη. 
ΑΡΧΗ ΕΝΑΤΗ 
Το παιδί θα προστατεύεται από κάθε µορφή εγκατάλειψης, σκληρότητας και εκµετάλλευσης. ∆εν θα 
είναι αντικείµενο κανενός είδους συναλλαγής. Το  παιδί δεν θα προσλαµβάνεται σε εργασία πριν 
φτάσει στην κατάλληλη κατώτατη ηλικία. Σε καµία περίπτωση δεν θα εξαναγκάζεται ή θα του 
επιτρέπεται να απασχολείται σε εργασία ή επάγγελµα που θα ζηµιώνει την υγεία ή την εκπαίδευση του 
ή θα παρεµποδίζει τη σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη του. 
ΑΡΧΗ ∆ΕΚΑΤΗ 
Το παιδί θα προστατεύεται από κάθε ενέργεια που µπορεί να ενθαρρύνει φυλετικές, θρησκευτικές ή 
όποιας άλλης µορφής διακρίσεις. Το παιδί θα ανατρέφεται µε πνεύµα κατανόησης, ανοχής, φιλίας 
µεταξύ λαών, ειρήνης και παγκόσµιας αδερφοσύνης και µε πλήρη συναίσθηση ότι η δραστηριότητα 
και οι ικανότητες του πρέπει να αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων του. 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 Χρησιµοποιείστε διάφορα µέσα πειθούς για να υπερασπιστείτε σε µια συζήτηση τα δικαιώµατα ενός 
παιδιού, το οποίο υποχρεώθηκε από τους γονείς του να διακόψει το σχολείο για να εργαστεί. Για να 
γίνετε πιο πειστικοί µπορείτε να εντάξετε το συγκεκριµένο γεγονός σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
Αναφερθείτε, π. χ. γενικά στο δικαίωµα του παιδιού για µόρφωση και καλέστε τους γονείς, τους 
άνδρες και τις γυναίκες σαν άτοµα, τις εθελοντικές οργανώσεις, τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τα δικαιώµατα αυτά και να επιδιώξουν 
την τήρηση τους µε νοµοθετικά και άλλα µέτρα που θα ληφθούν προοδευτικά. 
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«Το πρόβληµα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων» 
 
Ο κάθε άνθρωπος είναι µια µοναδική και ανεπανάληπτη ιδιαιτερότητα στον κόσµο. Είναι µια 

ατοµικότητα µε αυταξία. Είναι µια προσωπικότητα µε αξιοπρέπεια. Είναι µια συνείδηση σεβαστή. Κι 
όλα αυτά µονάχα, γιατί είναι άνθρωπος. Γι’ αυτό και η αναγνώριση των δικαιωµάτων του αποτελεί το 
θεµέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αδελφοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο. 
Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε 
αξιοπρέπεια και δικαιώµατα. 

Είναι προικισµένοι µε λογική και κρίση αλλά και µε τις αρετές τις κοινωνικότητας και της 
αλληλεγγύης ώστε να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε πνεύµα αδελφοσύνης και όχι επιθετικότητας. 
Και λέγοντας «όλοι οι άνθρωποι» εννοούµε ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση που να βασίζεται σε 
φυλή, χρώµα, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, πολιτική ή άλλη ιδεολογία, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, 
περιουσία ή άλλη πλεονεκτική ή µειονεκτική κατάσταση. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να ζει ελεύθερα 
και ανεµπόδιστα, απολαµβάνοντας προσωπική ασφάλεια από την πολιτεία, αυτοδίκως και χωρίς να τη 
ζητήσει. Κάθε µορφή δουλείας και ιδιαίτερα εκείνη της πνευµατικής καταπίεσης και ψυχικής 
καταδυνάστευσης, πρέπει να θεωρείται στίγµα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, που εξ ορισµού είναι 
αλληλέγγυα προς τον άνθρωπο. 

Παρ’ όλα αυτά και µολονότι σε γενικές γραµµές το βιοτικό και πνευµατικό επίπεδο έχουν 
ανέβει και τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί σε µεγαλύτερο βαθµό, στις ∆υτικές, ως επί 
το πλείστον, κοινωνίες, τα κρούσµατα της έλλειψης σεβασµού, ακόµα και της κατάφωρης παραβίασης 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εξακολουθούν να υφίστανται και να είναι µάλιστα συγκλονιστικό το 
γεγονός ότι πολλά από τα ειδεχθέστατα αυτά φαινόµενα σχετίζονται και µε την παραβίαση των 
δικαιωµάτων των παιδιών.  

Συνταρακτική έκθεση του ΟΗΕ που δόθηκε στη δηµοσιότητα, έρχεται να αναιρέσει µε τον πιο 
ωµό τρόπο τη δοξασία σύµφωνα µε την οποία «τα παιδικά χρόνια είναι ανέµελα και ξέγνοιαστα». 
Μάλλον κανείς δεν θα ήθελε να επιστρέψει στα χρόνια της «αθωότητας και της έλλειψης ευθυνών» αν 
µάθαινε πως: 

- Σαράντα χιλιάδες παιδιά, κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν καθηµερινά, κυρίως στις χώρες του 
Τρίτου κόσµου από έλλειψη τροφής και φαρµάκων. 

- Ο αριθµός των παιδιών που πεθαίνουν από τοπικές συρράξεις αυξάνεται συνεχώς. Το 5% των 
θυµάτων του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου ήταν άµαχοι. Στο Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο η αναλογία έφτασε το 
30% ενώ στο Βιετνάµ το 70% και στον Λίβανο το 90%. 

- Η πορνεία και η πώληση παιδιών για οικιακές εργασίες είναι συνηθισµένη πρακτική σε 
πολλές περιοχές του κόσµου. Στη Βολιβία και την Κολοµβία, τα παιδιά των Ινδιάνων από τα τρία τους 
χρόνια πωλούνται σε οικογένειες λευκών. 

- Ογδόντα εκατοµµύρια παιδιά είναι άστεγα ή έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους. Από 
αυτά, τα εβδοµήντα εκατοµµύρια ζουν στις αναπτυσσόµενες χώρες, κυρίως στη Λατινική Αµερική. 

- Στις ΗΠΑ το 22% των παιδιών κάτω των 18 ετών ζουν σε συνθήκες πενίας. 
-  

Αλλά και στις προηγµένες χώρες, µπορεί τα Συντάγµατα να κατοχύρωσαν τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώµατα, ωστόσο, συχνά οι νόµοι παραβιάζονται  και δεν επιδεικνύεται ο απαιτούµενος 
σεβασµός στον άνθρωπο. Πολλά δυσάρεστα φαινόµενα, δυστυχώς, πιστοποιούν καθηµερινά αυτό το 
γεγονός: φαινόµενα εγκληµατικότητας, ναρκωτικών, παραοικονοµίας, τεράστιων σκανδάλων –
πολιτικών και οικονοµικών-, υπερεκµετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί πηγή ζωής 
κ.λ.π. 

Είναι χρέος όλων, και κυρίως των αρµοδίων, να ευαισθητοποιηθούν άµεσα και ουσιαστικά, 
ώστε να προστατευθούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου και να κατοχυρωθούν Συνταγµατικά, όπου αυτό 
δεν ισχύει. 

Στους τελευταίους, τους αρµόδιους, εντάσσονται κυρίως οι άνθρωποι του πνεύµατος και 
περισσότερο οι επιστήµονες. 
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Το δικαίωµα του ανθρώπου και τα δικαιώµατα του επιστήµονα συµπλέκονται αναπόφευκτα. Ο 
αγώνας του επιστήµονα για τη διατήρηση της ελευθερίας της δράσης έχει στενή σχέση µε τον αγώνα 
της ανθρωπότητας για ευηµερία και ευτυχία. 

Πρώτο καθήκον του επιστήµονα, ειδικά για χώρες του Τρίτου κόσµου, είναι να µεριµνήσει, 
ώστε µελανά σηµεία της εποχής µας, που είναι η πενία και η ασθένεια, πράγµατα πολύ συνηθισµένα, 
να εκλείψουν. Αυτό απαιτεί υποχρεωτικά περισσότερη παγκόσµια επιστηµονική κατάρτιση, καθώς και 
την επιβολή ορισµένων νόµων που να περιορίζουν την ελευθερία της ατοµικής δράσης σχετικά µε 
θέµατα που αφορούν την υγεία και την χρήση των φυσικών πηγών. Είναι δύσκολο αλλά εφικτό να 
υλοποιηθεί χωρίς ταυτόχρονα να παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Ιδιαίτερα για τους πολιτικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους εντάσσονται στο χώρο των 
επιστηµόνων, άµεσος στόχος πρέπει να γίνει η µε κάθε τρόπο αποφυγή του πολέµου και 
προτεραιότητα η απαλλαγή όλων των κοινωνικών οµάδων από το οικονοµικό άγχος. Αν γίνει αυτό, 
τότε σε µια διαρκή περίοδο ειρήνης τα δικαιώµατα του ανθρώπου µπορούν σταδιακά να ενισχυθούν 
και να καταρτιστεί ένας κώδικας ηθικών αρχών που να προσαρµόζει την επιστήµη στο πνεύµα του 
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει ν’ αναπροσδιοριστούν 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα στοιχεία τα σηµαντικά για την επιτυχία του ανθρώπου να διατηρηθούν. 

Και στις πιο «πολιτισµένες κοινωνίες» της ∆ύσης, όπου το φαινόµενο της παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν εµφανίζεται στον ίδιο βαθµό αλλά εξακολουθεί να δίνει σοβαρά 
δείγµατα, είναι πρώτιστο πνευµατικό χρέος όλων µας ν’ αντιληφθούµε τον κίνδυνο και ν΄ 
αντιδράσουµε. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
   Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο. (150 -170 λέξεις)  (25 µόρια) 
  
 
Β. ΑΣΚΉΣΕΙΣ 
1. Να δώσετε συνώνυµα των παρακάτω λέξεων του κειµένου: ατοµικότητα, ανεµπόδιστα, απαλλαγή, 

αθωότητα, ειδεχθέστατα.          
                                                                 (5 µόρια) 

2. «Ανθρώπινα δικαιώµατα, δηµοκρατία, υπανάπτυκτες χώρες, παραβίαση, πολιτικοί ηγέτες, 
σεβασµός, παιδιά, ήθος»: Να δηµιουργήσετε µια αυτοτελή νοηµατική ενότητα χρησιµοποιώντας και 
συνδέοντας µεταξύ τους τις παραπάνω λέξεις.    (8 µόρια) 

 
  3. Σχολιάστε το ύφος του συγκεκριµένου κειµένου. Τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας µε τα 

παραδείγµατα και τα ποσοστά που παρουσιάζει;       
                                                        (3 µόρια) 

4. «Παρόλα αυτά … των παιδιών»: Να µετατρέψετε τον υποτακτικό λόγο σε παρατακτικό, 
δηλαδή ν’ αποδώσετε το ίδιο ακριβώς νόηµα της παραγράφου µόνο µε κύριες προτάσεις.  
                                                                (6 µόρια) 

 
 Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΕΙΜΈΝΟΥ 
Παρά τη γενικότερη άνοδο του βιοτικού και πνευµατικού επιπέδου σήµερα εµφανίζεται το 

φαινόµενο της πολλαπλής και ποικίλης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Ποια κατά τη γνώµη σας πρέπει να είναι η στάση των νέων απέναντι σε κάθε µορφή ηγεσίας, αλλά 

και των ∆ιεθνών Οργανώσεων και Οργανισµών, ώστε να περιοριστεί ή και να εκλείψει το σοβαρό και 
πολυδιάστατο αυτό πρόβληµα; (600 λέξεις)    
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
•••• Η ανθρωπότητα ζει στον αστερισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η πεντηκοστή επέτειος της 

Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου γιορτάστηκε σε όλο τον κόσµο µε µια 
σειρά εκδηλώσεων, όπου συµµετείχαν πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διακρατικών και 
µη κυβερνητικών οργανισµών. 

•••• Οι επετειακές αναφορές στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη όµως, δεν πρέπει να µας κάνουν να 
ξεχνούµε ότι, παρά την αναµφισβήτητη πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ο σεβασµός των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων παραµένει ζητούµενο και όχι οριστική κατάκτηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν 
µαζικές παραβιάσεις µερικών από τα θεµελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώµατα σε πολλά µέρη του 
πλανήτη µας, ακόµη και στη γειτονιά µας. 

•••• Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
αποτελεί ο σεβασµός τριών βασικών αρχών. 

•••• Η πρώτη θεµελιώδης αρχή είναι η οικουµενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία δεν 
επιτρέπεται να καταπατούνται µε πρόφαση τον σεβασµό των εθνικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών 
και άλλων ιδιαιτεροτήτων. 

•••• Η δεύτερη είναι ο αδιαίρετος χαρακτήρας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τόσο τα ατοµικά όσο 
και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται στον ίδιο 
βαθµό, διότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων κάθε µιας από τις κατηγορίες αυτές αποτελεί προϋπόθεση  
της άσκησης των δικαιωµάτων της άλλης. 

•••• Τρίτη βασική αρχή είναι η κοινωνική ευθύνη του φορέα των δικαιωµάτων, που έχει και καθήκοντα 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

•••• Στις µέρες µας αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός σχετικά µε τις επιπτώσεις των νέων 
τεχνολογιών (στον χώρο της βιοϊατρικής, της πληροφορικής, της επικοινωνίας κ.λ.π.) στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, ενώ συνειδητοποιείται η ανάγκη να διασφαλισθούν τα δικαιώµατα της «τρίτης γενιάς» 
(όπως το δικαίωµα στο περιβάλλον). 

•••• Στις διακρατικές σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν µια ολοένα και σηµαντικότερη θέση. 
Κράτη που παραβιάζουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες των πολιτών τους και δεν αναπτύσσουν τους 
δηµοκρατικούς θεσµούς αποµονώνονται από την διεθνή κοινότητα και δεν γίνονται δεκτά σε διεθνείς 
οργανισµούς, ενώ περιορίζονται οι δυνατότητες οικονοµικής τους ενίσχυσης. Ιδιαίτερα σηµαντική 
είναι η συµβολή του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στη νέα αυτή 
πραγµατικότητα. Εξάλλου µάχες δίνονται και κερδίζονται για κατάργηση της ασυλίας και της 
ατιµωρησίας των υπαιτίων για δολοφονίες, βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.  

•••• Στον αγώνα για την προάσπιση των θεµελιωδών ελευθεριών, η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραµατίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει γίνει σηµαντική παράµετρος 
της εξωτερικής πολιτικής µας. 

•••• Θα αποτελούσε βεβαίως εθελοτυφλία ο ισχυρισµός ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στη χώρα µας είναι ιδανική. Είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε µε ευαισθησία 
και ευρύτητα πνεύµατος τα προβλήµατα των τσιγγάνων, των ξένων, που φιλοξενούνται στην χώρα 
µας, διαφόρων κοινωνικών οµάδων µε ιδιαιτερότητες κ.λ.π. ∆ιότι η εξύψωση του επιπέδου 
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί θεµελιώδη δέσµευση και υποχρέωση µιας 
αληθινά δηµοκρατικής πολιτείας.                                   «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ» 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (120 λέξεις) 
Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Α) Βρείτε ποια συλλογιστική πορεία ακολουθείται στο κείµενο και εξηγείστε το γιατί. 
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   Β) «Στις διακρατικές σχέσεις… αξιοπρέπεια». Να επισηµάνετε την θεµατική περίοδο και την 
πρόταση – κατακλείδα στην παράγραφο αυτή. 
2. Α) εντοπίστε τρεις αντικειµενικές αλήθειες και τρεις γνώµες στο κείµενο. 
    Β) σχηµατίστε τρία σύνθετα παράγωγα της λέξης «µάχες». 
3. Σχηµατίστε πέντε ονοµατικά σύνολα µε τη καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: προβληµατισµός, 
οργανισµούς. 
4. «∆ιότι η εξύψωση του επιπέδου προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί θεµελιώδη 
δέσµευση και υποχρέωση µιας αληθινά δηµοκρατικής πολιτείας»: Να δηµιουργήσετε µια παράγραφο 
µε το συγκεκριµένο θέµα, µε επίκληση στην λογική και επαγωγική  συλλογιστική πορεία. 
5. «Υπάρχει ή όχι σήµερα ουσιαστικός σεβασµός στ’ ανθρώπινα δικαιώµατα;» 
 Απαντήστε µε τη µορφή θεµατικών προτάσεων. 
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Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

  Αντί να κλείσει την ψαλίδα µεταξύ πλουσίων και φτωχών, να θρέψει τους πεινασµένους και να 
γιατρέψει τους ασθενείς, όπως υποσχόταν, η ραγδαία επιστηµονική και τεχνολογική κούρσα των 
τελευταίων τριάντα χρόνων κατάφερε µόνο να κάνει τους πλουσίους πλουσιότερους και να οδηγήσει 
τους ήδη φτωχούς στην απελπισία και τον αργό, βασανιστικό θάνατο από την παρατεταµένη ασιτία, τη 
βία και τις µολυσµατικές ασθένειες. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι «ξύλινη» ούτε δηµαγωγική: 
προκύπτει από τα πλέον επίσηµα στοιχεία και αρχίζει σιγά σιγά να ανησυχεί ακόµα και τους ηθικούς 
και φυσικούς αυτουργούς της — τις πολιτικοοικονοµικές ελίτ του δυτικού κόσµου. 
  Παρασύροντας µε κερδοσκοπική µαεστρία τις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής στη δίνη των χρηµατοτηστωτικών κρίσεων, η πλούσια ∆ύση 
κέρδισε την παρτίδα του «Monopoly», που η ίδια έχει στήσει, καταργώντας εν µία νυκτί τα 
περιφερειακά «οικονοµικά θαύµατα» δεκαετιών και καταδικάζοντας στην ανέχεια και στην ύφεση 
δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Τώρα όµως που όλα τα σπιτάκια και τα χαρτονοµίσµατα της ανήκουν και 
οι πρώην αντίπαλοι είναι φόρου υποτελείς της, χάρη στη στρατηγική των διεθνών χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών όπως το ∆ΝΤ και η Παγκόσµια Τράπεζα, η ολιγοµελής ελίτ των υπερπλουσίων που 
διαχειρίστηκε τη χορταστική παρτίδα µοιάζει να έχει κροκοδείλιες τύψεις. 
  Οι ΗΠΑ, µουσηγέτης του κοντσέρτου της απελευθέρωσης των αγορών και πλουσιότερη χώρα στον 
κόσµο, είναι γεµάτη φτωχούς ανθρώπους, άστεγους και ανέργους. Η corporate America των 
πανίσχυρων επιχειρήσεων, όπως και η εξίσου ένοχη για το κακό τραπεζιτική και βιοµηχανική ελίτ της 
"πρώτης διδάξασας" ∆υτικής Ευρώπης έχουν αυτή τη στιγµή συσσωρευµένα κεφάλαια που αρκούν για 
την επίλυση όλων των κοινωνικών διαφορών. 
  Οι υποσχέσεις "ανακούφισης,, των ... φιλάνθρωπων ∆υτικών βεβαίως δεν έλειψαν ούτε το 2002. Το 
κατά διαστήµατα ανατριχιαστικό αυτό παιχνίδι εντυπώσεων των "χορτάτων,, άρχισε το καλοκαίρι µε 
τη συνοδό — φάρσα του ΟΗΕ στο Μόντερεΐ για την "καταπολέµηση της παγκόσµιας φτώχειας... 
συνεχίστηκε στη σύνοδο για την "αειφόρο ανάπτυξη,, στο Γιοχάνεσµπουργκ και κορυφώθηκε πριν από 
τρεις εβδοµάδες µε την έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη και τις απίστευτες αποκαλύψεις 
και συγκρίσεις βιοτικού επιπέδου που αυτή περιελάµβανε [...] 
  Σε πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ υπολογίζεται µάλιστα ότι η άµεση παραγραφή των αφρικανικών (και 
µόνο) χρεών θα ήταν αρκετή για να σώσει εφέτος επτά εκατοµµύρια παιδιά - γεγονός που σηµαίνει, 
επαγωγικά, ότι η µη παραγραφή τους έχει οδηγήσει στο θάνατο περίπου τέσσερα εκατοµµύρια παιδιά. 
[...] 
  Μην ξεχάσουµε βεβαίως και µια άλλη πτυχή της παγκοσµιοποίησης, εξίσου υπεύθυνη για την 
κατάσταση της στέρησης και της φτώχειας των φτωχών χωρών: η εµπλοκή των µεγάλων δυνάµεων 
στο εµπόριο όπλων, µε ετήσιο τζίρο πάνω από 800 δις. δολάρια τον χρόνο. Οι τοπικοί πόλεµοι και οι 
στρατιωτικές συγκρούσεις τροφοδοτούνται όχι µόνο από τις εσωτερικές εντάσεις αλλά και από το 
παγκόσµιο εµπόριο όπλων. Στην πραγµατικότητα οι παγκόσµιοι ηγέτες, που καταδικάζουν την 
ανευθυνότητα όσων αντιτίθενται σε αυτήν την παγκοσµιοποίηση, βρίσκονται επικεφαλής των χωρών 
που αντλούν τα µεγαλύτερα κέρδη από αυτό το εµπόριο. [..·.] 
  ∆υστυχώς τα στοιχεία είναι αδυσώπητα και δεν εξαντλούνται σε λίγες σελίδες, όπως και δεν 
ξορκίζεται όλο αυτό το θανατικό µε την κίβδηλη "ευαισθησία,, των βολεµένων. Και µακάρι ο λαός 
µας, που ξέρει όσο λίγοι τι εισί ανέχεια, πείνα και οικονοµική προσφυγιά, να υπενθυµίσει επιτέλους 
στον υπόλοιπο "πολιτισµένο,, πλανήτη τη διαφορά µεταξύ των αρχαιοελληνικών λέξεων φιλανθρωπία 
και υποκρισία. 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε χωρίς δικά σας σχόλια σε 80-100 λέξεις. 
Μονάδες 25 

 
Β1. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο αρθρογράφος στο κείµενό του; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
 
Β2 Ποιους τρόπους πειθούς χρησιµοποιεί ο αρθρογράφος στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας µε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. 

Μονάδες 10 
 
Β3. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος του κειµένου; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
 
Β4. Να επισηµάνετε δύο παραδείγµατα στα οποία ο αρθρογράφος κάνει µεταφορική χρήση της 
γλώσσας. 

Μονάδες 2 
 
Β5 Να δώσετε ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: 
ραγδαία, φυσικού, φτώχειας, αδυσώπητα, κίβδηλη. 

Μονάδες 5 
 

Γ. Σε µία επιστολή σας προς τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ να διατυπώσετε τους προβληµατισµούς 
σας για τις συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων, προτείνοντας ταυτόχρονα 
τρόπους επιβολής των ψηφισµάτων του Οργανισµού.(500 λέξεις) 
                                                                                                                                                  Μονάδες 50 
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ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 
 
Ορισµοί 
● Ρατσισµός ονοµάζεται η στάση, κατά την οποία τα µέλη µιας φυλής ή εθνικής οµάδας θεωρούν ως 
µειονεκτούντα τα µέλη άλλης φυλής ή εθνικής οµάδας και ως συνέπεια τούτου αναπτύσσουν µία 
έντονη πίστη στην ανωτερότητα και υπεροχή τους. 
● Είναι η ιδέα ή η αντίληψη ότι στα κληρονοµούµενα φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς και σε ορισµένα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, των νοητικών δυνατοτήτων και των πολιτισµικών καταβολών 
υπάρχει αιτιακή σύνδεση και ότι, σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, κάποιες φυλές είναι ανώτερες από 
άλλες. 
 
Ετυµολογία συνώνυµα 
Ετυµολογία : ράτσα [+ ισµός] και σηµαίνει: 
1) σύνολο ανθρώπων ή ζώων που ανήκουν στην ίδια φυλή, που έχουν την ίδια καταγωγή 
2) εκλεκτό γένος 
3) πανέξυπνος, τετραπέρατος 
Συνώνυµα : απαρτχάιντ 
Μορφές : 
Φυλετικός (φυλετικές διακρίσεις), εθνικός (εθνικισµός, σοβινισµός), κοινωνικός (διακρίσεις πολιτικό-
ιδεολογικές, πνευµατικές, οικονοµικές, πολιτιστικές, διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των 
µειονοτήτων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες). 
Ιστορική αναδροµή 
● Οι Έλληνες χώριζαν τους ανθρώπους σε Έλληνες και βαρβάρους, λέγοντας  «πας µη Έλλην 
βάρβαρος». ∆ιαχώριζαν επίσης, τους ανθρώπους σε ελεύθερους και δούλους. Οι Εβραίοι θεωρούσαν 
τον εαυτό τους «περιούσιο» λαό ή «εκλεκτό» λαό του Θεού. Οι Ρωµαίοι χώριζαν τους ανθρώπους σε 
Ρωµαίους και µη Ρωµαίους. Τον 19ο αιώνα πρώτος θεωρητικός του ρατσισµού ήταν ο Γάλλος 
Άρθρουρ Γκοµπινό, αργότερα ο Άγγλος Στιούαρτ Τσάµπερλεν. Στη θεωρία του βασίστηκε ο 
γερµανικός ναζισµός. Ρατσισµός είναι και οι φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ κατά των µαύρων. 
Ακόµη και σήµερα ένα µεγάλο µέρος του νέγρικου πληθυσµού των ΗΠΑ ζει σε άθλιες συνθήκες. 
● Μέσα στο πνεύµα του ρατσισµού µπορεί να ενταχθούν και οι κοινωνικές διακρίσεις, πνευµατικές, 
πολιτιστικές κλπ. Μ’ αυτό το πνεύµα θεωρείται κοινωνικός ρατσισµός η για τόσους αιώνες κοινωνική 
καταπίεση της γυναίκας, η εκµετάλλευση ορισµένων κοινωνικών οµάδων από κάποιους που θέλουν να 
θεωρούνται πιο «έξυπνοι», η άσχηµη στάση απέναντι στους τσιγγάνους, τους οµοφυλόφιλους, τους 
ασθενείς του AIDS. 
 
Αίτια του ρατσισµού 
1. Ψυχολογικά: 
● η τάση ανθρώπων ή οµάδων να θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο από τους άλλους 
● το αίσθηµα ανασφάλειας και φόβου, που προέρχεται είτε από διαπίστωση αδυναµίας ή από το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης, τους οδηγεί σε ανεύρεση εξιλαστήριων θυµάτων 
 
2. Κοινωνικά-οικονοµικά: 
● προέρχονται από την προσπάθεια ορισµένων να εκµεταλλευτούν οικονοµικά άλλους. Για να 
δικαιολογήσουν τη στάση τους αυτή, χρησιµοποιούν ακόµη και την επιστήµη και τη θρησκεία, παρόλο 
που η επιστήµη αποδέχεται ότι οι λαοί όλων των φυλών έχουν τις ίδιες δυνατότητες για πρόοδο και 
ανάπτυξη. Η όποια διαφοροποίησή τους οφείλεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησαν. 
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● στα οικονοµικά αίτια υπάγονται και τα φαινόµενα οικονοµικής κρίσης, ανεργίας, υποαπασχόλησης, 
ακρίβειας, έλλειψης οικονοµικών πόρων, εκµετάλλευσης. 
● η ανοµοιογένεια των σύγχρονων κοινωνιών 
● η µαζοποίηση  
● η περιθωριοποίηση των ξένων εργατών 
 
3. Εθνικιστικά: 
● η ανάγκη ορισµένων λαών για συσπείρωση των οµοεθνών τους, µε σκοπό την πρόοδο και την 
εξέλιξη, τους οδηγεί, µετά µάλιστα από την επιτυχία, σε τέτοιο βαθµό εγωισµού και υπερηφάνειας, 
ώστε να υποτιµούν τους άλλους. Π.χ. οι Έλληνες θεωρούσαν βάρβαρο όποιον δεν ήταν Έλληνας «πας 
µη Έλλην βάρβαρος» 
● η ξενοφοβία των ηµερών µας. 
 
4. Θρησκευτικά: 
● ο θρησκευτικός προσηλυτισµός, οι θρησκευτικές προλήψεις, χαρακτηρίζουν τους άλλους 
«άπιστους», «ειδωλολάτρες» κλπ. 
 
5. Τα «δήθεν» βιολογικά: 
● τον 18ο αι. διατυπώθηκαν θεωρίες για διαίρεση των ανθρώπων σε πέντε φυλές, από τις οποίες 
υπερέχει η λευκή φυλή. Σήµερα, οι επιστήµονες έχουν απορρίψει αυτές τις θεωρίες. Κανένας βιολόγος 
δε µίλησε ποτέ για αρία ή εβραϊκή φυλή. Οι διαφορές ανάπτυξης και συµπεριφοράς είναι το 
αποτέλεσµα των υλικών η κοινωνιολογικών συνθηκών της ζωής, κάτω από τις οποίες τελούν οι 
ανθρώπινες οµάδες και όχι µιας δήθεν βιολογικής κατωτερότητας. 
 
6. Πολιτικά:  
● προέρχεται από τη θέληση µερικών να επιβάλουν στους άλλους την ιδεολογία τους 
● η εξυπηρέτηση των επεκτατικών βλέψεων κάποιων κρατών σε βάρος άλλων 
● ο αποπροσανατολισµός του κοινού από τα σηµαντικά προβλήµατα και η συγκάλυψη  των αποτυχιών 
από τους πολιτικούς ηγέτες  
● η δυσλειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών, η κοινωνική αδικία 
● ο πολιτικός δογµατισµός και φανατισµός, η διάθεση ορισµένων να υπερισχύσουν των άλλων. 
 
7. Πνευµατικά: 
● η επενέργεια των προκαταλήψεων και των αναχρονιστικών αντιλήψεων 
 
 
Συνέπειες 
● προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα  
● συντελεί στην οικονοµική εκµετάλλευση και υποδούλωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο 
● καλλιεργεί τα πάθη, το φανατισµό, δηλητηριάζει τις σχέσεις των λαών και των ανθρώπων, µε 
αποτέλεσµα την κοινωνική δυσλειτουργία και την ύπαρξη διάσπαρτων εστιών πολέµου σε όλο τον 
κόσµο 
● καλλιεργεί το αίσθηµα της υπεροχής και την επιθυµία εκµετάλλευσης του ανθρώπου, την 
επικράτηση του δίκαιου του ισχυρότερου, εµποδίζοντας τη συνεργασία των λαών και των ανθρώπων 
● προκαλεί κοινωνικές ταραχές, εξεγέρσεις, διαχωρίζει τους λαούς, apartheid  
● προκαλεί αδικίες, κοινωνικές ανισότητες, περιθωριοποιεί άτοµα και οµάδες  
● παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις ατοµικές ελευθερίες, οδηγεί στην αντιβία από την πλευρά 
των αδικούµενων µειονοτήτων  
● τίθεται σε κίνδυνο η υπόσταση του έθνους 
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Πώς µπορεί να καταπολεµηθεί  
● µε την ενεργοποίηση των πνευµατικών ανθρώπων για να διαφωτίσουν τους λαούς ότι δεν υπάρχει 
ανώτερος και κατώτερος. Ακόµη µε την παρεχόµενη παιδεία να διαδώσουν τον ανθρωπισµό και τη 
φιλανθρωπία. 
● η εκπαίδευση δεν µπορεί να οδηγεί στην αφοµοίωση του ενός από τον άλλο, αλλά στον εθισµό των 
ατόµων, ώστε να συνυπάρχουν µε σεβασµό ο ένας στην κουλτούρα του άλλου 
● µε την καταπολέµηση της ανεργίας και την κάθε είδους υλική βοήθεια προς τους λαούς που 
καταπιέζονται από τον ρατσισµό 
● η εφαρµογή του πνεύµατος της δηµοκρατίας από τους πολιτικούς ηγέτες ώστε να µην αδικούνται 
άτοµα και κοινωνικές οµάδες 
● διαµόρφωση εθνικής συνείδησης, ώστε να µην παρατηρείται το φαινόµενο του σοβινισµού 
● επιβολή κυρώσεων στα κράτη που εφαρµόζουν τις φυλετικές διακρίσεις. 
 
Απαρτχάιντ 
Χωριστή αποµονωµένη διαβίωση. Η πιο άγρια µορφή φυλετικής διάκρισης. Σηµαίνει στέρηση ή 
ουσιαστικό περιορισµό των πολιτικών, κοινωνικοοικονοµικών και άλλων δικαιωµάτων µιας οµάδας 
πληθυσµού που φτάνει ως την αποµόνωσή της σε µια ορισµένη περιοχή. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  

Κοινωνικές ταυτότητες 

 

Οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, είναι ιεραρχηµένες και άνισες. Τις ταυτότητες τις 

αποκτάει ο άνθρωπος µέσα στην κοινωνία, αρχίζοντας από την οικογένεια. Υπάρχουν ταυτότητες πολύ 

πιο σταθερές από άλλες, γιατί είναι επενδυµένες µε µεγάλη κοινωνική αξία. Την εθνική, π.χ., ή τη 

θρησκευτική τους ταυτότητα οι άνθρωποι την αλλάζουν πολύ σπάνια και σε πολύ ειδικές συνθήκες. 

Άλλες, αντίθετα, είναι πολύ πιο ρευστές γιατί έχουν λιγότερο βάρος και µικρή κοινωνική αξία.  

Σε ορισµένες ταυτότητες άλλοι δίνουν µεγάλη αξία και άλλοι όχι. Άλλοι π.χ., αλλάζουν εύκολα 

πολιτική ταυτότητα, άλλοι το θεωρούν αθέµιτο και άλλοι σχεδόν ιεροσυλία απέναντι σε ευγενή 

ιδανικά.  

Την επαγγελµατική τους ταυτότητα επιδιώκουν οι άνθρωποι να την αλλάζουν όποτε µπορούν για 

να τη βελτιώσουν.  

Οι πιο σταθερές από όλες τις κοινωνικές ταυτότητες είναι εκείνες που αποδίδουν κοινωνική 

ανωτερότητα, που καταφέρνουν γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και αφοµοιώνουν χαρακτηριστικά άλλων  

ταυτοτήτων που αποδίδουν κατωτερότητα, µε βάση µια κοινωνική και αυθαίρετη ταξινόµηση. Ένα 

εύκολο παράδειγµα είναι η προφορά των αστικών κέντρων σε σχέση µε τις τοπικές διαλεκτικές 

προφορές.  

Με την ίδια λογική, οι άνθρωποι προβάλλουν τις ταυτότητες εκείνες που θεωρούνται µε υψηλή 

κοινωνική αξία και ποτέ το αντίθετο. Κανένας άνθρωπος που π.χ., δεν έχει τελειώσει το δηµοτικό δεν 

αυτοπροβάλλεται στους άλλους σαν «αγράµµατος».  

Μια από τις παραδοσιακά ισχυρές κοινωνικές ταυτότητες είναι η τοπική καταγωγή. Υπάρχουν 

άνθρωποι που θεωρούν την τοπική τους ταυτότητα σηµείο αναφοράς της όλης τους προσωπικότητας. 

Άλλοι στην τοπική καταγωγή τους αρνούνται την παραδοσιακή κοινωνία, τις πεποιθήσεις και 

προκαταλήψεις της αγροτικής κουλτούρας.  

Ένα παράδειγµα είναι η κρητική καταγωγή. Κάποιος µακρινός συγγενής µου, που ήρθε παιδί 

στην Αθήνα του 1950 και έγινε µε την βοήθεια της οικογένειας µηχανικός, ερµήνευε σε όλη τη ζωή 

του µεγάλο ποσοστό των πράξεων του µε αναφορά στην τοπική του καταγωγή, λέγοντας µε καµάρι 

«είµαι Κρητικός». Απέδιδε στο «Κρητικός» πολλές θετικές αξίες και συστηµατικά προέβαλε την 

τοπική του ταυτότητα γενικά συνώνυµη µε τη λεβεντιά, την ντοµπροσύνη, την αντοχή, την ειλικρίνεια, 

την αλληλεγγύη, την τιµιότητα και πολλά άλλα προτερήµατα, ακόµη και το χιούµορ.  

Η αδερφή του ωστόσο, που έζησε κι εκείνη στην Αθήνα και έγινε παρά τις αντιρρήσεις της 

οικογένειας γιατρός, απέδιδε στην τοπική της ταυτότητα (που αγαπούσε και αγαπάει πάντα) πολλά 
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αρνητικά στοιχεία δίπλα στα θετικά. Και µιλούσε µε πίκρα για µπαλωθιές που βαράνε στη γέννηση 

αρσενικών παιδιών, για τις σφαγµένες αδερφές, για το αντριλίκι και τον κίνδυνο που συνοδεύει την 

παράνοµη οπλοφορία, για τη ευκολία µε την οποία επέλεγαν οι φορείς της τοπικής κουλτούρας τη βία 

σαν λύση ασήµαντων προβληµάτων, για φόνους εκ προµελέτης µε αίτιο οικονοµικές διαφορές ,τελείως 

ανάξιες λόγου.  

Υπάρχουν λοιπόν οι ταυτότητες, αλλά υπάρχουν και οι αναπαραστάσεις τους στο µυαλό των 

ανθρώπων. Αυτό σηµαίνει ότι οι ταυτότητες δεν επιβάλλονται µηχανικά µέσα στην κοινωνικοποίηση. 

Αντίθετα, τα άτοµα δοµούν τις πολλές τους κοινωνικές ταυτότητες ενεργητικά στη διάρκεια της ζωής 

τους, ανάλογα µε πολλούς παράγοντες κοινωνικούς. Άρα οι κοινωνικές ταυτότητες δεν είναι στατικές, 

ούτε ίδια για πάντα, αλλά µεταµορφώνονται διαρκώς.  

Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ταυτότητες ούτε «φυσικές» ούτε «αυθεντικές». Οι κοινωνικές 

προκαταλήψεις ξεκινάνε ακριβώς από την αντιµετώπιση των ταυτοτήτων σαν να ήταν φυσικές και άρα 

αυθεντικές.  

Ακριβώς επειδή οι κοινωνικές ταυτότητες γίνονται αντιληπτές από το κοινό νου σαν στατικές και 

«φυσικές», η ζωντανή απόδειξη µε την παρουσία «άλλων» που είναι «διαφορετικοί» προκαλεί 

καχυποψία ή και εχθρικότητα. Η παρουσία και µόνον «άλλων διαφορετικών» αµφισβητεί τη « 

φυσικότητα», γιατί καθρεφτίζει την απόδειξη ότι όλες οι ταυτότητες είναι «ιδιαίτερες» και καµία δεν 

είναι ούτε φυσική ούτε αυθεντική.  

Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις στηρίζονται σε στοιχεία των ταυτοτήτων που θεωρούνται 

αυτονόητα. Με τα «αυτονόητα» και «αυθεντικά» της χαρακτηριστικά ή κάθε κοινωνική ταυτότητα 

γίνεται στερεότυπο και αυτό οδηγεί στις κοινωνικές διακρίσεις. Εύκολο παράδειγµα είναι οι 

κοινωνικές ταυτότητες φύλου.  

Η ταυτότητα του φύλου βεβαίως είναι κοινωνική και καθόλου «φυσική». Όλα ανεξαιρέτως τα 

χαρακτηριστικά των αντρών και των γυναικών που προσδιορίζουν τη συµπεριφορά, τις ιδέες, την 

προσωπικότητα, τη στάση απέναντι στο ιδιωτικό και τη δηµόσιο, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, τις 

επιλογές κ.ο.κ., είναι προϊόντα της κοινωνίας και όχι της βιολογίας.  

Και αποτελεί θεµέλιο των διακρίσεων κατά των γυναικών στην κοινωνία η πλατιά πεποίθηση ότι 

οι ταυτότητες του φύλου είναι «φυσικές», και ότι άρα το στερεότυπο της θηλυκότητας και του 

ανδρισµού που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτονόητα δοσµένο από τη φύση.  

 

Άννα Φραγκουδάκη  

Από τον ηµερήσιο τύπο  
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

 

Α] Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.  

Μονάδες 25 

 

Β1] Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 80-100 λέξεων το νόηµα της τελευταίας παραγράφου του 

κειµένου («Και αποτελεί θεµέλιο….. από τη φύση»).  

Μονάδες 10  

 

Β2] Να µετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική στην παθητική σύνταξη και το 

αντίστροφο. Για ποιο λόγο επιλέγει η αρθρογράφος την κάθε µια από αυτές;  

α.    «Απέδιδε στο «Κρητικός» πολλές θετικές αξίες και συστηµατικά προέβαλε την τοπική του 

ταυτότητα γενικά συνώνυµη µε τη λεβεντιά, την ντοµπροσύνη, την αντοχή, την ειλικρίνεια, 

την αλληλεγγύη, την τιµιότητα και πολλά άλλα προτερήµατα, ακόµη και το χιούµορ».  

β.  «Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις στηρίζονται σε στοιχεία των ταυτοτήτων που 

θεωρούνται αυτονόητα»  

                                                                                                                                     Μονάδες 10 

 

Β4] Να δώσετε ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: ιδανικά, 

αλληλεγγύη,προτερήµατα, αυθεντική, πεποίθηση                                                 

                                                                                                                                    Μονάδες  5 

Β5] Να δώσετε δύο νέους τίτλους στο κείµενο , έναν µε σχόλιο και έναν χωρίς σχόλιο.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   Μονάδες    10 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

Γ] Σύµφωνα µε το κείµενο, οι κοινωνικές ταυτότητες που στηρίζονται σε στοιχεία «αυτονόητα» 

µετατρέπονται σε στερεότυπα και οδηγούν σε κοινωνικές διακρίσεις και εποµένως στο ρατσισµό. Να 

αναφερθείτε στις διάφορες µορφές ρατσισµού που εµφανίζονται στην κοινωνία µας καθώς και στα 

αίτια που τις προκαλούν, σε άρθρο που θα δηµοσιεύσετε σε νεανικό περιοδικό (400 λέξεις)  

                                                                                                                                   Μονάδες 40 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗΣ 

 
 Ίσως θα ήταν ωραίο να ζούσαµε σ’ έναν κόσµο όπου οι συχωριανοί µας, οι κοντοχωριανοί µας, 
οι κάτοικοι της γειτονικής πόλης και της µακρινής και ολόκληρης της πατρίδας θα είχαν τις ίδιες 
αντιλήψεις µε µας, θα πίστευαν στους ίδιους θεούς και θα τους προσκυνούσαν µε τον ίδιο τρόπο, θα 
µίλαγαν την ίδια γλώσσα, θα είχαν τις ίδιες ιστορικές µνήµες. Η ζωή θα κυλούσε σ’ ένα παράδεισο 
«εθνικής καθαρότητας» που θα ήταν ταυτόχρονα και «φυλετική», θρησκευτική ή ό,τι άλλο. Χωρίς 
παραφωνίες, χωρίς µειονότητες που να ζητούν δικαιώµατα και προστασίες, µε µόνες παραδεκτές 
αποκλίσεις σε κάποια θέµατα πολιτικών επιλογών – αλλά κι αυτές µέσα σε προκαθορισµένα εθνικά 
πλαίσια. Πολλή τάξη και κάµποση πλήξη … 
 Το όραµα αυτό σπάνια ανταποκρίνεται σε κάποια πραγµατικότητα και, στις µέρες µας, 
λιγότερο από άλλοτε. Και µόνες οι µετακινήσεις πληθυσµών, άλλες θεληµένες κι άλλες αποτέλεσµα 
προσφυγιάς, που χαρακτηρίζουν της εποχή µας, θα αρκούσαν για να διαταράξουν την υποθετική 
αρµονία της καθαρότητας. Αλλά το φαινόµενο έχει, προπάντων στη βαλκανική περιοχή µας, 
βαθύτερες ιστορικές ρίζες: ύστερα από αιώνες διαβίωσης στο ενιαίο αλλά πολυεθνικό και 
πολυθρησκευτικό κράτος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η γεωγραφία δεν αντιστοιχεί πια µε 
καθαρά περιγράµµατα εθνικής ή θρησκευτικής συνείδησης. Χριστιανός ή µουσουλµάνος, Έλληνας, 
Αρβανίτης ή Σλάβος, ο υπήκοος του σουλτάνου µπορούσε να ζήσει και να ριζώσει όπου ήθελε, 
ανάλογα µε τις δουλειές του ή τις προτιµήσεις του ή κάποιες επιµιξίες. (…) 
 Το πρόβληµα µπορεί να πάρει διαστάσεις εκρηκτικές και δεν επιδέχεται παρά µια µονάχα 
λύση: την αποδοχή της συµβίωσης µέσα στην πολυεθνικότητα και την πολυθρησκευτικότητα. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες υπέρτατη αρετή γίνεται η ανοχή: πλησίον δεν είναι µόνον όποιος µας µοιάζει, 
αλλά και όποιος διαφέρει ριζικά από µας – κι αυτόν πρέπει να µάθουµε να τον ανεχόµαστε ή, 
καλύτερα, να τον αγαπάµε, όπως είναι. 
 Οι εναλλακτικές λύσεις είναι λύσεις βαρβαρότητας. Η εθνική κάθαρση δεν σηµαίνει παρά την 
εκµηδένιση του διαφορετικού και, βέβαια, ο αποτελεσµατικότερος τρόπος εκµηδένισης είναι η 
θανάτωσή του. Αυτό που, από χρόνια τώρα, γίνεται στην τέως µεγάλη Γιουγκοσλαβία είναι η ίδια 
βαρβαρότητα που προκάλεσε και παλαιότερα τις γενοκτονίες (Αρµένιοι, Κούρδοι, Εβραίοι, Τσιγγάνοι, 
Τιµόρ στον Ειρηνικό, αντίπαλες φυλές στην Αφρική, εκχριστιανισµός της Κεντρικής Αµερικής – ο 
κατάλογος είναι ατελείωτος). Κοινή ρίζα όλων αυτών των εγκληµάτων κατά τµηµάτων της 
ανθρωπότητας είναι η αναγωγή του διαφορετικού σε εχθρικό. 
 Ως αντίδοτο µπορεί να λειτουργήσει η µετριοπάθεια κάποιου σχετικισµού. Ο φανατισµός της 
απόλυτης αλήθειας σβήνει τα περιθώρια ανοχής: αν η αλήθεια είναι µία και την κατέχουµε «εµείς», 
όλοι οι άλλοι πλανώνται και η παρουσία τους (ακόµα και στη ζωή) δεν είναι παρά µια ανωµαλία, µια 
επιβίωση της πλάνης, κάτι που η φυσική εξαφάνισή του θα αποκαταστήσει την κανονική τάξη των 
πραγµάτων. Στο χριστιανικό κυνήγι των αιρέσεων, η ανωµαλία λεγόταν αµαρτία και η καταπολέµηση 
της αµαρτίας γινόταν µε το θάνατο του αµαρτωλού, στη φωτιά ή µε άλλα µέσα. Και µε τη συνείδηση 
πάντα ήσυχη, αφού όλα γίνονταν για την προάσπιση της µιας και µόνης αλήθειας. 
  Η αριθµητική σχέση των διαφόρων εθνικών ή θρησκευτικών οµάδων δεν πρέπει να έχει 
αποφασιστική σηµασία. Βεβαίως, στη δηµοκρατία οι περισσότεροι αποφασίζουν, αλλά σε ευαίσθητα 
συνειδησιακά θέµατα το καλύτερο είναι κανείς να µην αποφασίζει για κάποιον άλλον. ∆εν αρκεί η 
εξασφάλιση ενός συστήµατος προστασίας των µειονοτήτων, µε κάποια δικαιώµατα και µε 
περισσότερα παράπονα. Το θέµα είναι πώς κανείς δεν θα αισθάνεται ως µειονότητα και αυτό µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνον όταν ο κρατικός µηχανισµός υιοθετεί µια στάση ουδετερότητας, αφήνοντας τις 
διάφορες εθνικές ή θρησκευτικές οµάδες να αναπτύσσουν παράλληλα τις δραστηριότητές τους, χωρίς 
κρατικές προτιµήσεις και ευλογίες. (…) 
                                                                                                                    Γεώργιος Α. Κουµάντος  
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (περίπου 120 λέξεις) 

(Μονάδες 25) 
 
 
Β.1. Ποιο είναι το θέµα του κειµένου και ποια η θέση του συγγραφέα γι’ αυτό; 

(Μονάδες 5) 
 
 

2. Να αναφέρετε τους τρόπους και τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στις δύο πρώτες 
παραγράφους και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 10) 
 

 
3. Να κάνετε δοµική ανάλυση της τέταρτης παραγράφου του κειµένου (δοµικά στοιχεία – τρόπος 
ανάπτυξης) 

  
(Μονάδες 5) 

 
4. Να δώσετε τα αντώνυµα των λέξεων: 
    αρµονία, αποδοχή, δικαιώµατα, µετριοπάθεια, µειονότητα. 

(Μονάδες 5) 
 
 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
  Οι έντονες εθνικές και εθνικιστικές εξάρσεις και εξεγέρσεις των ηµερών µας έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στον παγκόσµιο χάρτη και τείνουν να θυσιάσουν την ειρήνη στον υποτιθέµενο βωµό της 
ελευθερίας και της ευηµερίας των λαών. Πώς εξηγείτε αυτές τις εξελίξεις; Νοµίζετε ότι µπορεί να 
συµβιβαστεί η έννοια της εθνικής συνείδησης µε την εθνική ευηµερία και τη διεθνή ειρήνη; 
Υποθέστε ότι διατυπώνετε τις απόψεις σας σχετικά µε τα παραπάνω σε µια οµιλία στη Βουλή των 
Εφήβων. (500 λέξεις) 
 
                                                                                                                                               (Μονάδες 50) 
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∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
Γενικά στοιχεία- εισαγωγικά για το διάλογο 
 
Ετυµολογία : διάλογος< διά+λόγος<διαλέγοµαι= συζητώ µε όρους  

 Ορισµοί:  -διάλογος σηµαίνει συνοµιλία, συζήτηση .Ο διάλογος 
 µπορεί να είναι µια απλή ερωταπόκριση, που αποβλέπει 
 στην τυπική πληροφόρηση ή µια προσπάθεια για βαθύτερη 
 επικοινωνία µε στόχο την αναζήτηση της αλήθειας 
 (ορισµός σχολικού βιβλίου) 

-η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων γύρω από κάποιο θέµα διαπροσωπικό, 
κοινωνικό, επιστηµονικό, πολιτικό, πολιτιστικό 
-πνευµατική ανάγκη του ανθρώπου για αυτοέκφραση και επικοινωνία, όργανο 
παιδείας, έκφραση ζωτικής λειτουργίας 

Μορφές-είδη διαλόγου  α.) –διαπροσωπικός διάλογος => µε τους άλλους για τη λύση, ατοµικών 
ή κοινών προβληµάτων εδώ, ανήκει κι ο διδακτικός διάλογος => για τη 
διάδοση της γνώσης και των ηθικών αρχών από τους παιδαγωγούς, 
µέθοδος διδασκαλίας. 
β.) – εσωτερικός ή προσωπικός => συζήτηση µε το εαυτό µας, µε τη 
συνείδηση που µας ελέγχει αυτοκριτική, αυτογνωσία 
γ.) – επιστηµονικός => µε σκοπό την έρευνα την ερµηνεία φυσικών 
φαινοµένων 
δ.) –πνευµατικός ή «µυστικός» => µε βιβλία, έργα Τέχνης, την οµορφιά 
της φύσης 

 
Προϋποθέσεις για γόνιµο διάλογο: 
-ελευθερία έκφρασης και λόγου ,δηµοκρατικό κλίµα  
-κοινή γλώσσα και κοινό πνευµατικό επίπεδο των συνοµιλητών που διευκολύνουν την αµοιβαία 
κατανόηση 
-έλλειψη: -δογµατισµού 
    -φανατισµού 
    -ισχυρογνωµοσύνης     
    -προκαταλήψεων  
    -σκοπιµοτήτων (κολακεία-προσωπικά οφέλη) 

-προσωπικών εµπαθειών (ζήλια, συµπάθεια, αντιπάθεια, εγωισµός) 
-ευστάθεια και επάρκεια επιχειρηµάτων 
-αποφυγή ακραίων θέσεων 
-ακρίβεια, σαφήνεια, κατοχή του αντικειµένου που συζητιέται 
-ετοιµολογία 
-δηµοκρατικότητα στη διατύπωση απόψεων, αποδοχή της γνώµης των άλλων 
-θάρρος γνώµης, σεµνότητα, παραδοχή πλάνης 
-ψυχραιµία, ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, αυτοέλεγχος, ευγένεια 
 
Πού γίνεται διάλογος; 
● στην οικογένεια => για να υπάρχει αρµονία και επικοινωνία των µελών 
● στο σχολείο => βοηθά στην απόκτηση γνώσης 
● στην εργασία => βοηθά στην επίλυση προβληµάτων 
● στον ίδιο τον άνθρωπο => κατάκτηση αυτογνωσίας 
● µεταξύ πολίτη και Κράτους => στα δηµοκρατικά καθεστώτα 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 40 

 
Αξία-προσφορά διαλόγου: 
Α. Στο άτοµο 
-πνευµατική καλλιέργεια  
● όξυνση νου, κρίσης  
● πνευµατική εγρήγορση 
● εύρεση αλήθειας, αποφυγή πλάνης µε την ανταλλαγή απόψεων 
● απαλλαγή από προκαταλήψεις, προλήψεις και άγνοια  
● γνωριµία ατόµου µε τον εαυτό του => αυτογνωσία («εσωτερικός διάλογος») 
-ηθική καλλιέργεια 
● σεβασµός στο συνάνθρωπο, ευπρέπεια 
● ειρηνική επίλυση διάφορων, όχι βία 
● αποφυγή συγκρούσεων: συνεργασία, αλληλοκατανόηση 
-σύσφιξη ανθρώπινων σχέσεων 
● επαφή, επικοινωνία ατόµων 
● απαλλαγή από µοναξιά, εσωστρέφεια, αποµόνωση 
● οµαλή κοινωνικοποίηση  
● δηµιουργία δεσµών φιλίας  
Γενικά: ολοκλήρωση προσωπικότητας  
 
 
Β. Στην κοινωνία  

• κοινωνική οµαλότητα 
• συνεργασία, διαπροσωπικές σχέσεις => επίλυση προβληµάτων / διαπαιδαγώγηση-

κοινωνικοποίηση νέων 
• πολιτική και οικονοµική πρόοδος 
•  θεµελίωση δηµοκρατίας («ο διάλογος είναι απαρχή και ουσία της δηµοκρατίας και όσοι είναι 

απόλυτα βέβαιοι για τις γνώµες τους δεν κάνουν για τη δηµοκρατία» Παπανούτσος)πρόοδος, 
Επιστηµών, Τεχνών, Γραµµάτων 

•  άρση προκαταλήψεων 
• έρευνα, ορθολογισµός 
• διεθνής συνεργασία λαών 
• εδραίωση παγκόσµιας ειρήνης 
• συνεργασία λαών  
• επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων 
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Περιεχόµενο όρου: 
Ο όρος «δηµοκρατία» προέρχεται κυριολεκτικά από το «δήµος» και «κρατώ» και σηµαίνει την 
κυριαρχία του δήµου, του λαού 
 

Τοµείς-είδη: 
 
α.) Σαν φιλοσοφική θέση η δηµοκρατία καθορίζει την έννοια και την αξία του ανθρώπου (η φιλοσοφία 
της είναι ανθρωποκεντρική) καθώς και τη σχέση του µε το κοινωνικό σύνολο 
β.) Σαν πολίτευµα (Κοινοβουλευτική-έµµεση ∆ηµοκρατία, σήµερα). Θεµελιώνει τη λαϊκή κυριαρχία, 
κατοχυρώνει όλες τις µορφές της ελευθερίας και επιτρέπει στο λαό να µετέχει στη διακυβέρνηση της 
χώρας διαµέσου των εκλεγµένων αντιπροσώπων του. Η επίλυση των διοικητικών προβληµάτων µέσα 
στο δηµοκρατικό πολίτευµα πραγµατοποιείται  
βάσει της αρχής: « η εξουσία ανήκει σε όλους, προέρχεται από όλους κι αποβλέπει στην εξυπηρέτηση 
όλων». 
 
[κοινοβουλευτική δηµοκρατία χωρίζεται σε: προεδρική-προεδρευόµενη και βασιλευόµενη]. 
 
γ.) Σαν τρόπος ζωής ασχολείται µε την προσωπική καλλιέργεια, την πολιτικοκοινωνική 
δραστηριότητα των ατόµων. 
 
 

Ιστορική εξέλιξη: 
 

Στην αρχαιότητα: (Αθήνα του Περικλή 5ος αι.π.χ.) η δηµοκρατία υπήρξε στην καλύτερη δυνατή µορφή 
της. Η κυριαρχία του λαού εκφραζόταν µε την άµεση συµµετοχή στις υποθέσεις του κράτους. Σήµερα 
όµως που τα κράτη είναι εξαιρετικά πολυάνθρωπα είναι αδύνατο να λειτουργήσει η άµεση δηµοκρατία 
γι’ αυτό αντικαταστάθηκε από την έµµεση κατά την οποία ο λαός εκλέγει αντιπροσώπους, οι οποίοι 
στο όνοµά του, ρυθµίζουν την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική πορεία του κράτους και λαµβάνουν 
όλες τις σηµαντικές αποφάσεις. 
 
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να τους ελέγχουν και να τους ανακαλούν µε νέες εκλογές. 
 

Προϋποθέσεις-βασικές αρχές δηµοκρατίας: 
 
α.) ο άνθρωπος αποτελεί µοναδική και ανεπανάληπτη αξία  
 
● σεβασµός στην αξία του ανθρώπου, ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας 
 
● προστασία των θεµελιωδών φυσικών δικαιωµάτων του ανθρώπου: 
ζωής, ελευθερίας, περιουσίας  
 
β.) ισότητα - ελευθερία - αξιοκρατία 
 
● ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στους νόµους-ίδια δικαιώµατα και ίδιες υποχρεώσεις- παροχή 
ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη και πρόοδο των πολιτών στην ατοµική και οικονοµική τους ζωή, παροχή 
ίδιων δυνατοτήτων για καλλιέργεια προσωπικότητας, για µόρφωση, εργασία, ψυχαγωγία  
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● συνταγµατική κατοχύρωση όλων των µορφών ελευθερίας (ατοµικές και κοινωνικές)- ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών, δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης, µε την προϋπόθεση όµως ότι η ελευθερία κάποιων δε 
θίγει την ελευθερία άλλων 
 
● καλλιέργεια κι αποδοχή του διαλόγου σαν του µοναδικού µέσου επίλυσης προβληµάτων-πολυφωνία 
-πολυκοµµατισµός -αποβολή φανατισµού 
 
● εφαρµογή της αξιοκρατίας => οι άξιοι και οι ικανοί, όχι οι οικονοµικά ισχυροί, αναλαµβάνουν 
αξιώµατα, ανταποκρινόµενοι υπεύθυνα στην κοινωνική τους αποστολή 
 
γ.) ενδιαφέρον για τα κοινά  
 
● άγρυπνη µέριµνα της πολιτείας για την εξασφάλιση των όρων που επιτρέπουν στον άνθρωπο να 
καλλιεργεί την προσωπικότητά του, να έχει ελεύθερη πολιτική σκέψη και να υψώνεται σε 
υποδειγµατικό πολίτη-ελεύθερη κι αντικειµενική πληροφόρηση στους πολίτες  
 
● παροχή κατάλληλης παιδείας στους νέους που στοχεύει στην καλλιέργεια δηµοκρατικού ήθους, 
κοινωνικής συνείδησης και στη διαµόρφωση υπεύθυνων και δηµιουργικών πολιτών 

 
Σηµασία της δηµοκρατίας 

 
● Προστατεύει τον πολίτη από την αυθαιρεσία των συνανθρώπων του, αλλά και των ιθυνόντων. 
∆ηµιουργεί αίσθηµα ασφαλείας στον πολίτη. 
● Τον κάνει υπεύθυνο, συνεπή και διαλλακτικό, τον ολοκληρώνει σαν προσωπικότητα, γιατί µε τους 
θεσµούς που ισχύουν σε µία ευνοµούµενη δηµοκρατική πολιτεία, οδηγείται στην αποβολή των παθών 
και στην αντιµετώπιση του συνανθρώπου του στη σωστή του διάσταση. 
● Αναπτύσσει το κοινωνικό αίσθηµα και καλλιεργεί την κοινωνική συνείδηση στον πολίτη, ώστε να 
προτάσσει το κοινωνικό συµφέρον έναντι του ατοµικού. 
● Το άτοµο λαβαίνει µέρος στο πολιτικό «γίγνεσθαι», συµµετέχει στα κοινά, δραστηριοποιείται, 
πετυχαίνει κοινωνική αναγνώριση, νιώθει ικανοποιηµένο και ευτυχισµένο, αξιοποιεί τις ικανότητες και 
τις κλίσεις του, αλλά και η κοινωνία µε την αξιοκρατική οργάνωση που επικρατεί στο δηµοκρατικό 
πολίτευµα, στελεχώνεται από άξια και ικανά µέλη. 
● Όπου υπάρχει δηµοκρατία, υπάρχει κι ελεύθερη παιδεία, η οποία συµβάλλει στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου, αλλά και της κοινωνίας. 
● Προάγονται οι Επιστήµες, οι Τέχνες και τα Γράµµατα, ο Πολιτισµός  γενικότερα. 
● Πετυχαίνεται οικονοµική ανάπτυξη, εξαιτίας κυρίως του ήπιου κλίµατος που επικρατεί στο 
κοινωνικό σύνολο. 
● Επιλύονται ειρηνικά και µε διάλογο οι διαφορές. 
● Ευνοείται η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. 
 

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ-ΑΙΤΙΑ 
 

● επικράτηση ολοκληρωτικών καθεστώτων σε πολλά µέρη του κόσµου, µε αποτέλεσµα την 
καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
● πολύπλοκη η διακυβέρνηση σήµερα-τεράστιος και δυσκίνητος ο µηχανισµός της (γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, συγκεντρωτισµός εξουσίας) => έλλειψη ευκαιριών για συµµετοχή ενεργή του πολίτη στα 
κοινά  
● αντιδηµοκρατική η δοµή πολλών κοµµάτων: είναι αρχηγικά, στηρίζονται πιο πολύ στα πρόσωπα, 
παρά στις ιδέες  
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● υπεύθυνη η στάση των πολιτών γι’ αυτή την κατάσταση => η πολιτική από κοινωνικό λειτούργηµα 
έγινε στυγνός επαγγελµατισµός, το κοµµατικό συµφέρον προτάσσεται του κοινού καλού, 
καταστρατηγείται και η διάκριση των εξουσιών, καθώς το κυβερνητικό κόµµα κατέχει ουσιαστικά και 
τη νοµοθετική εξουσία 
● δυσλειτουργία βασικών φορέων κοινωνικοποίησης, όπως η οικογένεια και το σχολείο 
● εξυπηρέτηση κοµµατικών συµφερόντων από τα ΜΜΕ => αποπροσανατολισµός, παραπληροφόρηση 
πολιτών 
● οικονοµικά συµφέροντα προωθούν στην ηγεσία πολλών χωρών καιροσκόπους κι αδίστακτους 
δηµαγωγούς 
● τεράστια υλικοτεχνική εξέλιξη => εξειδίκευση στην εργασία /  υλικός ευδαιµονισµός και 
καταναλωτισµός => η ανθρώπινη ικανότητα περιορίζεται σε υποτυπώδη ρόλο, δηµιουργούνται 
κοινωνικές ανισότητες, οι πολίτες, αλλά και οι ηγέτες τους γίνονται θύµατα του ωφελιµιστικού και 
ατοµικιστικού πνεύµατος που επικρατεί  
● κρίση αξιών => καχυποψία, έλλειψη εµπιστοσύνης, ανασφάλεια, ανταγωνισµός χαρακτηρίζουν τις 
σχέσεις των ανθρώπων => ο πολίτης βλέπει το συνάνθρωπο σαν αντίπαλο, δεν υπάρχει συνεργασία, 
διάλογος: επικρατούν ο δογµατισµός, ο άκρατος φανατισµός, η αδιαλλαξία, η βία, στοιχεία που 
ευνοούν την καταστρατήγηση κι ανατροπή της δηµοκρατίας  
● υπάρχουν σήµερα κοινωνίες µε µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα, οικονοµική εξαθλίωση, µορφωτική 
υπανάπτυξη που εµποδίζει την πολιτική ωρίµανση => έτσι είναι αδύνατο να λειτουργήσει η 
∆ηµοκρατία σ’ αυτές τις κοινωνίες. 
 
Τσόρτσιλ: «η δηµοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευµα. Μέχρι τώρα όµως δεν έχει βρεθεί άλλο 
καλύτερο» => η διακυβέρνηση ενός λαού είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και το δηµοκρατικό πολίτευµα 
θέλει πολύ αγώνα για να είναι γνήσιο µιας και απειλείται από πολλούς κινδύνους 
 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
Η σταθεροποίηση της δηµοκρατίας και η οµαλοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής τάξης χρειάζεται 
τη συνδροµή όλων. 
 
● ενεργή συµµετοχή πολίτη στα κοινά => αποφυγή παθητικότητας και αποστασιοποίησης  
● αναπτυγµένη κριτική ικανότητα ατόµου για να µην εξαπατάται και να πέφτει θύµα «πολιτικής 
απάτης» 
● τήρηση του Συντάγµατος, γιατί οι νόµοι θεµελιώνουν τη δηµοκρατία. 
● εγρήγορση και δυναµικότητα στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων του µέσα από προσωπικό αγώνα και 
µέσα από τους φορείς που είναι ενταγµένος 
● καλλιέργεια του διαλόγου- αποβολή φανατισµού, δογµατισµού, καλλιέργεια συνεργασίας κι άσκηση 
εποικοδοµητικής κριτικής για τη βελτίωση των κοινωνικών και πολιτικών πραγµάτων, το κοινό καλό 
● ο πολιτικός να σέβεται τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα του πολίτη, να µην το εξαπατά, να µην τον 
κολακεύει, ν’ αποφεύγει τα λάθη και να προσπαθεί να διατηρήσει το πολιτικό ήθος 
● αναβάθµιση και παροχή δηµοκρατικής παιδείας 
● εφαρµογή δηµοκρατικού τρόπου ζωής στην οικογένεια 
● εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, προσφορά στους πολίτες εναλλακτικών επιλογών, που 
ενισχύουν την αναβάθµιση και τη βελτίωση των πολιτευµάτων 
 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 44 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

«Φύσει                                Πολιτικό ζώον» χαρακτήρισε ο Αριστοτέλης του ανθρώπου 
  ↓  ↓ 

κοινωνικότητα                      η κοινή συµβίωση 
                                             υπόκειται σε µορφές  
έµφυτη τάση                         πολιτικής οργάνωσης 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ : Αρχαία Ελλάδα : πολιτική δε σήµαινε την τέχνη κατάκτησης και 
άσκησης εξουσίας αλλά είχε το βαθύτερο νόηµα ενασχόλησης µε τις δηµόσιες υποθέσεις 
Σύµφωνα µε τους νόµους του Σόλωνα προβλέπονταν βαριές κυρώσεις για όσους απείχαν απ’ τα κοινά 
(ιδιώτης= παρισιτικός πολίτης) 
Σήµερα: η συµµετοχή στο δηµόσιο βίο εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως δικαίωµα και καθήκον των 
πολιτών 
 
 
ΠΑΡΑ ΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΥΣΙΩ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
∆ΙΑΦΟΡΑ: η παρουσία του σύγχρονου πολίτη στο δηµόσιο βίο είναι ισχνή και περιορισµένη. 
 
ΑΙΤΙΑ:  
 
1. ατοµικισµός, χαλάρωση κοινωνικών σχέσεων, διάρρηξη κοινωνικού ιστού, κύριο µέληµα η 
προσωπική ευδαιµονία. 
 
2. αλλοτρίωση, µαζοποίηση,  τυποποίηση, αδυναµία αυτόβουλης δράσης 
 
3. Ιδεολογική σύγχυση: έννοιες όπως η δηµοκρατία, ειρήνη, δικαιοσύνη, πατρίδα έχασαν την 
καθαρότητα και την αλήθεια τους. Το ιδεολογικό κενό ήρθαν να καλύψουν οι ιδεολογίες του 
ωφελιµισµού,  καταναλωτισµού αλλά και οι επικίνδυνες του εθνικισµού, ρατσισµού, θρησκευτικού 
φανατισµού. 
 
4. Κρίση αξιοπιστίας πολιτικών κοµµάτων- πολιτικός αµοραλισµός. ΟΜΩΣ «του ατοµικού είναι ο 
συλλογικός βίος επέκταση και ολοκλήρωµα» και «ακέραιος (ψυχικά) δεν µπορείς να είσαι, όταν έχεις 
αποκοπεί από το κοινωνικό σώµα και συσπειρώνεται στον εαυτό σου», όπως σοφά παρατήρησε ο 
Παπανούτσος. Την αλήθεια αυτή οφείλουµε να τη γνωρίζουµε, γιατί διαφορετικά ελλοχεύουν κίνδυνοι 
για τον ίδιο, για τη δηµοκρατία και το έθνος. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Στις  µέρες µας γίνεται πολύς λόγος για τη δηµοκρατία,  για τις αρχές της, ως 
πολιτεύµατος, καθώς και για τις ευεργετικές συνέπειές της. Λέγεται ακόµη ότι η 
ποιότητά της εξαρτάται από το πνευµατικό επίπεδο ενός λαού και ότι οι λαοί 
απαίδευτοι παραµορφώνουν την έννοια της δηµοκρατίας, ενώ µορφωµένοι λαοί την 
τιµούν και την προάγουν συνεχώς. Ποια είναι η τοποθέτησή µας πάνω στο ζήτηµα 
αυτό; 
 Την τοποθέτησή µας εκφράζει ένας πασίγνωστος λόγος του Τσώρτσιλ: «Η 

δηµοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευµα … εξαιρουµένων όλων των άλλων»!  Η 
χιουµοριστική αυτή παραδοξολογία εγκλείει έναν πυρήνα αλήθειας. Όντως, η 
δηµοκρατία µπορεί να γίνει χειρότερο πολίτευµα κι  από τυραννία,  αν δε στηρίζεται 
σε δύο άξονες: τη µόρφωση και το ήθος πολιτών και πολιτικών. Όπως έχει συχνά 
διακηρυχθεί , η δηµοκρατία δεν είναι ένα απλό πολίτευµα· είναι βαθµίδα πολιτισµού. 
 Αλλ’ αυτό για να κατανοηθεί, απαιτεί µια αναδροµή σε παλαιότερες µορφές 
ζωής. Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της ιστορικής του ζωής, 
εντάχθηκε κι οργανώθηκε σε κοινωνικές οµάδες, που η καθεµιά χαρακτηριζόταν από 
διαφορετικές – και πολλές φορές σε διαµετρικά αντίθετες – πολιτειακές µορφές και 
νοµικές πλαισιώσεις. Κι είναι ακόµη γνωστό ότι σ’ όλη σχεδόν την πορεία της 
ιστορίας του αναζήτησε κι  επιδίωξε τη δικαιότερη και ηθικότερη πολιτειακή 
οργάνωση, που µπορούσε να επινοήσει, θεµελιωµένη και βασισµένη στις διαχρονικά 
αναλλοίωτες αρχές και αξίες της ελευθερίας και του σεβασµού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Απόδειξη για το αληθές της πρότασης αυτή µπορούµε εύκολα να 
βρούµε µελετώντας κι αναλύοντας τις σελίδες οποιουδήποτε βιβλίου ιστορίας, που 
είναι γεµάτο από αγώνες και θυσίες για τ’ ανθρώπινα δικαιώµατα, σε τέτοιο βαθµό 
µάλιστα που δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουµε την ανθρώπινη ιστορία ως 
«άθληµα ελευθερίας». 
 Παρ’ όλα αυτά είναι γνωστό ότι στην καθηµερινή πολιτική πρακτική τόσο το 
ήθος όσο και οι άλλες αρχές της δηµοκρατίας διακυβεύονται και ταλαιπωρούνται 
βάναυσα. Γιατί δεν αρκεί να τιτλοφορούµε το πολίτευµά µας δηµοκρατία, για να 
έχουµε δηµοκρατία.  Η δηµοκρατία, πέρ’ από διακηρύξεις, είναι τρόπος ζωής. ∆εν 
αρκεί να ξέρουµε τις  αρχές της δηµοκρατίας,  πρέπει  και να τις βιώνουµε. ∆υστυχώς, 
η σηµερινή πολιτική πράξη µόνο τις δηµοκρατικές αρχές δεν προάγει . Το ήθος των 
πολιτικών µας δυνάµεων κινείται σε λυκοφωτικές αποχρώσεις. Η αξιοκρατία επίσης.  
Κι η κοµµατική αντιπαλότητα αγγίζει τα όρια του πολιτικού διχασµού. ∆ύσκολα θα 
βγούµε από την πολιτική κρίση, αν η πολιτική αντιπαράθεση δεν αποφορτισθεί από τα 
διχαστικά κηρύγµατα και τις ψυχώσεις της εµφυλιοπολεµικής περιόδου. Η πολιτική 
δεν πρέπει  ν’ αγνοεί το παρελθόν· έχει χρέος όµως να χτίζει το µέλλον. 
 
 

∆ιασκευή κειµένου «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» Σ. Καργάκος, Εκδόσεις Gutenberg 
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Α] Να γίνει η περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις. 

(Μονάδες 25) 

 
Β]  
�� Σύµφωνα µε το κείµενο «λαοί απαίδευτοι παραµορφώνουν την έννοια της 

δηµοκρατίας». Πώς συσχετίζεται η δηµοκρατία µε την παιδεία; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας 
σε µία παράγραφο 80-100 λέξεων. 

(Μονάδες 10) 

 
�� Σε ποιο γραµµατειακό είδος ανήκει το κείµενο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

αναφερόµενοι στο ύφος, στη δοµή , στη γλώσσα και στο περιεχόµενο του κειµένου. 
(Μονάδες 5) 

 
�� Ποιους τρόπους πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στη δεύτερη και στην τρίτη 

παράγραφο του κειµένου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
(Μονάδες 10) 

 
�� Με ποιες µεθόδους οργανώνεται ο λόγος στην τέταρτη παράγραφο του κειµένου; 

(Μονάδες 5) 

 
�� Να δώσετε ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις: ευεργετικές, 

απαίδευτοι, διαχρονικά, αξιοκρατία, χρέος. 
(Μονάδες 5) 

 
 
Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ. 
 

Σε οµιλία που εκφωνείτε στη Βουλή των εφήβων να αναφερθείτε στα σηµεία που 
αποδεικνύουν την κρίση της δηµοκρατίας στην εποχή µας και προτείνετε τους τρόπους µε τους 
οποίους αυτή θα µπορούσε να περιορισθεί.(400 περίπου λέξεις) 
                                                                                                                                             (Μονάδες 40) 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 47 

 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Σαράντος Καργάκος 

 
 ∆εν είναι δύσκολο να πιστοποιήσουµε ότι µε τη σηµερινή ανάπτυξη οδηγούµαστε σ’ έναν 
τεχνοκρατικό φασισµό, που όµοιο δεν έχει αντιµετωπίσει ακόµη ο άνθρωπος. Ας θυµηθούµε την 
«Αστυνοµία της Σκέψης» του Όργουελ. Στις καθηµερινές περιπολίες της, παρακολουθεί την οµιλία 
µέσα στα σπίτια, ελέγχει κι αυτήν ακόµα τη σκέψη. Πόσο απέχουµε απ’ αυτήν την κατάσταση σήµερα; 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνει την απάντηση: τα αµερικανικής κατασκευής ελικόπτερα τύπου 
Cobra ή «Απάτσι» και τα γνωστά σοβιετικά «αλιευτικά» είναι εξοπλισµένα µε τα τελειότερα 
ηλεκτρονικά µέσα και µπορούν να κατασκοπεύουν και τα πιο ηχοµονωµένα δωµάτια. Οι δορυφόροι 
έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφίσουν από µια τεράστια απόσταση και τις λεπτοµέρειες ενός 
βότσαλου. ∆εν είναι λοιπόν δύσκολο να φωτογραφίσουν και την καθηµερινή µας ζωή. Και βέβαια, οι 
τρόποι παρακολούθησης δε σταµατούν εδώ. Χρειάζεται απλώς ο «εµπνευσµένος» ηγέτης (δηλαδή ο 
προικισµένος τρελός), που θα θέσει όλα αυτά τα µέσα στην υπηρεσία του «καλού». 
 Ας µην πάει η φαντασία µας τόσο µακριά. Ένας µικρός ποµπός-και τέτοια υπάρχουν άφθονοι 
στην αγορά-που θα εγκατασταθεί µέσα στην τηλεόραση ή στο τηλέφωνο, χωρίς τη συγκατάθεσή µας 
βέβαια, ίσως αποτελέσει το πρώτο αυτί του “Μεγάλου Αδελφού” στο σαλόνι µας. Αύριο ηλεκτρονικές 
συσκευές σε µέγεθος κοριού µπορούν να υποκαταστήσουν  τον εγκέφαλό µας. 
 Αλλά ο “Μεγάλος Αδελφός” έχει µπει στο σπίτι µας µε τη µορφή ενός αγαπηµένου, 
προσωπικού κοµπιούτερ. Ήδη στην Αµερική, πολλές γυναίκες έχουν ζητήσει και πετύχει την έκδοση 
διαζυγίου µε το αιτιολογικό ότι οι άντρες τους αδιαφορούσαν γι’ αυτές, αφιερώνοντας όλο τον 
ελεύθερο χρόνο τους στη λατρεία µιας µικρής ηλεκτρονικής συσκευής. Πρόκειται για µια ιδιότυπη 
µοιχεία. Ας το σκεφθούµε καλύτερα: δε χρειάζεται ν’ απαγορευθεί από κάποιο “Μ.Α. ” τύπου Χοµεϊνί, 
µε αυστηρό διάταγµα κάθε µορφή ψυχαγωγίας και απόλαυσης. Αρκεί αυτός να µας δελεάσει µε κάτι 
άλλο, κάτι που θα <<επιπλώνει>> το χρόνο µας, ώστε ν’ αποφεύγεται το πραγµατικά ευχάριστο και να 
επιζητείται το φανταστικά ευχάριστο. 
 Όµως µε τη διάδοση των κοµπιούτερ, συµβαίνει και κάτι άλλο. Το τεχνολογικό κατεστηµένο, 
προσφέρει γνώσεις κονσέρβα και προωθεί µια καινούργια γλώσσα στερηµένη από ποικιλία, 
εκφραστικότητα και φαντασία. Ο άνθρωπος έχει τις απορίες που του επιτρέπει το πρόγραµµα του 
συστήµατος και τις απορίες αυτές µόνο το ίδιο το πρόγραµµα µπορεί να λύσει. Και το χειρότερο: 
δεχόµαστε σαν αναµφισβήτητη τη <<σκέψη>> της µηχανής. Ήδη κυκλοφορούν ανάµεσά µας 
άνθρωποι που ονοµάζονται <<προγραµµατιστές>>, που χρησιµοποιούν ένα δικό τους περιορισµένο 
λεξιλόγιο, µια τεχνοκρατική <<αργκό>>. 
 Το φοβερό µε τις µοντέρνες δικτατορίες είναι πως κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το τέλος 
τους και οι πιο πολλοί δε θέλουν το τέλος τους. Παλιότερα κάθε µορφή τυρρανίας έπεφτε, χάρη στην 
ανθρώπινη φύση που διψούσε για λευτεριά. Τώρα, η ανθρώπινη φύση κινδυνεύει από τον έλεγχο του 
λόγου και της σκέψης, καθώς και από τα µαζικά πρότυπα ζωής που προβάλλονται και επιβάλλονται 
παντού. 
 Αλλά ας µην είµαστε τόσο πολύ απαισιόδοξοι. Υπάρχουν κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις, που 
λειτουργούν ως αντισώµατα στην εισβολή του τεχνοκρατικού ολοκληρωτισµού. Συγκεκριµένα, ο λαός 
της Γερµανίας που έχει πικρή πείρα από ολοκληρωτικά καθεστώτα, όταν του <<τέθηκε>> το ερώτηµα, 
αποφάσισε ότι δεν πρέπει να φτάσουµε στο “1984” ούτε τώρα, ούτε στο µέλλον. Και γι’ αυτό 
εναντιώθηκε στην κυβέρνησή του, όταν αυτή αποφάσισε να επιβάλει την ηλεκτρονική καταµέτρηση 
του πληθυσµού  και την καθιέρωση της µηχανογραφηµένης ταυτότητας. 
 Βλέπουµε λοιπόν ότι η παραδοσιακή δηµοκρατία έχει τη δύναµη ν’ αντιδρά στην ηλεκτρονική 
δηµοκρατία, που είναι µια καµουφλαρισµένη δικτατορία. Ο άνθρωπος αντέχει ακόµη. Αλλά πρέπει να 
σπεύσει για να προλάβει, όσο είναι καιρός. Οι καταστάσεις πιέζουν, και η Ωκεανία του Όργουελ 
προβάλλει στον ορίζοντα: Σκοτεινή και Αδυσώπητη. 
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Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις) 
 

          [Μονάδες 25] 
 
Β1.  Να σχολιάσετε το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος σε 70-80 λέξεις:<<Η ανθρώπινη 
φύση κινδυνεύει από τον έλεγχο του λόγου και της σκέψης, καθώς και από τα µαζικά πρότυπα ζωής 
που προβάλλονται και επιβάλλονται παντού>>. 

                     [Μονάδες 7] 
 
Β2.  Σε ποιο γραµµατειακό είδος ανήκει το κείµενο που διαβάσατε;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

          [Μονάδες 3] 
 
Β3. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στο κείµενο και ποιους τρόπους                                                                                                
πειθούς χρησιµοποιεί;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

          [Μονάδες 10] 
 
Β4.  Να βρείτε τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου. 
 

          [Μονάδες 2,5] 
 
Β5. Να γράψετε τα αντώνυµα των λέξεων που ακολουθούν: αδιαφορούσαν, ιδιότυπη, αναµφισβήτητη, 
άφθονοι, αυστηρό. 
 

          [Μονάδες 2,5] 
 
 
Γ.  Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου αποτελούν από έναν από τους 
παράγοντες που οδηγούν στον τεχνοκρατικό φασισµό που ο συγγραφέας περιγράφει στο κείµενο. 
Θεωρείτε ότι η τοποθέτηση αυτή είναι µονοµερής και έτσι αποφασίζετε, σε άρθρο που δηµοσιεύετε 
στον τύπο, αφού σχολιάσετε τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτά (H/Y και διαδίκτυο), να 
αναφερθείτε και στα οφέλη που αποκοµίζει ο άνθρωπος από τη χρήση τους, τόσο σε σχέση µε τη 
δηµοκρατία, όσο και σε άλλους τοµείς (500 λέξεις). 
 

          [Μονάδες 50] 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Προσδιορισµός έννοιας: 
 
Ελευθερία είναι το αναφαίρετο δικαίωµα του ανθρώπου να σκέφτεται να εκφράζεται και να δρα, χωρίς 
εξωτερικούς και εσωτερικούς καταναγκασµούς, αλλά εκείνους που υπαγορεύει η αρµονική του 
συµβίωση µε τους άλλους ανθρώπους. 
 
Μορφές ελευθερίας: 
 
Α΄ Εξωτερική: η µορφή ελευθερίας κατά την οποία το άτοµο πράττει χωρίς κανένα εξωτερικό 
περιορισµό και µπορεί να πραγµατοποιεί τις επιθυµίες του, χωρίς να παρεµβάλλεται κανένα εµπόδιο 
ή ελευθερία εκ του νόµου: το σύνολο των κανόνων που είναι θεσπισµένοι από το κράτος και 
κατοχυρώνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα 
 
Υποδιαιρείται σε: 
● ατοµική ελευθερία (δικαίωµα ζωής, τιµής, περιουσίας, ελευθερίας έκφρασης, ασύλου κατοικίας κ.α.) 
● κοινωνική ελευθερία (προστασία θεσµών, ισοτιµία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία) 
● πολιτική ελευθερία (δικαίωµα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», δικαίωµα «συνέρχεσθαι» = δηλ. 
δικαίωµα πολιτών να σχηµατίζουν οµάδες και κόµµατα κ.τ.λ., ελευθερία συνείδησης). 
● οικονοµική ελευθερία ( ελεύθερη επιλογή άσκησης επαγγέλµατος, δικαίωµα «συνεταιρίζεσθαι» 
οικον. ανεξαρτησία) 
● εθνική ελευθερία (εθνική ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα). 
 
Β΄.Εσωτερική ή εκ του ήθους ελευθερία: 
Ανώτερη µορφή ελευθερίας, που απορρέει από την ηθική συνείδηση κι επιτρέπει στη βούληση του 
ανθρώπου να αυτοκαθορίζεται και ν’ απαλλάσσεται από πάθη, προλήψεις κι άγνοια 
 
Υποδιαιρείται σε: 
● πνευµατική (ελευθερία πνεύµατος, απαλλαγή από προλήψεις, δεισιδαιµονίες κι αναχρονιστικές 
αντιλήψεις) 
● ψυχολογική (απελευθέρωση από κάθε εσωτερικό εξαναγκασµό, άγχη, φοβίες, ανασφάλειες) 
● ηθική (κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στα πάθη του, αναγνώριση των ορίων της ελευθερίας του) 
 
Ιστορική αναδροµή: 
Πρωτόγονη κοινωνία: άνθρωπος ελεύθερος από καταναγκασµούς, πλην αυτών που του επέβαλλε η 
φύση. 
Αρχαίες κοινωνίες: ύπαρξη δούλων 
Μεσαίωνας: φεουδαρχίες, αυταρχισµός      
Νεότερα χρόνια: διακήρυξη Αµερικανικής Ανεξαρτησίας (1776) => «όλοι οι άνθρωποι πλάστηκαν 
ίσοι» και δήλωση ∆ικαιωµάτων ανθρώπου (Γαλλία 1789) => «όλοι οι άνθρωποι γεννήθηκαν 
ελεύθεροι µε ίσα δικαιώµατα». Από τότε δε σταµάτησε ο αγώνας για πλήρη απόκτηση ελευθερίας από 
την κατοχύρωση δηµοκρατικών πολιτευµάτων. 
 

Αξία ελευθερίας 
 

α.) Για το άτοµο => 
● πνευµατική ανάπτυξη => διευρύνονται οι πνευµατικοί ορίζοντες του ατόµου: µε την ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών και την ελευθερία του τύπου πετυχαίνει σφαιρική ενηµέρωση, διαµορφώνει δική του 
αντίληψη, καλλιεργείται και ξεφεύγει από µηχανισµούς χειραγώγησης και προπαγάνδας 
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● ψυχολογική ισορροπία => η ελευθερία κινήσεων κι επιλογών συµβάλλει στην αποβολή του άγχους 
και της ανασφάλειας, ωθεί το άτοµο στην αυτοπεποίθηση, στη χαρά της ζωής, στη δηµιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του 
● ηθική ανάταση => ο ηθικά ελεύθερος άνθρωπος αποδεσµεύεται από πάθη κι ένστικτα,  γνωρίζει το 
µέτρο, διαπνέεται από υψηλές αρχές κι αξίες, οδηγείται στην  αυτογνωσία κι ολοκλήρωση 
● κοινωνικοποίηση ατόµου => η ύπαρξη ελευθερίας ενισχύει την κοινωνική συνείδηση του ατόµου, 
καλλιεργεί τις συλλογικές αρετές συνεργασίας και αλληλεγγύης, το άτοµο αναπτύσσει διαπροσωπικές 
σχέσεις και συµµετέχει στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». 
● οικονοµική πρόοδος => το άτοµο ασκεί το επάγγελµα που του ταιριάζει, κινείται ελεύθερα και 
δραστηριοποιείται στον οικονοµικό τοµέα, προγραµµατίζει και ρυθµίζει τη ζωή του, όπως αυτό θέλει 
● πολιτική ενεργοποίηση του ατόµου => συµµετέχει στα κοινά, ελέγχει την εξουσία, αγωνίζεται για 
την κατοχύρωση των δικαιωµάτων του. 
 
β.) Για την κοινωνία => 
● οικονοµική πρόοδος 
● εύρυθµη λειτουργία θεσµών (αξιοκρατία, ισονοµία…) 
● πολιτιστική ανάπτυξη => ελευθερία έκφρασης και δηµιουργίας: επιτρέπει την πρωτοτυπία, τη 
δηµιουργία νέων µορφών τέχνης, την ανανέωση 
● περιορισµός φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας 
● καλλιέργεια εθνικής συνείδησης => ο λαός αγωνίζεται για τη διασφάλιση της εθνικής  του 
ακεραιότητας  
● απόκτηση παγκόσµιας συνείδησης => οι λαοί επικοινωνούν, σέβονται ο ένας τα δικαιώµατα του 
άλλου, τηρείται η παγκόσµια νοµιµότητα κι επιλύονται τα προβλήµατα  
 
Παράγοντες που περιορίζουν την ελευθερία σήµερα 
● η καταναλωτική µανία => δηµιούργησε εξαρτήσεις από τα υλικά αγαθά: οι αρχαίοι σοφοί 
θεωρούσαν ελεύθερο τον αυτάρκη άνθρωπο (υποδούλωση σε χρήµα) 
● η µηχανή και η αλλοτρίωση στην εργασία => ο άνθρωπος από κύριος έγινε δούλος της µηχανής, η 
εργασία από απόλαυση και χαρά της δηµιουργίας έγινε δουλεία για το σύγχρονο άνθρωπο, η 
εξειδίκευση µετέβαλε τον επιστήµονα σε δούλο της λεπτοµέρειας και του ειδικού οδηγώντας σε 
πνευµατικό ακρωτηριασµό 
● τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης => υποδουλώνουν τη σκέψη, κάνουν «πλύση εγκεφάλου», η 
διαφήµιση διαµορφώνει το γούστο µας και χάνεται η ελευθερία της βούλησης 
● η οικογένεια => περιορίζει πολλές φορές την ελευθερία των νεαρών µελών της, δεν τα 
διαπαιδαγωγεί σωστά, ώστε να διαµορφώσουν ελεύθερη κι αδέσµευτη σκέψη 
● η έλλειψη σωστής παιδείας => οδηγεί στην άγνοια, προλήψεις και προκαταλήψεις που περιορίζουν 
το ανθρώπινο πνεύµα και τον προβληµατισµό. Το άτοµο, έτσι, εύκολα χειραγωγείται κι 
ετεροκαθορίζεται 
● η πολιτική προπαγάνδα => εξυπηρετώντας οικονοµικές και άλλες σκοπιµότητες αποπροσανατολίζει 
τους πολίτες, τους οδηγεί σε φανατισµό, τους µεταβάλλει σε φερέφωνα  
● η ύπαρξη αυταρχικών καθεστώτων => εδώ καταλύονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και κάθε έννοια 
ελευθερίας 
● η σύνθετη δοµή της κοινωνίας και του κράτους- η πολυνοµία => ο πολίτης δεσµεύεται από 
ποικίλους νόµους κι ένα πολύπλοκο δίκτυο διατάξεων, υποδουλώνεται σ’ ένα γραφειοκρατικό πνεύµα 
● η κρίση των αξιών => οδηγεί σε έλλειψη ηθικής συνείδησης, όπου τα πάθη, η εκµετάλλευση, η 
υπέρβαση του µέτρου δεσµεύουν την ηθική βούληση και καθορίζουν τις επιλογές του ατόµου 
● η καταστροφή της φύσης => περιορίζει τη σωµατική και ψυχική υγεία του ανθρώπου, ο άνθρωπος 
στερείται της δυνατότητας να ζήσει κοντά της, να ηρεµήσει και να ξεφύγει από την καθηµερινότητα 
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● η διακύβευση της ειρήνης στον κόσµο => µε την ύπαρξη πυρηνικών όπλων δηµιουργεί αβεβαιότητα 
και φόβο. 

Όρια ελευθερίας 
 
 

Η ελευθερία διακρίνεται σε: 
 
α.) απόλυτη και β.) σχετική 
 
α.) Απόλυτη ελευθερία στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει κι αν υπήρξε στην προκοινωνική φάση ήταν 
µόνο προνόµιο των ισχυρών, δεν ίσχυε για τους πολλούς. Η δηµιουργία κοινωνίας περιορίζει την 
απόλυτη ελευθερία και υιοθετεί την αρχή: η ελευθερία του ενός σταµατά εκεί που αρχίζει η ελευθερία 
του άλλου. 
β.) Η κοινωνική, λοιπόν, ζωή επιβάλλει την τήρηση κανόνων, θέτει όρια στη συµπεριφορά των 
ατόµων, όπως οι νόµοι, τα ήθη και τα έθιµα, η κοινωνική ηθική. Η ελευθερία έτσι, καθίσταται σχετική 
στα κοινωνικά πλαίσια 
Η ελευθερία λοιπόν στηρίζεται στην αναγκαιότητα (φυσική, κοινωνική, ηθική), είναι µία συνειδητή 
επιλογή, αυτοδέσµευση κι εκούσιος αυτοπεριορισµός 
 
 
∆εοντολογία 
● ευθύνη ατόµου => χρειάζεται καθηµερινός αγώνας για να διασώζει κανείς την προσωπικότητά του 
και να πορεύεται πραγµατικά ελεύθερος στη ζωή-αυτοκριτική 
● ευθύνη πνευµατικών ανθρώπων => να κατευθύνουν σωστά, µε όπλα τη γνώση και τη φρόνηση 
● εξασφάλιση εύρυθµης και δηµοκρατικής λειτουργίας νόµων και θεσµών, πολιτιστική αναβάθµιση, 
ήθος στην πολιτική ζωή 
● ευθύνη διεθνών οργανισµών (ΟΗΕ, ΕΕ) => για προστασία Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, διαφύλαξη 
∆ιεθνούς ∆ικαίου και παγκόσµιας ειρήνης 
● ευθύνη Μ.Μ.Ε => πολύπλευρη κι αντικειµενική ενηµέρωση πολιτών 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
 

Ελευθερία, το πολυεδρικό αυτό νόηµα, γύρω από το οποίο δίνει τις σκληρότερες µάχες και η 
φιλοσοφική θεωρία και η πολιτική πράξη, απ’ όπου ξεκινά η ζωή του πνεύµατος και όπου τείνει 
αιωνίως να φθάσει. Πολυεδρικό, διότι παρουσιάζει προς κάθε φάση της ζωής µιαν άλλη πλευρά, ενώ 
στη ρίζα του είναι ενιαίο. Αν από κάποιο άλλο πλανήτη έπεφτε στη γη  ένα ον αλλιώτικο από µας και 
ήθελε µε ένα µόνο κατηγόρηµα να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από όλα τα άλλα όντα, θα τον ονόµαζε ως 
«το ον που θέλει να είναι ελεύθερο». Ο άνθρωπος ξεχώρισε από την υπόλοιπη φύση τη στιγµή που 
άρχισε να βαδίζει στο δρόµο της ελευθερίας, κατακτώντας µια  µια τις άπειρες πλευρές της. 
 

Όσα είναι τα ανθρώπινα προβλήµατα, τόσες είναι και οι ελευθερίες. Ας τις κατατάξουµε σε 
γενικές κατηγορίες: ελευθερία από το φυσικό περιβάλλον, από την πολιτεία και την Εκκλησία και τους 
νόµους τους, καθώς και από την κοινωνία και τους εθιµοτυπικούς κανόνες˙ ελευθερία από το σώµα 
µας, τις αρρώστιες και τις σωµατικές αδυναµίες της ύλης µε την οποία είµαστε πλασµένοι˙ τέλος 
ελευθερία από τον ίδιο τον εαυτό µας, από τις επιθυµίες και τις απωθήσεις, από το φόβο της ζωής και 
από το φόβο του θανάτου˙ ελευθερία από όλα τα κίνητρα της ζωής, εκτός από το Λόγο.  (…) 
 

Ελευθερία υπάρχει µόνο όπου υπάρχει «αίρεση» και αίρεση µόνο όπου υπάρχει λόγος. Τούτο 
«αιρούµαι» είτε στη θεωρία είτε στη πράξη˙ τούτο είναι και εκείνο δεν είναι˙ τούτο καταφάσκω και 
εκείνο αρνούµαι˙ τούτο θέλω και εκείνο δεν θέλω. Όλα αυτά είναι ελεύθερες αποφάνσεις, όταν η πηγή 
τους είναι ο λόγος ο δικός µας, το έλλογο εγώ µας. 
 

Και είναι το εγώ µας πραγµατικά έλλογο εγώ, η υποκειµενική µας υπόσταση πραγµατικά 
λόγος, όταν δεν προσδιορίζεται από στοιχεία που µας δίνονται απ’ έξω, από τις αισθήσεις µας και τις 
επιθυµίες µας, αλλά από το µόνο στοιχείο που υπάρχει µέσα µας, το νου, τον αντικειµενικό λόγο. Η 
ύπαρξη του αντικειµενικού λόγου είναι ο όρος, η «υπόθεση» της ελευθερίας. Χωρίς αυτόν δεν κρίνω, 
δεν αποφασίζω, δεν διαλέγω εγώ, αλλά για µένα διαλέγουν άλλες δυνάµεις, η τύχη, το απύθµενο 
άγνωστο. 
 

Για να εκδηλώσει όµως και να αξιοποιήσει  το έλλογο τούτο εγώ την καθ’ αυτό ελευθερία του, 
πρέπει να του δοθεί και ο εξωτερικός χώρος όπου θα κινηθεί η σκέψη και πράξη του. Ο εξωτερικός 
αυτός χώρος είναι η πολιτεία. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της καθ’ αυτό ελευθερίας είναι η 
πολιτική ελευθερία. Όπου λείπει αυτή η ελευθερία, η καθ’ αυτό ελευθερία µένει φυλακισµένη στον 
εσωτερικό  άνθρωπο. Και εκεί, στην αποµόνωση της, µαραίνεται. Η έλλειψη πολιτικής ελευθερίας, 
εκτός εξαιρέσεων, σκοτώνει την καθ’ αυτό ελευθερία. Γίνεται χωρίς αυτήν δούλος ο άνθρωπος, όχι 
τόσο διότι, κατά τις εξωτερικές του εκδηλώσεις, συµµορφώνεται στη βία, αλλά διότι σιγά σιγά 
λησµονεί την καθ’ αυτό ελευθερία του, διότι νεκρώνονται µέσα του τα κίνητρα προς ό,τι η ελευθερία 
ορίζει, ο έρως προς την ιδέα. 

Γι’ αυτό και οι πολιτικές εξουσίες που παρέχουν πνευµατική ελευθερία, διότι αδιαφορούν για 
το πνεύµα, εφόσον δεν τους ενοχλεί, αρνούνται όµως την πολιτική ελευθερία, εµµέσως, και χωρίς αυτό 
εκ πρώτης όψεως να φαίνεται, τραυµατίζουν και την πνευµατικήν ελευθερίαν. Και όταν αυτές οι 
πολιτικές εξουσίες διαρκούν υπέρµετρα, τότε δεν την τραυµατίζουν µόνο˙ την εξοντώνουν. 

Το πνεύµα χρειάζεται προ παντός το επικίνδυνο κλίµα της πολιτικής ελευθερίας. 
 
Κ.Τσάτσος, Αφορισµοί και ∆ιαλογισµοί, ∆΄. Ο Κ. Τσάτσος (1900-1987) υπήρξε καθηγητής Φιλοσοφίας 
του ∆ικαίου, ποιητής, κριτικός και µεταφραστής κλασικών κειµένων. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.  
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Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

1. Να βάλεις σε κύκλο το γράµµα της σωστής απάντησης, σύµφωνα µε το κείµενο. 
α) Μια πολιτική εξουσία µπορεί να περιορίζει την πολιτική, όχι όµως και την πνευµατική 
ελευθερία. 
β) Μια πολιτική εξουσία που περιορίζει την πολιτική ελευθερία περιορίζει και την 
πνευµατική. 
γ) Ούτε η πνευµατική ούτε η πολιτική ελευθερία µπορούν να περιοριστούν από εξουσίες. 

2. Να γράψεις σύντοµη περίληψη του κειµένου (100 λέξεις περίπου). 
 
Β. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

1. Μπορούµε, και σύµφωνα µε το κείµενο, να ισχυριστούµε ότι ο µορφωµένος άνθρωπος είναι πιο 
ελεύθερος; Να τεκµηριώσεις την απάντησή σου˙ σε µία παράγραφο. 

2. Υπάρχουν σήµερα περιορισµοί των ελευθεριών που αναφέρονται στο κείµενο και ποια; Να 
αιτιολογήσεις την απάντησή σου (500 λέξεις περίπου). 

 
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

1. Ποιες λέξεις στον πρόλογο προοικονοµούν όσα θα αναπτύξει στο κύριο µέρος ο συγγραφέας; 
2. Πώς αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος; 

 
∆. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Γράψε πέντε τουλάχιστον αντώνυµα του ρήµατος αδιαφορώ. 
2. Να συνθέσεις τη λέξη «αίρεση» µε προθέσεις και να χρησιµοποιήσεις δύο σύνθετα σε 

προτάσεις. 
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«ΣΩΜΑ ∆ΟΥΛΟΝ, ΝΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» 

 
 Η ελευθερία, η αδέσµευτη σκέψη και η ανεµπόδιστη έκφραση, αποτελεί πρωταρχικό όρο για 
την ύπαρξη του πνευµατικού και καλλιτεχνικού δηµιουργού. 
 Τη θέση αυτή αντικρούει η «αντι-θέση», ο αντίλογος, που υποστηρίζει ότι: µεγάλα πνεύµατα 
και σπουδαία ταλέντα µπόρεσαν να γεννηθούν και να διαλάµψουν µέσα σε συνθήκες ανελεύθερες, σε 
καθεστώτα τυραννικά. Παραδείγµατα – λέει – υπάρχουν πάµπολλα – απ’ τον Αίσωπο και τον Επίκτητο 
που ήταν καθαυτό δούλοι, ως τόσους και τόσους συγκαιρινούς µας, που ζουν και δρουν κάτω από 
άλλες δουλείες. «Άρα», συµπεραίνουν οι αντιλέγοντες, «η ελευθερία δεν είναι απαραίτητη για την 
άνθηση της µεγαλοφυΐας ή της ιδιοφυΐας»…  
 Η αντι-θέση αυτή, όµως, σταµατά στην επιφάνεια και ξαστοχά την ουσία. Γιατί σηµασία δεν 
έχει τόσο η κατάσταση όπου έτυχε να γεννηθείς και να ζεις. Σηµασία έχει αν τη δέχεσαι (ή, έστω, την 
ανέχεσαι) την κατάσταση αυτή, για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Σηµασία έχει πώς φέρεσαι 
µέσα στις ανελεύθερες συνθήκες, αν προσφέρεσαι σ’ αυτές… Οι πραγµατικές αλυσίδες δεν βρίσκονται 
στα χέρια µας, αλλά στο νου και την ψυχή µας. Η πραγµατική τυραννία αρχίζει απ’ την ώρα που 
συµβιβαζόµαστε  µε την τυραννία, δηλαδή υποταζόµαστε στην τυραννία. 

Μέσα στη µεγαλύτερη ελευθερία, ο άνθρωπος γίνεται ουσιαστικά δούλος όταν παραδέχεται 
αδιαµαρτύρητα, έστω και το ενδεχόµενο ν’ απεµπολήσει έστω και µόρια της ελευθερίας του και 
αδιαφορεί αν απεµπολείται η ελευθερία των άλλων… Μέσα στην πιο στυγνή δουλεία, ο άνθρωπος 
παραµένει ελεύθερος, όταν δεν αποδέχεται τη δουλεία και µάχεται εναντίον της… Την υλική 
υποδούλωση του ατόµου την αναιρεί το άυλο µέρος του, αν µένει αδούλωτο; 
 «Ει σωµα δουλον, αλλ’ ο νους ελεύθερος» [Κι αν είναι σκλαβωµένο το κορµί, αλλ’ ο νους είναι 

ελεύθερος], έλεγε ο Σοφοκλής. Ο Ευριπίδης θα εισχωρήσει περισσότερο: την ελευθερία του νου την 
εξασφαλίζει και την οχυρώνει προπάντων η Παιδεία, η ουσιαστική πνευµατική και πολιτική Παιδεία, η 
γνώση της ανθρώπινης αξίας και η επίγνωση της πνευµατικής δύναµης: 
«Κι αν βρίσκοµαι µέσα σε συµφορές, ωστόσο η παιδεία µου µ’ έκανε ελεύθερο». 

 Πιο πέρα ακόµα: Ο άνθρωπος είναι κιόλας ελεύθερος απ’ τη στιγµή που θέλει να είναι 
ελεύθερος – κι αν είναι δούλος απ’ την ώρα που δεν απαρνιέται τη δουλεία. Γιατί δουλεία είναι η 
αβουλία για ελευθερία, «δουλεία είναι η υποταγή ενός και δειλού πνεύµατος, που δεν διαφεντεύει τη 

θέλησή του». 

 Αντίθετα, την αµάχητη δύναµη τη δίνει και µόνη η βούληση ελευθερίας, η έφεση αν-υποταξίας, 
η ρήξη µε τη βίαιη ευ-ταξία. 

Έτσι, ελεύθεροι (και αγωνιστές της ελευθερίας) δεν είναι µόνο όσοι µάχονται ανοιχτά την 
τυραννία, µε υλικά όπλα. Είναι κι όσοι – πνευµατικοί και καλλιτεχνικοί δηµιουργοί, ειδικότερα – 
κρατάνε το νου τους αδέσµευτο µέσα στη δουλεία και, µε το έργο τους, εικονίζουν άµεσα ή έµµεσα την 
ειδεχθή µορφή της, ιστορούν την αθλιότητα της εξανδραποδισµένης ζωής, διεκτραγωδούν ή 
σαρκάζουν τον αβίωτο βίο, την «αλλοτρίωση» του ανθρώπου, που καταντά «αντικείµενο ανάµεσα σε 

αντικείµενα».    
Αυτός ο κριτικός στιγµατισµός φωτίζει και ξυπνά τους άλλους, σηµαίνει τη «σάλπιγγα της 

σκέψης»,συδαυλίζει την εξανάσταση κατά των απάνθρωπων και απο-ανθρωπιστικών κοινωνικών και 
πολιτικών συνθηκών. 

Και γι’ αυτό οι κέρβεροι της τυραννίας διώκουν, φυλακίζουν, εξορίζουν, «ψυχοθεραπεύουν» ή 
κι εκτελούν τους «τολµωντας αεί τι κινειν των µη καλως εχόντων», αρνητές ή αµφισβητίες ή και απλά 
κριτές και «ιστορητές» των δουλικών έργων τους. Ξέρουν πως η αθόλωτη µατιά αυτών των 
δηµιουργών «σφάζει όσο και η πιο κοφτερή ροµφαία». Αλλά κι όλοι µας ξέρουµε πως «µια απ’ τις 
µεγάλες λειτουργίες της τέχνης, σε µιαν εποχή τεράστιας µηχανικής δύναµης, είναι να δείχνει πως η 
ελεύθερη απόφαση υπάρχει και πως ο άνθρωπος είναι ικανός να δηµιουργήσει τις καταστάσεις που 
ποθεί και χρειάζεται».  

           Μ.Πλωρίτης 
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Α.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (150 λέξεις) 
 
Β.ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να σχολιάσετε το ύφος του κειµένου. 
 
2. Πώς αντιλαµβάνεστε το νόηµα της πρότασης: «Αντίθετα, την αµάχητη δύναµη τη δίνει… µε τη 
βίαιη ευ-ταξία» (σε µία παράγραφο). 
 
3. α) Γιατί οι ηγέτες των ολοκληρωτικών καθεστώτων συχνά διώκουν, φυλακίζουν, εξορίζουν τους 
πνευµατικούς ανθρώπους; 
β) «Και γι’ αυτό οι κέρβεροι της τυραννίας… που ποθεί και χρειάζεται»: Με ποιον τρόπο έχει 
αναπτυχθεί η συγκεκριµένη παράγραφος και γιατί; 
 
4. Να αποδώσετε µονολεκτικά τις φράσεις ή περιφραστικά τις λέξεις: 

• κέρβεροι της τυραννίας 
• εξανδραποδισµένη ζωή 
• ανεµπόδιστη έκφραση 
• οι αντιλέγοντες 
• διαφεντεύει 

 
 5. «Η αντίθεση αυτή… υποτασσόµαστε στην τυραννία» 
α) Ποια η δοµή της συγκεκριµένης παραγράφου; 
β) Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθήθηκε στη συγκεκριµένη παράγραφο; 
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Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ: 
 
∆ιαφήµιση > διά+φήµη =η δια της φήµης διάδοση κάποιας είδησης = η γνωστοποίηση και προβολή 
των πλεονεκτηµάτων ενός προϊόντος, µε σκοπό την αύξηση των πωλήσεών του (αυστηρά οικονοµικός 
ορισµός) 
 
Γενικότερα: η µε κάθε τρόπο δηµόσια προβολή προσώπων, ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών µε σκοπό 
τη γνωστοποίηση των αρετών, του περιεχοµένου ή των προτερηµάτων τους 
 
ΜΟΡΦΕΣ: Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, περιοδικά), ο 
κινηµατογράφος και το τυπωµένο χαρτί (διαφηµιστικά έντυπα, αφίσες, φεϊγ-βολάν), οι φωτεινές 
επιγραφές 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 
Αρχαία εποχή =>  -κήρυκες (µε αµοιβή) προβάλλουν προϊόντα 
(Ελλάδα+Ρώµη)  

-διασώθηκαν διαφηµιστικές πινακίδες που συστήνουν   προϊόντα κι εµπόρους 
Εξέλιξη –συγχρονισµός => µε την ανακάλυψη της τυπογραφίας και την εξέλιξη των µέσω µαζικής 
ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε) η διαφήµιση έλαβε ευρύτερη διάδοση. Σήµερα η διαφήµιση είναι επιστήµη που 
διδάσκεται στα Πανεπιστήµια των αναπτυγµένων χωρών. ∆ανείζεται στοιχεία και συµπεράσµατα από 
τις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Στατιστικής, όπως κι από τις Καλές  Τέχνες 
(Λογοτεχνία, Θέατρο, Ζωγραφική) 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
-πληροφόρηση, ενηµέρωση, γνωστοποίηση προϊόντων, χρησιµότητάς τους, τιµών τους 
(χαρακτηριστικές ιδιότητες, πλεονεκτήµατα) => εύκολη και γρήγορη ενηµέρωση, συγκρίσεις, 
αποφυγή, εύστοχες αγορές 
● ενηµέρωση και σε θέµατα πολιτιστικά, όταν η διαφήµιση αναφέρεται σε µουσική, θέατρο, 
ζωγραφική κ.α. => λειτουργεί έτσι ως παράγοντας πολιτιστικής ανάπτυξης 
-περιορισµός της ανεργίας: 
● απασχόληση ατόµων στο διαφηµιστικό χώρο ( γραφίστες, διαφηµιστές, αντιπρόσωποι-προωθητές 
προϊόντων) 
● αύξηση κατανάλωσης => αύξηση πωλήσεων => αύξηση παραγωγής => δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, απορρόφηση εργατικού δυναµικού 
-οικονοµική ανάπτυξη 
● ενθάρρυνση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
● ανάπτυξη βιοµηχανίας και εµπορίου 
● εξαγωγές => συνάλλαγµα 
● χρηµατοδότηση Μ.Μ.Ε , που είναι το µέσον έκφρασης των διαφηµιστικών µηνυµάτων 
-ποιοτική βελτίωση των προϊόντων 
● εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισµού των εταιρειών 
● ανάπτυξη εφευρετικότητας των παραγωγών => ποικιλία, πολυµορφία των προϊόντων => 
● δυνατότητα επιλογής 
Γενικά: άνθηση της οικονοµίας του κράτους λόγω διακίνησης και συσσώρευσης κεφαλαίου (έντονη 
οικονοµική κίνηση) 
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
1.) Οικονοµικές 
■ κυριαρχία µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών εταιρειών => κλείσιµο των µικρών επιχειρήσεων γιατί 
δεν αντέχουν το σκληρό ανταγωνισµό 
■ υπέρογκες διαφηµιστικές δαπάνες => αύξηση της τιµής του προϊόντος 
 
 
2.) Η «πλύση εγκεφάλου» από τη διαφήµιση 
Α. 
-δηµιουργία καταναλωτικής κοινωνίας: 
● πολλαπλασιασµός των αναγκών του ατόµου 
● τάσεις υπερκαταναλωτισµού 
- παραπληροφόρηση, σύγχυση, αποπροσανατολισµός 
● εξαιτίας του αθέµιτου ανταγωνισµού των παραγωγών 
● έντεχνη µετάδοση (συνδυασµός εικόνας-ήχου) υπερβολικών, παραπλανητικών, «ψεύτικων» 
πληροφοριών, προβολή των θετικών πλευρών και αποσιώπηση των αρνητικών 
-άµβλυνση της κριτικής ικανότητας και ελεύθερης βούλησης 
● δηµιουργία τεχνητών-πλασµατικών αναγκών (εκµετάλλευση των ορµέφυτων αναγκών και των 
απωθηµένων επιθυµιών του ατόµου) 
● ταύτιση επιθυµιών µε τα πρότυπα ζωής που επιβάλλουν οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
● παθητικοποίηση ατόµου => το άτοµο µεταβάλλεται σε εξαρτηµένο, άβουλο και παθητικό δέκτη 
µηνυµάτων 
-δηµιουργία άγχους και εµφάνιση φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας 
● έντονη προσπάθεια ατόµου γι’ απόκτηση διαφηµιζόµενων αγαθών  
● απογοήτευση, διέξοδος ατόµου σε => βία, έγκληµα, ναρκωτικά-διαταραχή ψυχικής ισορροπίας 
ατόµου 
-πνευµατική και πολιτιστική υποβάθµιση 
● αποµάκρυνση ατόµου από κοινωνικό σύνολο πολιτικά ενδιαφέροντα => αδυναµία κατανόησης και 
ενασχόλησης µε καίρια προβλήµατα της εποχής => διόγκωση ατοµικών σε βάρος των κοινωνικών 
αναγκών => όξυνση κοινωνικών διαφορών 
● ανάγκη επιπρόσθετης εργασίας για κάλυψη καταναλωτικών αναγκών => έλλειψη ελευθέρου χρόνου 
=> αδυναµία ενασχόλησης µε θέατρο, λογοτεχνία, µουσική κ.α. 
-εξευτελισµός της ανθρώπινης προσωπικότητας  
● ο άνθρωπος γίνεται µέσο για εξοικονόµηση χρηµάτων (π.χ. χρησιµοποίηση και διασυρµός της 
γυναίκας από τη διαφήµιση)  
● εµπορευµατοποίηση ανθρώπινων σχέσεων και συναισθηµάτων (π.χ.: η αγάπη ταυτίζεται µε το 
χρυσό) 
 
Β. 
-εθισµός µαζών στην υπακοή των µηνυµάτων της διαφήµισης => εθισµός των ανθρώπων και στην 
υπακοή µηνυµάτων πολιτικού και ιδεολογικού χαρακτήρα  
● επιβολή ιδεολογιών και ηγετών 
● προπαγάνδα και χειραγώγηση µαζών 
● διαιώνιση κατεστηµένων 
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3.) Άλλες συνέπειες  
● µόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος: αφίσες, τοιχοκολλήσεις κ.α. 
● διαστρέβλωση, κακοποίηση γλώσσας => συνθηµατική η γλώσσα των διαφηµίσεων για να 
εντυπωσιάσει 
● εκνευρισµός ατόµου => διακοπή της ροής του προγράµµατος ή του προβαλλόµενου έργου 
 
 
ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Η διαφήµιση είναι τόσο αποτελεσµατική γιατί: 
● εκµεταλλεύεται τη δύναµη του λόγου, της εικόνας και του ήχου 
● επαναλαµβάνεται συχνά => εθισµός στο µήνυµα 
● ο δέκτης δεν µπορεί να ελέγξει την αλήθεια του µηνύµατος 
● ο τρόπος προβολής του διαφηµιζόµενου αγαθού στηρίζεται σε πορίσµατα της ψυχολογίας, της 
κοινωνιολογίας, σε κανόνες αισθητικής, σε επιστηµονικά µελετηµένες συνήθειες, προτιµήσεις, 
ανάγκες κατά φύλο, ηλικία κ.τ.λ. του κοινού                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                            
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 

• Η έντεχνη διαφήµιση ελέγχει τη χρήση του λεξιλογίου της. Επιλέγεται συνήθως λεξιλόγιο λιτό, 
απλό και κατανοητό. Άλλοτε όµως επιδιώκεται λεκτικός πληθωρισµός, που µετατρέπει το 
συγκεκριµένο επίθετο σε κραυγή, σε θαυµαστικό επιφώνηµα, µε εµφανή την ύπαρξη υπερβολής. 

• Χρησιµοποιεί χρόνο µέλλοντα και ενεστώτα, τον ενικό αριθµό, την έγκλιση της προστακτικής, 
σύνταξη παρατακτική ή υποτακτική. 

• Επειδή στοχεύει στην αποµνηµόνευση, χρησιµοποιεί τις συνεχείς επαναλήψεις, το ρυθµό, την 
παρήχηση ορισµένων γραµµάτων, τη συνθηµατολογία ή και τα µηνύµατα µε οµοιοκαταληξία. 

• Επειδή δεν απευθύνεται συνήθως στη λογική, ο λόγος είναι εύληπτος, σφοδρός, άµεσος, 
εµφαντικός και χιουµοριστικός.Φαινοµενικά είναι ατηµέλητος, στην πραγµατικότητα όµως είναι 
περίτεχνα οργανωµένος, ώστε να πείθει.    
Συνοδεύεται µε την εικόνα µε αποτέλεσµα η εγχάραξη του µηνύµατος να είναι άµεση.                                                                                                                   

• Γίνεται ευρεία χρήση της µεταφοράς, της µετωνυµίας και της υπερβολής. 
 
 

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
 

 …Έτσι πέρα από την καταφανή εξαπάτηση του κοινού, σχετικά µε τις πραγµατικές ιδιότητες 
του διαφηµιζόµενου προϊόντος, έχουµε µια σειρά αντιλήψεων για την ζωή και για τις ανθρώπινες 
σχέσεις που προωθούνται µε τη διαφήµιση µε σκοπό το κέρδος. Η βασική ιδέα που χαρακτηρίζει τη 
διαφηµιστική εκστρατεία του κεφαλαίου εναντίον του ανύποπτου καταναλωτή, είναι να αποδίδονται 
στα προϊόντα όχι υλικές ιδιότητες, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν, ούτε κι έχει σηµασία αν έχουν ή όχι, 
αλλά ιδιότητες στις οποίες το άτοµο µπορεί να καταφύγει ελπίζοντας έτσι να γλιτώσει από την 
κενότητα και την αθλιότητα της ζωής που του έχει επιφυλάξει ο καπιταλισµός. 
 Βλέπουµε λοιπόν στην ελληνική τηλεόραση: την µητρική αγάπη να εξαντλείται στην αγορά 
ορισµένης πούδρας για το µωρό, τη γιαγιά να εξαρτά την αγάπη των εγγονών της γι’ αυτήν από την 
χρησιµοποίηση ορισµένης µάρκας µαγειρικού λίπους, τη συζυγική αγάπη και φροντίδα να ταυτίζεται 
µε τη µακαρονάδα, τον καφέ και το σιδερωµένο πουκάµισο. Βλέπουµε ακόµη την ερωτική σχέση να 
είναι υπόθεση σαπουνιού, αρώµατος και κονιάκ, την επαγγελµατική επιτυχία να είναι συνάρτηση 
κρέµας µαλλιών και αποσµητικού και άλλα πολλά. 
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Στον κόσµο της διαφήµισης τα εµπορεύµατα υποκαθιστούν τα ουσιαστικά στοιχεία της 

προσωπικότητας, οι ανθρώπινες σχέσεις γελοιοποιούνται, τα συναισθήµατα εξευτελίζονται, ο 
άνθρωπος απανθρωποποιείται. 
 Η δεύτερη λειτουργία της διαφήµισης είναι πιο έµµεση αλλά και πιο επικίνδυνη απ’ αυτήν που 
αναφέραµε πιο πάνω. Κι αυτή είναι ο εθισµός των µαζών στο να δέχονται και τελικά να υπακούουν 
στα µηνύµατα της διαφήµισης. Όταν οι µάζες εθίζονται στο να υπακούουν σε διαφηµιστικά µηνύµατα, 
τότε είναι ευκολότερο να υπακούσουν και σε µηνύµατα πολιτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα. Μ’ αυτό 
τον τρόπο εκείνοι που ελέγχουν τα µέσα µαζικής «ενηµέρωσης» αποκτούν µια τροµακτική δύναµη να 
επιβάλλουν ιδεολογίες και ηγέτες που διαιωνίζουν το status quo σύµφωνα µε τα συµφέροντα του 
κεφαλαίου. Πρόκειται συνεπώς για µια διαδικασία µέσα από την οποία οι µάζες έντεχνα 
απογυµνώνονται από το αναφαίρετο δικαίωµα και πρωταρχικό καθήκον τους να αποφασίζουν για τις 
τύχες τους. Πρόκειται για ένα καλοστηµένο µηχανισµό προβολής ατόµων και ιδεών που µέλλουν να 
εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου. Πρόκειται για την πιο ανώδυνη αλλά και πιο 
απάνθρωπη χειραγώγηση των µαζών. 
 Οι δύο παραπάνω λειτουργίες, δηλαδή η προβολή προτύπων κατανάλωσης και ζωής και ο 
εθισµός των µαζών στο να δέχονται µηνύµατα από ανώνυµους ποµπούς, εντάσσονται µέσα στη 
γενικότερη λειτουργία της διαφήµισης σαν πλύσης εγκεφάλου. 
 
 
 Το παραπάνω απόσπασµα είναι από τα κείµενο του Θεόδωρου Λιανού το οποίο περιλαµβάνεται 

στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΕ∆Β. 

Ο Θεόδωρος Λιανός είναι καθηγητής της Πολιτικής Οικονοµίας στην ΑΣΟΕΕ  και τακτικός συνεργάτης 

στις εφηµερίδες ‘‘Τα Νέα’’ και ‘‘Το Βήµα’’. 

 
 

∆ΟΜΗ – ΠΥΚΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
1. Να συνοψίσετε το περιεχόµενο του κειµένου σε µία παράγραφο 100 περίπου λέξεων. 
 
 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
2. Να παρουσιάσετε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στο κείµενό του. 
3. Ο συγγραφέας διατυπώνει στην τρίτη παράγραφο την εξής θέση: «Στον κόσµο της διαφήµισης 

τα εµπορεύµατα … απανθρωποποιείται». Με ποιόν τρόπο την αποδεικνύει; 
4. Να συµπληρώσετε τα κενά της στήλης Β επιλέγοντας µεταξύ των τεχνικών πειθούς που σας 

δίνονται, έτσι ώστε να φανεί ποια συγκεκριµένη τεχνική χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση 
διαφηµιστικού µηνύµατος. 

 
 

Α Β 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ 
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1. Γρήγορα στο διαστηµόπλοιο. 
Έχουµε µια πελώρια λαχτάρα για 
Nesquick. Nesquick της Nestle.  
Κάνει το γάλα απόλαυση. 

2. Οι πατάτες  διαλέγονται       
προσεκτικά, πλένονται καθαρά, 
κόβονται και τηγανίζονται σε αγνό 
λάδι και συσκευάζονται 
αεροστεγώς. Να γιατί οι πατάτες 
Τasty είναι οι καλύτερες. 

3. Για την ουλίτιδα επιστηµονική 
οδοντόκρεµα Binaca Medical. Η 
µόνη µε µπραντοζόλ.Το 
µπραντοζόλ της Binaca Medical 
καταπολεµά τους 
µικροοργανισµούς. 

4. Η Balco ξέρει τη θάλασσα. 
Balco. Γι’ αυτούς που ξέρουν. 

5. Κυριακή είµαστε όλοι µαζί. Και 
µας καµαρώνουν. Όλα άρχισαν από 
τότε που πήρα το ΟΜΟ. Το νέο 
ΟΜΟ δίνει στα ρούχα µία 
καθαριότητα όλο φρεσκάδα. Τώρα 
κάθε µέρα είναι Κυριακή. 

6. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων 
συνιστούν Skip. Αυτοί ξέρουν. 

  
 α. …………………………….………… 
  
 
 
 
 β. …………………………..…………… 
  
 
 
 γ. ………………………….……………. 
  
 
 
 δ. ………………………….……………. 
  
 
 
 ε. ………………………….……………. 
  
 
 
 στ. ………………………………………  

 
(συνειρµός ιδεών, περιγραφή/επίδειξη ιδιοτήτων προϊόντος, επίκληση στην αυθεντία, επίκληση στο 
συναίσθηµα, επίκληση στη λογική, λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισµός 
 
5.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των τριών στηλών, ώστε να φανεί ο ιδιαίτερος εκφραστικός τρόπος 
που χρησιµοποιείται σε κάθε διαφηµιστικό µήνυµα και ο στόχος που υπηρετείται µέσα από τη επιλογή 
του (ένα στοιχείο της στήλης Γ θα χρησιµοποιηθεί δύο φορές). 

 
Α Β Γ 
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I. Η Nivea 
αναζωογονεί, 
φρεσκάρει και 
οµορφαίνει το δέρµα. 

II. Λούσου µε Ultrex 
και θα δεις. 
Ανακαλύψτε το 
Badedas. 

III. Αστήρ. Αστείρευτη 
πηγή. 

IV. Η καρδιά στο σπίτι 
είναι Bosch. 

V. Σανδάλια 
Sunshine. 
Σανδαλίζουν. 

 
VI. Φουντούνια. Τα 

έτσι των έτσι σου 
λέω! 

 
 
 

VII. Για τον πραγµατικό 
άντρα Homme. Το 
άρωµα που γοητεύει, 
παρασύρει, 
µαγνητίζει. Homme 
για τον πραγµατικό 
άντρα. 

1. Μεταφο
ρά 

 
 
2. Λεκτικό

ς πληθωρισµός – 
χιασµός 

 
3. Χρήση 

ενεστώτα 
 
4. Φωνολο

γική επανάληψη 
5. Προστα

κτική – β΄πρόσωπο 
 
6. Νεολογι

σµός - φωνολογική 
επανάληψη 

 
 
7. Σηµασι

ολογική απόκλιση 

Α. Βέβαιος , απόλυτος 
ισχυρισµός - γενικού κύρους 
έκφραση. 
Β, Σύνδεση προϊόντος µε 
άλλες έννοιες – βιωµατική 
φόρτιση. 
Γ. Καθολική σύσταση - 
Αµεσότητα 
∆. Εκφραστικότητα - 
αποτελεσµατικότητα 
Ε. αποµνηµόνευση - 
ισοδυναµία ήχων – 
ισοδυναµία σηµασιών 
Στ. Προσέλκυση προσοχής 
µέσω του συνήθους - 
απροσδόκητου. Έµφαση στο 
προϊόν, ενίσχυση του 
περιεχοµένου του.   

  
6. Να συµπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στο κείµενο, επιλέγοντας µεταξύ των λέξεων που σας 
δίνονται (δύο λέξεις θα περισσέψουν): 
αφιονίζω , προπηλακίζω, µεταχειρίζοµαι σοφιστείες, υποθάλπω, υπονοµεύω, πειθαναγκασµός, 
εικασία, παρατάσσω επιχειρήµατα, µεταστρέφω, διαστρεβλώνω, συνθηµατολογία. 
  Η διαφήµιση που εξαρτά ευγενή αισθήµατα, όπως η µητρική αγάπη, από τη µάρκα 
συγκεκριµένων προϊόντων απευθύνεται στο συναίσθηµα και ασκεί …………..….(1). Όταν, πάλι, 
χρησιµοποιεί την επίκληση στη λογική για να πείσει τους δέκτες της, µάλλον……………….       
……………….(2), δηλαδή λογικά τεχνάσµατα, παρά …………...........    …………………. (3) που 
έχουν έρεισµα στη λογική.  Ειδικότερα η πολιτική διαφήµιση, καταφεύγοντας στην άκρατη 
……………………..(4)  για να προβάλει πρόσωπα ή κοµµατικές θέσεις/ιδέες, ………………………(5) 
τους δέκτες και συνακόλουθα ………………..(6) το καθεστώς της πολιτικής και πνευµατικής 
ελευθερίας. Στην αρνητική της µάλιστα µορφή, δε διστάζει να …………….(7) τους αντιπάλους, να 
……………..(8) την αλήθεια σε σχέση µε τα πεπραγµένα τους, προκειµένου να ……………..........(9) 
την κοινή γνώµη προς όφελος του πελάτη της. 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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7. Υποθέστε πως συµµετέχετε σ’ ένα πολιτικό συνέδριο ως εκπρόσωπος µιας οργάνωσης καταναλωτών. 
Να συνθέσετε ένα κείµενο – έκτασης 250-300 λέξεων – µε το οποίο θα παρουσιάσετε τα αιτήµατά σας 
προς τους πολιτικούς που θα αποτελούν το ακροατήριό σας.  
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ΚEIMENO 
Είναι κι αυτός ένας τρόπος, ας πούµε οµοιοπαθητικός, για να προσγειωθείς µε κάποια 

ασφάλεια στην αστική « πραγµατικότητα » που σε περιµένει για να σου θυµίσει χαιρέκακη ότι το 
ψεύδος των διακοπών και της ανάπαυλας, όσο πολύτιµο, έχει ηµεροµηνία λήξεως: µε την επιστροφή 
σου, από το δρόµο ακόµα, αρχίζεις να καταβροχθίζεις τις διαφηµίσεις που κατακλύζουν το άστυ, τις 
έντυπες, τις επιτοίχιες και τις ηλεκτρονικές, ώστε, συγκρατηµένος από το δικό τους φτιασιδωµένο 
ψέµα, να γλυκάνεις την πτώση συµπεραίνοντας πως η « αλήθεια » είναι εδώ, κι είναι οπωσδήποτε  
πλαστή, πως η κοιτίδα σε αναµένει ίδια και απαράλλαχτη, άρα γρήγορα θα αφοµοιώσεις το αλλότριο 
που γεύτηκες και πιο γρήγορα θα αφοµοιωθείς από το κοινό και το όµοιο. 
 Η αγορά της φθινοπωρινής ρεκλάµας είναι πράγµατι πλούσια· αγκίστρι και σαγήνες ριγµένες 
παντού, για να ερεθιστούν και να συλληφθούν οι µελαγχολικοί επανακάµπτοντες και, κυρίως αυτό, για 
να υποκύψουν και πάλι φυσικότατα στο δόγµα που εξισώνει την ύπαρξη µε την κατανάλωση, ώστε ν’ 
αλλάξουν το αυτοκίνητό τους κι ας µην το ’χουν ένα χρόνο το «παλιό», αφού «είναι ευκαιρία τώρα, δε 
βλέπεις;», να πάρουν ένα ακόµη κινητό, ασορτί µε το αυτοκίνητο, ευκαιρία είναι άλλωστε κι αυτό, να 
πάρουν ένα ακόµη καταναλωτικό δάνειο-σκέτη προσφορά, να το ρίξουν κι αυτό στο Χρηµατιστήριο 
µπας και ρεφάρουν – ένας απέραντος πλούτος που σε περιµένει να γυρίσεις για να σου δοθεί άνευ 
όρων. 
 «Τόσον καιρό», παίρνεις λοιπόν κι σκέφτεσαι, «τρεις εβδοµάδες εκτός πόλεως, εκτός οθόνης, 
ένα µήνα σχεδόν, πώς έγινε και τα ’βγαλα πέρα δίχως τηλεόραση, δίχως το µελόδραµα των εφτάµισι 
και τα απλώς απαράδεκτα παράθυρα, δίχως τα τσιφτετέλια των πρωινάδικων και τον καηµό των 
αυτοπτών και αυτηκόων που τίποτε δεν είδαν και τίποτε δεν άκουσαν, δίχως το ενοχλητικό «έλα 
Αλέκο …» και πρωτίστως δίχως το φυσικό «ζήσε στο κανάλι µας», προσοχή, όχι «ζήσε ΜΕ ΤΟ …» 
αλλά «ζήσε ΣΤΟ …», µέσα του φυλακισµένος του; Πώς έγινε και επέζησα χωρίς αυτά που είχα αφεθεί 
να πιστεύω πως είναι τα σοβαρά και τα «µείζονα»; Μα πριν προλάβεις να λύσεις την ερώτηση, σου 
επιτίθενται αγριεµένα τα «σοβαρά», τα «µείζονα», τα «συγκλονιστικά». Και κλονίζεσαι. Κι αρχίζεις να 
πιστεύεις ότι παρανόµησες βαριά που ξέµεινες τόσον καιρό κλειδωµένος έξω από τον εικονικό κόσµο. 

Η  πρώτη εκδοχή προπαγάνδας που σε περιλαβαίνει είναι παραγωγή των ίδιων των καναλιών: 
καινούρια σκηνικά, καινούργιες µουσικές και σήµατα … καινούργια σίριαλ που θα ανακυκλώσουν 
αποδοτικά το σεξισµό και τη βωµολοχία, καινούργιοι δίαυλοι ανοιγµένοι στο ίδιο τέλµα που έχει την 
παράδοξη ιδιότητα να λειτουργεί και σαν πλυντήριο συνειδήσεων και χρήµατος· ένα νεοφανές τίποτε 
που, εκµεταλλευόµενο την κόπωσή µας ή την ενίοτε πανικόβλητη αµηχανία µας στη διαχείριση του 
ελεύθερου χρόνου, µας µετατρέπει σε δεσµώτες του δίχως καν εκείνη την ψευδαίσθηση του υλικού 
κέρδους και της εφήµερης πλην αµέσως µεταφραζόµενης φήµης που έπεισε µια ντουζίνα Ευρωπαίους 
και άλλους Αµερικανούς να κλειστούν επί εβδοµάδες σε ένα σπίτι, τρισάθλια πειραµατόζωα, τύποις 
αυτόβουλα, κι όποιος αντέξει σ’ αυτό το άθλιο παιχνίδι της αλληλοφαγίας και της ταυτόχρονης 
αυτοφαγίας. Αλλά κανείς «Μεγάλος Αδελφός» δε θα ηγεµόνευε αν δεν έβρισκε µυριάδες προθυµότατα 
«ανιψάκια». 

 Κι ύστερα αρχίζουν οι άλλες διαφηµίσεις οι «κανονικές». Οι µισές, τηρώντας το 
φθινοπωρινό έθιµο, έχουν θέσει στο στόχαστρό τους τη µαθητιώσα νεολαία: τεχνικές σχολές και 
κολέγια και «εργαστήρια», και Αγγλίες βέβαια και Αµερικές και «ιδού το µέλλον στα πόδια σας» και 
«εξασφαλισµένη εργασία» για τους µεγάλους, ώστε να ανακουφιστεί και το Υπουργείο Παιδείας, που 
φροντίζει να εφοδιάζει ανελλιπώς µε «απόβλητους» τη χρυσοπληρωµένη πλάγια παιδεία, την ώρα που 
διαδίδει ότι τη µάχεται µανιωδώς. 

 Και φυσικά τα βούκινα διαλαλούν πως έφτασαν οι καινούργιες τσάντες για τους 
µικρούς, τσάντες που φωσφορίζουν για να µη χαθείς το σούρουπο (να, λοιπόν, γιατί οι καλοί µας 
δήµαρχοι επιµένουν να αφήσουν σκοτεινούς τους δρόµους), τσάντες-Πόκεµον βεβαίως βεβαίως, 
τσάντες µε ενσωµατωµένο κινητό γιατί «και σε διακόσια µέτρα παραµονεύουν ένα σωρό κακοί, ξένοι 
κακοί, το ’πε τόσες φορές και η τηλεόραση, γι’ αυτό ο µπαµπάς δεν παίρνει κανέναν ωτοστοπατζή, δεν 
βλέπεις;» Και µε τι θα τη γεµίσει ο πιτσιρικάς την τσαντούλα του, πού θα βρει µολύβια και χάρακες  
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της προκοπής, και στυλό που µπορεί να µη γράφουν την τρίτη µέρα, αλλά έχουν φανταχτερά χρώµατα 
και σχέδια; 
Ουδεµία ανησυχία, το θέµα λύθηκε οριστικά. Και λύτης, ποιος άλλος, η διαφήµιση. 

  
(Παντελής Μπουκάλας, εφηµ. Η Καθηµερινή, 10 Σεπτεµβρίου 2000) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να δώσετε περίληψη του κειµένου σε 80 – 100 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 
Β1. Σε ποιο γραµµατειακό είδος ανήκει το κείµενο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 
Β2. Ποιο είναι το ύφος του κειµένου όπως προκύπτει από την τρίτη και την τέταρτη παράγραφο του 
κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 
Β3. Να προσδιορίσετε τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.  

Μονάδες 5 

 
Β4. «…ζήσε στο κανάλι µας». Να προσδιορίσετε, στο απόσπασµα διαφήµισης που παρουσιάζει το 
κείµενο τη µορφή του µηνύµατος, καθώς και την τεχνική της διαφηµιστικής πειθούς που αξιοποιεί. 

Μονάδες 5 

 
Β5 Να δώσετε ένα συνώνυµο και ένα αντώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: 
κατακλύζουν, πλαστή, αλλότριο, τέλµα, νεοφανές. 

Μονάδες 5 

 
Γ. Το κείµενο επισηµαίνει µεταξύ άλλων ότι είµαστε ευάλωτοι στα πανταχόθεν µηνύµατα, και φυσικά 
και στα διαφηµιστικά, τόσο εξαιτίας της δεδοµένης κόπωσής µας, όσο και εξαιτίας της αµηχανίας µας 
στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Ποιοι άλλοι παράγοντες µας καθιστούν ευάλωτους απέναντι 
στη διαφήµιση; Εσείς θεωρείτε τη διαφήµιση συνολικά επικίνδυνη δραστηριότητα για τον άνθρωπο; Τι 
προτείνετε για την άµυνά του απέναντι στους αναντίρρητους κινδύνους από αυτή; Να αναπτύξετε τις 
απόψεις σας σε κείµενο 500 λέξεων µε τη µορφή οµιλίας που κάνατε, ως µέλος συλλόγου προστασίας 
του αγοραστικού κοινού, στην πόλη όπου ζείτε µόνιµα. 

Μονάδες 50 
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ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α 
 

 Είναι οι τεχνικές και οι µέθοδοι επηρεασµού ή ελέγχου της στάσης της γνώµης και της 
συµπεριφοράς των ανθρώπων µε τη χρήση λέξεων και άλλων συµβόλων. Πρόκειται  σαφώς για µια 
σκόπιµη προσπάθεια. 
 ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ => 
Είναι προϊόν επιστηµονικής µελέτης των προδιαθέσεων, των αναγκών και της συµπεριφοράς του 
κοινού και µάλιστα κατά ηλικία, φύλο, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση. 
Εκµεταλλεύεται τα πορίσµατα της ψυχολογίας και τους κανόνες της αισθητικής. 
Βασίζεται σε κοινωνιολογικά δεδοµένα, συνήθειες, αντιλήψεις, προτιµήσεις, αξίες παιδεία και στην 
αξιοποίηση κάθε πολύτιµης λεπτοµέρειας που ευνοεί την ευρεία και καταλυτική απήχηση του 
προπαγανδιστικού µηνύµατος. 
∆εν απευθύνεται τόσο στη λογική, όσο στο συναίσθηµα. 
Εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα µέσα πληροφόρησης. 
 
 
 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ => 
Υποδουλώνεται πνευµατικά και ψυχικά ο άνθρωπος, επειδή άλλοι και όχι ο ίδιος κρίνουν και 
αποφασίζουν για τις ανάγκες του, του υπαγορεύουν στόχους και επιδιώξεις, τον αιχµαλωτίζουν µε 
τεχνητές ανάγκες. 
Η προπαγάνδιση προτύπων ζωής οδηγεί στη µαζικοποίηση και την αλλοτρίωση του ανθρώπου, την 
απώλεια της ιδιαιτερότητας του και της προσωπικότητάς του 
Οδηγεί τον πολίτη σε πολιτική οµηρία, αφού δεν τον επιτρέπει να αρθρώνει δικό του πολιτικό λόγο, να 
κρίνει νηφάλια, να ελέγχει και να προτείνει. Πλήττει την ελευθερία σκέψης. 
Προκαλώντας καταστάσεις παροξυσµού και µαζικής υστερίας κάνει τον άνθρωπο να µην µπορεί να 
αυτοκυριαρχήσει. 
 
 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ∆ΟΛΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΑΝ∆ΡΑΠΟ∆ΙΣΜΟΥ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙ => 
 Κριτική δύναµη, διαρκή πνευµατική εγρήγορση  
 Ευψυχία και εγκράτεια. 
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Η ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α ΚΑΙ Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 

 Η προπαγάνδα είναι πολιτική, κοινωνική, εµπορική. Είναι το σκληρό σφυροκόπηµα που 
επιδιώκει να επιβάλει ένα προϊόν, οποιασδήποτε µορφής. Αυτό το προϊόν µπορεί να είναι µια πίστη, 
µια κοινωνική οργάνωση, ένα πολιτικό καθεστώς ή ένα είδος της καθηµερινής χρήσης. Όλοι οι τρόποι 
της επικοινωνίας έχουν επιστρατευτεί, για να υπηρετήσουν την προπαγάνδα. Ο άµεσος λόγος, το 
ραδιόφωνο, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση, το τυπωµένο χαρτί, περιοδικό, εφηµερίδα, βιβλίο. 
 Η προπαγάνδα στηρίζεται στην επανάληψη. Πρέπει ο χώρος που αποµένει από την καθηµερινή 
έγνοια µέσα σου να γεµίσει από ένα σύνθηµα, έτσι που να µην έχεις πια τη δυνατότητα να 
συλλογιστείς από µόνος σου, µε τον εαυτό σου και για τον εαυτό σου. Αυτό µπορεί και να είναι 
ανακουφιστικό για όλους όσοι, από φυσική αδυναµία ή από νωθρότητα, δυσκολεύονται να 
κατασκευάσουν εσωτερική ζωή. Άλλ’ οι άλλοι, οι εξίσου πολλοί; Αυτοί δολοφονούνται ή 
αυτοχειριάζονται πνευµατικά και ψυχικά, και µεταµορφώνονται σε θλιβερά ενεργούµενα. Και η 
ανθρώπινη µοναξιά µεγαλώνει, γίνεται ανυπόφορος εφιάλτης. 
 Μνηµόνευσα και την εµπορική προπαγάνδα, δηλαδή τη διαφήµιση. Είναι δύσκολο να συλλάβει 
κανείς την έκτασή της και την επίδρασή της στη διαµόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Η εµπορική 
διαφήµιση, µε τα µέσα που έχει τώρα στη διάθεσή της, βρίσκεται την κάθε στιγµή µπροστά στα µάτια 
µας, σιµά στα αυτιά µας, µια λέξη, µια φράση. Οι βιοµηχανίες της εποχής, για να µπορέσουν να 
συντηρηθούν, είναι υποχρεωµένες να ανανεώνουν συνεχώς τους τύπους των προϊόντων τους, να 
επινοούν βελτιώσεις, συχνά χωρίς ωφελιµότητα, να δηµιουργούν ένα χώρο γοητείας, που θα την 
ονόµαζε κανείς µαγγανεία, καθώς εκείνη που χρησιµοποιούσε ο Μεφιστοφελής, για να κερδίσει την 
ψυχή του Φάουστ. 
 Έτσι θύµα αυτής της µηχανορραφίας, ο άνθρωπος της εποχής είναι υποχρεωµένος, ακόµη και 
για τη διάσωση της ατοµικής του αξιοπρέπειας, να ανανεώνει τα ατοµικά µέσα της µεταφοράς του, τα 
έπιπλά του, τα σκεύη του, να αλλάζει τρόπο ζωής, να γίνεται άλλος. Αυτές οι µεταµορφώσεις απαιτούν 
πρόσθετες δαπάνες. Και οι δαπάνες πρόσθεσαν το µόχθο. Και ο πρόσθετος µόχθος, 
προσανατολισµένος προς υλικά αποκτήµατα, περιορίζει ολοένα και περισσότερο τον ελάχιστο χρόνο 
της προσωπικής ζωής. 
  Έτσι ο άνθρωπος του καιρού µας έχει αλλάξει το αυτοκίνητό του ή το ψυγείο του ή το 
ραδιόφωνό του, άλλ’ έχει συνάµα µεγαλώσει και την εσωτερική µοναξιά του. Η µέριµνα για την 
συνεχή απόκτηση υλικών αγαθών, κεντριζόµενη από την εµπορική διαφήµιση, κατακαλύπτει το χώρο 
του εσωτερικού βίου. Γενική διαπίστωση: η εξωστρέφεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος διαθέτει ελάχιστο 
χρόνο για να συνοµιλήσει µε τον εαυτό του, για να κοιτάξει ο ίδιος τον εαυτό του, δηλαδή για να 
φιλοσοφήσει, καθώς είπε ο Γιάσπερς. 
 
 
       Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Λεξιλόγιο 
� µαγγανεία: θαυµατοποιία, µαγεία µε τη χρήση βοτάνων, φαρµάκων 
 

� µηχανορραφία: ραδιουργία, δολοπλοκία  
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Α] Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (100 λέξεις) 

(Μονάδες 25) 
 
 

Β]1] Να σχολιάσετε σε 70 – 80 λέξεις το περιεχόµενο της πρότασης που ακολουθεί: «Και η ανθρώπινη 
µοναξιά µεγαλώνει, γίνεται ανυπόφορος εφιάλτης». 

(Μονάδες 10) 
 
 

2] Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειµένου; 
(Μονάδες 5) 

 
 

3] Ποιους τρόπους πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας δίνοντας ένα παράδειγµα σε κάθε περίπτωση. 
 

(Μονάδες 5) 
 
 

4] Να δώσετε ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: νωθρότητα, ανυπόφορος, 
επινοούν, δαπάνες, µέριµνα. 

(Μονάδες 5) 
 

 
Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Σε άρθρο σας σε σχολικό περιοδικό να αναφερθείτε στους παράγοντες που καθιστούν τόσο ισχυρή την 
προπαγάνδα, ειδικότερα την εµπορική, στη σηµερινή εποχή καθώς και στις συνέπειες που έχει αυτή 
στον άνθρωπο. (400 – 500 λέξεις) 
 

(Μονάδες 50) 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ 

 
Ορισµοί: 
 
Καταναλωτισµός: <<ιδεολογία>>, που κυριαρχεί στο σύγχρονο τρόπο ζωής, η οποία αποσκοπεί στην 
παραγωγή όλο και περισσότερων υλικών αγαθών µέσα απ’ την τεχνολογία µε απώτερο στόχο την 
άµεση κατανάλωσή τους από το αγοραστικό κοινό. 
Εµφανίστηκε στην εποχή µας και σε έξαρση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει µπει για καλά 
στη ζωή ακόµη και του ανθρώπου που ζει στην επαρχία και µάλιστα σε αποµονωµένα µέρη της.  
Ο άνθρωπος του 19ου αι. ήταν «παραγωγός», ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος είναι «καταναλωτής» 
(=homo consumens). 
Υπερκαταναλωτισµός: υπέρµετρη κατανάλωση προϊόντων από τον άνθρωπο, που δεν έχουν σχέση µε 
τις πραγµατικές ανάγκες του 
Κοινωνία της αφθονίας: η κοινωνία που διαθέτει άφθονα υλικά αγαθά  
Καταναλωτική κοινωνία: η κοινωνία της οποίας τα µέλη διακατέχονται από έντονη επιθυµία να 
καταναλώνουν υλικά αγαθά. Στην κοινωνία αυτή η κατανάλωση καταντά αυτοσκοπός, κύριο µέληµα 
ζωής και µανία  
Θετικές επιδράσεις   -βελτίωση βιοτικού επιπέδου 
της κοινωνίας της αφθονίας  -δυνατότητα επιλογής  
     -οικονοµική ανάπτυξη της χώρας  
     -ποιοτική βελτίωση προϊόντων 
     -δηµιουργία νέων επαγγελµατικών  
        ειδικοτήτων 
 
 
1.)ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ 
 
-ανάπτυξη της τεχνολογίας 
● µαζική παραγωγή και πληθώρα καταναλωτικών αγαθών 
-κερδοσκοπία 
● νόµος του κέρδους, που απαιτεί υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση αγαθών πέρα από τις 
πραγµατικές ανάγκες του ατόµου 
-άνοδος βιοτικού επιπέδου 
● αύξηση αµοιβών-κοινωνικών παροχών => δίνει δυνατότητα για περισσότερες αγορές 
● νοοτροπία (υλικού) ευδαιµονισµού που επικρατεί 
[υλικός ευδαιµονισµός= ευτυχία προέρχεται από τα υλικά αγαθά και την κατανάλωσή τους] 
-διαφήµιση 
 
● δηµιουργεί «πλύση εγκεφάλου», παθητικοποιεί το άτοµο, το αποχαυνώνει, το µεταβάλλει σε 
απερίσκεπτο και µανιώδη καταναλωτή 
● δηµιουργεί πλασµατικές ανάγκες, στηριγµένες στις κρυφές επιθυµίες και στα απωθηµένα του 
ατόµου 
-κρίση αξιών 
● θεοποίηση του χρήµατος και των υλικών αγαθών  
● παραµερισµός των πνευµατικών, ηθικών και κοινωνικών αξιών => το «έχειν» κι όχι το «είναι», 
«είµαι ό, τι καταναλώνω»= σύγχρονη στάση] 
-σύγχρονος τρόπος ζωής 
● έλλειψη επικοινωνίας µε το συνάνθρωπο => 
● απουσία χαράς της δηµιουργικής εργασίας => 
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=> δηµιουργεί άγχος, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, µοναξιά πλήξη και ανία, που αναπληρώνονται µε την 
κατανάλωση υλικών αγαθών, δίνοντας «νόηµα» στη ζωή 
-τάση επιδειξιοµανίας και αυτοπροβολής, εγωκεντρισµός, νεοπλουτισµός 
=> ωθούν το άτοµο στην αλόγιστη κατανάλωση 
-µόδα 
ανάγκη προσαρµογής σε ό, τι συνηθίζεται και φοριέται => εξαναγκάζει το άτοµο σε συνεχείς αγορές, 
καθώς η µόδα σκοπίµως µεταβάλλεται διαρκώς  
-σύνδροµο στέρησης (ειδικά των ηλικιωµένων ατόµων) 
● επιθυµία απόκτησης αγαθών που στερήθηκαν οι παλιότερες γενιές  
    => οδηγεί στην υπερβολή και την καταναλωτική µανία 
● έτσι, οι γονείς αποτελούν καταναλωτικά πρότυπα για τα παιδιά τους. 
 
 
2.) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
 
-αύξηση αναγκών και απαιτήσεων 
● µεγιστοποιεί η τάση για κατοχή και σπατάλη αγαθών που ανταποκρίνονται σε δευτερεύουσες 
ανάγκες του ανθρώπου 
● το άτοµο εξαναγκάζεται στην εύρεση δεύτερης εργασίας => έλλειψη ελεύθερου χρόνου 
● αποκτά άγχος και ψυχολογικά προβλήµατα στην προσπάθεια απόκτησης όλο και περισσότερων 
αγαθών 
● δηµιουργείται σύµπλεγµα κατωτερότητας σε άτοµα που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ισάριθµα µε 
άλλους αγαθά  
-προβλήµατα στην οµαλή κοινωνικοποίηση του ατόµου 
� επικρατεί ανταγωνισµός, αντιζηλίες, φθόνος 
�  κυριαρχεί το προσωπικό συµφέρον => αποτέλεσµα: 
�  έλλειψη φιλίας, συνεργασίας, επικοινωνίας των ατόµων 
� οι σχέσεις γίνονται υπολογιστικές µε γνώµονα το συµφέρον 
-αλλοτρίωση ατόµου-µονοδιάστατος άνθρωπος 
ο άνθρωπος δεν αναπτύσσει αρµονικά τις σωµατικές, ψυχικές και πνευµατικές του ικανότητες => 
τα πνευµατικά του ενδιαφέροντα µειώνονται, υποχωρεί η κριτική του σκέψη, αµβλύνεται ο 
αυτοέλεγχός του 
● αδιαφορεί για τις ηθικές αξίες, επικρατεί η ιδιοτέλεια κι η εκµετάλλευση 
● τα συναισθήµατα ταυτίζονται µε υλικά αγαθά, νιώθει χαρά, λύπη, ενθουσιασµό ανάλογα µε το αν 
απέκτησε ή όχι το προϊόν που επιθυµούσε 
● αδιαφορεί για τα κοινά, τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα, καθώς διοχετεύει όλη του την 
ενεργητικότητα στην απόκτηση αγαθών. Έτσι, εύκολα χειραγωγείται και γίνεται έρµαιο πολιτικών 
σκοπιµοτήτων 
● το σώµα δεν εκτιµάται ως φορέας ύπαρξης, αλλά όσο πιο στολισµένο, είναι µε καταναλωτικά 
στολίδια, τόσο γίνεται µέσο κοινωνικής προβολής => µ’ όλα αυτά δεν ολοκληρώνεται η 
προσωπικότητα του ατόµου (πνευµατική και ηθική υπόσταση) 
-αλλοτρίωση εργασίας 
● η εργασία αντιµετωπίζεται χρησιµοθηρικά, ως πηγή πλουτισµού κι εξασφάλισης χρηµάτων και 
αγαθών => 
● λείπει το «µεράκι», η χαρά της δηµιουργίας => 
ο χαρακτήρας αυτός της εργασίας οδηγεί στην ψυχική και σωµατική εξουθένωση του εργαζοµένου 
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Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
-αναστολή κοινωνικής προόδου 
● αδιαφορία για κοινωνικά+πολιτικά προβλήµατα  
● επιδίωξη ατοµικού συµφέροντος  
● έλλειψη συνεργασίας  
-εµφάνιση φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας  
● βία, εγκληµατικότητα, πορνεία, ναρκωτικά, αλκοολισµός 
-ξενοµανία 
● κατανάλωση ξένων προϊόντων  
● υιοθέτηση ξένων προτύπων συµπεριφοράς  
 
Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ 
 
● µόλυνση, ρύπανση περιβάλλοντος  
● αλόγιστη χρήση πρώτων υλών => µείωση φυσικών πόρων 
 
3.) ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Α. ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
 
-κριτική επεξεργασία µηνυµάτων από Μ.Μ.Ε. διαφήµιση 
-αυτοκριτική και αυτοέλεγχος => ιεράρχηση αναγκών, αίσθηση του µέτρου 
-δηµιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
● ψυχαγωγία, επιµόρφωση, διαπροσωπικές σχέσεις 
● ενασχόληση µε τα κοινωνικά και πολιτικά πράγµατα 
-επαναπροσδιορισµός αξιών 
● αποβολή άποψης ότι η ευτυχία ταυτίζεται µε την απόκτηση υλικών αγαθών 
● αναζήτηση ποιότητα ζωής: πνευµατική και ηθική καλλιέργεια 
 
Β. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
-έλεγχος διαφηµίσεων από την πολιτεία  
● κώδικας δεοντολογίας για τη διαφήµιση  
● συναίσθηση ευθυνών των αρµοδίων 
-οικογένεια 
● ορθή αντίληψη για τα υλικά αγαθά  
● συνειδητοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών αναγκών 
● παροχή σωστών προτύπων στα παιδιά 
-εκπαίδευση  
● ανθρωπιστική παιδεία => δηµιουργία ολοκληρωµένων και καλλιεργηµένων ανθρώπων µε 
ενδιαφέροντα, ιδανικά, αξίες, κριτική σκέψη, ελευθερία βούλησης 
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ΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ Α∆ΙΕΞΟ∆Α. 

 
 Έρχεται η στιγµή που η µυθική αντίληψη γύρω από την κατανάλωση συγκρούεται µε τις 
περιορισµένες υλικές δυνατότητες της συντριπτικής µάζας των νέων ανθρώπων. Και σ’ αυτές τις 
στιγµές ο απροστάτευτος ψυχισµός τους µπαίνει σε βαρύτατη δοκιµασία. Τα στοιχεία της 
καταναλωτικής κοινωνίας που διαφηµίζονται στο έπακρο , φλογίζουν τη φαντασία και µετατρέπονται 
σε επιούσιες ανάγκες. Κι όταν πια γίνεται φανερό πως δεν µπορούν να ικανοποιηθούν, οι ανάγκες 
αυτές γίνονται βασανιστικές χίµαιρες, που ταλανίζουν µόνιµα τη συνείδηση. Μια κάπως µακρόχρονη 
κατάσταση του τέτοιου βασανιστικού ανικανοποίητου γεννάει αναπόφευκτα τα σκληρά ψυχολογικά 
στρες, που µε τη σειρά τους µπορούν, κάτω από ορισµένες συγκυρίες, να βρουν εκτόνωση σε 
οποιαδήποτε παθολογική πράξη, ακόµα και στο έγκληµα. Στον καιρό που ο Ντοστογέφσκι είχε 
περιγράψει µεγαλοφυέστατα  το µηχανισµό τέτοιων καταστάσεων. (Μήπως εδώ βρίσκεται το µυστικό 
της δηµοτικότητας του Ντοστογέφσκι στη νεολαία της ∆ύσης;) 
 Όσο για την τεχνική του εγκλήµατος, εδώ πια παίζουν, µε το παραπάνω, το ρόλο τους τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. Οι κινηµατογραφικές ταινίες και οι τηλεοπτικές εκποµπές διδάσκουν άριστα και 
µε όλες τις λεπτοµέρειες τη βία, τις ληστείες, τις δολοφονίες. 
 Εννοείται, πως τα ψυχολογικά στρες δεν καταλήγουν οπωσδήποτε σε εγκληµατικές ενέργειες, 
στη ναρκοµανία ή στην ανοιχτή εξέγερση. ∆ηµιουργούν, όµως, την ατµόσφαιρα της µαζικής 
δυσαρέσκειας και προκαλούν στη νεολαία την αµυντική αντίδραση. Συχνά η διαµαρτυρία της 
στρέφεται κατά της ίδιας της «καταναλωτικής κοινωνίας», που «πρόδωσε» τις υποσχέσεις της και που 
οι ελπίδες που καλλιέργησε, µόλις ο νέος βρέθηκε αντιµέτωπος µε τη ζωή, αποδείχτηκαν φρούδες, κι 
ακολούθησε η πικρή απογοήτευση. Μπαίνοντας σαν αυτόνοµα άτοµα στη ζωή, οι νέοι συγκρούονται 
µε τη σκληρή τεχνολογική πειθαρχία, που τη γεννάει η σύγχρονη τεχνολογία και οι έξαλλοι ρυθµοί της 
εργασίας, αντιµετωπίζουν τη µόνιµη σωµατική κούραση και τη σταθερή νευρική ένταση, την ανιαρή 
δουλειά και την ανεργία, διαπιστώνουν πως τους είναι αδύνατο να παρακολουθήσουν τη µόδα, ν’ 
αποκτήσουν τα «αγαθά» που τους προβάλλει η ρεκλάµα. Και το σπουδαιότερο είναι που οι νέοι δεν 
µπορούν να καταλάβουν πως τους ήρθαν έτσι τα πράγµατα, για ποιο λόγο ζουν σε τούτη τη ζωή. 
Εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια ενάντια στην «καταναλωτική κοινωνία», αλλά µη συνειδητοποιώντας 
την ταξική της ουσία, ταυτίζουν συχνά τις αξίες αυτής της κοινωνίας µε τους προσανατολισµούς όλης 
της ενήλικης γενιάς στο σύνολό της. 
 

(΄Εντουαρτ Ρόζενταλ, Καταναλωτική κοινωνία και ανθρώπινα αδιέξοδα, Στην εξουσία των ψευδαισθήσεων). 

 
Α. Να γίνει περίληψη του κειµένου (100-150 λέξεις). 

Μονάδες 25 

 

 Β. 1.  Ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά µε τα ρήµατα: καθίσταµαι,  
είµαι, πάσχω, εντείνω, αντιλαµβάνοµαι, εγκαλώ, άγω, λέγω. 

 Μονάδες 8 

 

2. Να αντικατασταθούν οι υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες ισοδύναµες στη σηµασία. 
«Τα στοιχεία της καταναλωτικής κοινωνίας που διαφηµίζονται στο έπακρο, φλογίζουν τη φαντασία 
και µετατρέπονται σε επιούσιες ανάγκες. Και όταν πια γίνεται φανερό πως δεν µπορούν να 
ικανοποιηθούν, οι ανάγκες αυτές γίνονται βασανιστικές χίµαιρες που ταλανίζουν µόνιµα τη 
συνείδηση.» 

Μονάδες 5 
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3. Καταλαβαίνω, κούραση : Να γράψετε δύο συνώνυµα για την κάθε λέξη. 

Μονάδες 2 

 
4. Μια ολοκληρωµένη παράγραφος περιέχει: 

• τη θεµατική πρόταση     
• τις λεπτοµέρειες 
• βασικές προτάσεις 
• βοηθητικές προτάσεις 
• την πρόταση κατακλείδα 

 
Μεταξύ των αρετών µιας παραγράφου είναι: 
α. η ενότητα: να µην περιέχει λεπτοµέρειες άσχετες µε τη βασική ιδέα της θεµατικής   πρότασης. 
β. η αλληλουχία: οι λεπτοµέρειες να µπαίνουν σε λογική σειρά (βασικές και βοηθητικές). 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στις προτάσεις που ακολουθούν να επισηµάνετε: 

• τη θεµατική πρόταση. 
• τις βασικές προτάσεις. 
• τις βοηθητικές προτάσεις. 
• την πρόταση κατακλείδα 
• προτάσεις που δεν ανταποκρίνονται στη βασική ιδέα της παραγράφου και διασπούν την 

ενότητα της. 
 
α. Το άτοµο καθίσταται δέσµιο των πλασµατικών του αναγκών. 
β. Ο ορθός λόγος υποτάσσεται στις εσωτερικές εξαρτήσεις και τα πάθη. 
γ. Επικρατούν η νευρική υπερένταση, η ζήλια και ο φθόνος. 
δ. ∆ηµιουργούνται σχέσεις τυπικές και επιφανειακές. 
ε. Οι δευτερογενείς ανάγκες µετατρέπονται στη συνείδηση του ατόµου σε πρωτογενείς. 
στ. Ο καταναλωτισµός  συνιστά µορφή ψυχολογικής ανελευθερίας. 
ζ. Η ύπαρξή του κυριεύεται από την αίσθηση του ανικανοποίητου. 
η. Η ψυχολογική ανελευθερία, λοιπόν, η χειρότερη µορφή δουλείας. 
θ. Το άτοµο αποµακρύνεται από αξίες και ιδανικά. 
ι. Προκαλούνται ψυχολογικά προβλήµατα. 
ια Περιορίζεται η αυτονοµία των επιλογών του. 

Μονάδες 10 

 

Γ.Να αναπτύξετε (σε 400 περίπου λέξεις) τις αρνητικές επιδράσεις της καταναλωτικής κοινωνίας στην 
προσωπικότητα και στη ζωή, γενικότερα, του σύγχρονου ανθρώπου. 
                                                                                                                                                 Μονάδες 50 
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∆ΙΕΘΝΙΣΜΟΣ 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Θεωρητική αντίληψη που εµφανίστηκε τέλη 19ου αι. Είναι το κοινωνικό φαινόµενο, 
σύµφωνα µε το οποίο «σπάνε» τα σύνορα των κρατών, εξοµαλύνονται οι διαφορές και οι αντιθέσεις 
µεταξύ των εθνών και ενώνονται όλοι οι λαοί κάτω από τις οικουµενικές αξίες της ισότητας, της 
δικαιοσύνης, της αδελφοσύνης. 
 
Κοσµοπολιτισµός : Είναι η γνωριµία των εθνικών πολιτισµών, συγχώνευση σ’ ένα µοντέλο 
πολιτισµού που αφορά όλη την ανθρωπότητα. 
 
1.∆ιεθνισµός            } 
2.Οικουµενισµός      } συνώνυµες έννοιες 
3.Κοσµοπολιτισµός } 
 
∆ιεθνισµός: προέκταση του εθνισµού 
 
Εθνισµός : Εθνική συνείδηση, πατριωτισµός: προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα του έθνους, 
διασφαλίζει την πολιτιστική κληρονοµιά, αφοµοιώνει τα ξένα πολιτισµικά στοιχεία και δεν 
αντιστρατεύεται τη συνεργασία των εθνών, προάγοντας έτσι τον εθνικό πολιτισµό. 
 
1.Εθνικισµός}     1.Πατριωτισµός} συνώνυµες 
2.Σωβινισµός} αντίθετες-αρνητικές 2. Φιλοπατρία   } έννοιες 
3.Τοπικισµός}  έννοιες 
4.Ρατσισµός} 
 
 
Εθνικισµός-Σωβινισµός: ο άγονος και στείρος πατριωτισµός, ακραία µορφή του Εθνισµού. Είναι η 
πίστη στην ανωτερότητα του έθνους συνοδευόµενη από την περιφρόνηση των άλλων λαών και την 
υποτίµηση του πολιτισµούς τους, φτάνει σε τάσεις εδαφικής επέκτασης σε βάρος άλλων εθνών. 
 
Τοπικισµός: προσήλωση του ατόµου στα συµφέροντα της ιδιαίτερης πατρίδας του. 
 
Ρατσισµός: είναι το δόγµα της φυλετικής υπεροχής 
 
 
 ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Αριστοτέλης: ο άνθρωπος «ζώον πολιτικόν» (έµφυτη κοινωνικότητα ανθρώπου, ανάγκη για κοινή 
διαβίωση, συνεργασία, αλληλοβοήθεια). 
 
Στωικοί φιλόσοφοι: για πρώτη φορά η ιδέα του διεθνισµού: «όπου γης πατρίς» (οµόνοια, πολιτειακή 
ένωση όλων των ελληνικών πόλεων). 
 
Αρχαίες αµφικτιονίες 
 
 
 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΘΝΙΣΜΟΥ 
-Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν διευρυνθεί και έχουν µεταξύ τους πολλά κοινά σηµεία σ’ όλους τους 
τοµείς της ζωής. 
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-Οι λαοί γνωρίζονται µεταξύ τους άµεσα, εφόσον τα σύνορα έχουν ανοίξει για κάθε άνθρωπο, που αν 
έχει διάθεση και µέσα, εύκολα µπορεί να γίνει πολίτης της ανθρωπότητας. 
 
-Γίνονται ανταλλαγές πολιτικών ιδεολογιών (=>πολιτική ζύµωση) 
 
-Οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών επηρεάζουν την οικονοµία της στενής προσωπικής 
ζωής κάθε πολίτη. 
 
-Μιλάµε για παγκόσµια οικονοµία, ίδρυση διεθνών τραπεζών, διεθνοκοποίηση νοµίσµατος, 
οικονοµική αλληλεξάρτηση κρατών. 
 
-Επιστήµες, τέχνες, γράµµατα επηρεάζονται από την εξέλιξη της κοινωνικής ζωής και διευρύνουν τα 
προβλήµατα που απασχολούν την ανθρωπότητα σε διεθνές επίπεδο (=> οργάνωση παγκόσµιων 
συνεδρίων µ’ εκπροσώπους απ’ όλα τα κράτη=> ανταλλαγή απόψεων για εξεύρεση λύσεων) 
 
-Σµίκρυνση αποστάσεων, εξέλιξη µεταφορικών µέσων: διευκολύνει την άµεση επικοινωνία των λαών 
(τουρισµός, επαγγελµατικά ταξίδια κ.λ.π) 
 
-Μ.Μ.Ε. µεταφέρουν τα νέα όλου του κόσµου 
 
-Τηλεφωνική και τηλεγραφική επικοινωνία => δυνατότητα για επαφή σ’ όλα τα µήκη και πλάτη της 
γης  
 
-Παγκόσµιοι οργανισµοί: OHE, UNESKO, διεθνές δικαστήριο Χάγης 
 
-Ευρύτατη διάδοση και εκµάθηση ξένων γλωσσών 
-Τέλος ψυχρού πολέµου ΗΠΑ –Σοβιετικής Ένωσης 
-Κύριος συντελεστής σ’ αυτή τη διεθνοποίηση=> η αλµατώδης   τεχνολογική ανάπτυξη που 
διαµόρφωσε ριζικά τις φυσικές και κοινωνικές συνθήκες. 
 

 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΙΣΜΟΥ 

 
-Άνοδος βιοτικού επιπέδου 
● παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη => ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, κατάργηση 
τελωνειακών ελέγχων 
● µεταφορά τεχνογνωσίας από χώρα σε χώρα => αύξηση παραγωγικότητας, βελτίωση ποιότητας 
προϊόντων 
● «άνοιγµα» αγοράς-εύρεση εργασίας 
 
-∆ιακίνηση ιδεών-διεύρυνση πνευµατικών οριζόντων 
● πλατιά ενηµέρωση 
● βελτίωση εκπαιδευτικών συστηµάτων 
 
-Πολιτιστικές ανταλλαγές  
● µετάγγιση πολιτισµών 
● ανάπτυξη Γραµµάτων - Επιστηµών -Τεχνών 
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-∆ιακρατική συνεργασία-διάλογος 
● συνεργασία στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων 
● κατάργηση φυλετικών διακρίσεων και ιδεολογικών διαφορών-αρµονία 
● κοινωνική συµβίωση 
 
-Βελτίωση πολιτικών συστηµάτων 
● θεµελίωση δηµοκρατικού πολιτεύµατος 
● κατοχύρωση ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
● αξιοκρατικοί θεσµοί, ισότητα, ελευθερία  
 
-Εδαφική ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία λαών 
● σεβασµός της ιστορικής τους παράδοσης  
-∆ιαφύλαξη παγκόσµιας ειρήνης  
● καταπολέµηση παγκοσµίων προβληµάτων 
● δηµιουργία υπερεθνικών οργανισµών 
 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 

-Υποτέλεια αδύναµων λαών στους ισχυρούς  
● οικονοµική εξάρτηση 
● πολιτική εξάρτηση => απώλεια πολιτικής αυτονοµίας, επέµβαση µεγάλων κρατών σε εσωτερικά 
θέµατα των µικρότερων=> εκµετάλλευση 
 
-Μιµητισµός-Ξενοµανία 
● καλλιέργεια αισθήµατος κατωτερότητας στους λιγότερο ισχυρούς λαούς=> δουλική 
µίµηση=>απώλεια εθνικής ταυτότητας και φυσιογνωµίας  
 
-Μαζοποίηση 
● καθιέρωση οµοιόµορφου τρόπου ζωής => οι άνθρωποι από επώνυµα άτοµα γίνονται απρόσωποι 
αριθµοί 
● λαοί έχασαν την ιδιαιτερότητας τους προκειµένου να οικειοποιηθούν=>άλλους τρόπους ζωής και 
«παρθένοι» πολιτισµοί σταδιακά εκφυλίστηκαν. 
 
-Κρίση αξιών 
● καλλιέργεια της αντίληψης «το δίκαιο είναι το µέρος του ισχυρότερου» 
● αµφισβήτηση διαχρονικών αξιών: πατρίδα, εθνική ελευθερία. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
-Σεβασµός στην παράδοση και τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού 
● διατήρηση πολιτιστικής φυσιογνωµίας και εθνικής ταυτότητας 
● αποφυγή άγονης ξενοµανίας  
 
-Αποδοχή πολιτικών και πολιτιστικών αξιών 
● ανοιχτό πνεύµα στις γόνιµες ξένες επιδράσεις 
● όχι στην προγονολατρεία  
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-Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
● εξάλειψη προκαταλήψεων, ακραίων εθνικιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων 
 
-Προσπάθεια ανάπτυξης των ασθενέστερων εθνών=> για να εξελιχθούν και να ενταθούν ισάξια δίπλα 
στα προοδευµένα 
 
-Παραγκωνισµός οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων των ισχυρών λαών έναντι των αδύνατων-
οικονοµική ή άλλη στήριξη 
 
-Απόκτηση οικουµενικής συνείδησης 
● συνειδητοποίηση της ανάγκης συνεργασίας για την επίλυση των παγκόσµιων προβληµάτων 
 
-Ειρηνική συνύπαρξη λαών 
● µείωση εξοπλισµών 
 
 ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
-Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση, αγωνιστικότητα κάθε πολίτη  
 
-Ανθρωπιστική παιδεία=>καλλιέργεια πανανθρώπινου πνεύµατος 
 
-Αξιοποίηση επιτευγµάτων τεχνολογίας για το καλό της ανθρωπότητας 
 
-Ευαισθητοποίηση ηγετών, πολιτικών ευθυνόντων 
 
-Ανάπτυξη επικοινωνίας και αλληλογνωριµίας λαών  
 
-Οργανωµένες προσπάθειες µε τη σύσταση παγκόσµιων οργανισµών 
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Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας 
 

Ο εκσυγχρονισµός, δηλαδή η παρακολούθηση και προσαρµογή προς τις εκάστοτε διεθνείς 

οικονοµικές κυρίως συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η συνεχής πρόοδος και να 

προλαµβάνονται οι οπισθοδροµήσεις και τα αδιέξοδα, δεν νοείται χωρίς να λαµβάνει υπόψη δύο 

κυρίως παράγοντες: 

• την τάση παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, που είναι κυρίως αναπόφευκτο αποτέλεσµα 

της απελευθέρωσης του διεθνούς εµπορίου, και  

• την ανάπτυξη της τεχνολογίας κυρίως στον τοµέα της επικοινωνίας χάριν της 

πληροφορικής, η οποία αποφασιστικά επιβάλλει και καθοδηγεί την παγκοσµιοποίηση.   

Αυτά σηµαίνουν, ότι βαθµιαία, ολόκληρος ο πλανήτης γίνεται ένας ενιαίος χώρος. Ό,τι κάνει 

κάθε άνθρωπος, όπου γης, µπορεί να επηρεάσει τη ζωή και το µέλλον των άλλων ανθρώπων στον 

υπόλοιπο πλανήτη. Λ.χ. η άφρων ληστρική εκµετάλλευση των δασών της Ινδονησίας και του 

Αµαζονίου στη Βραζιλία προκαλεί τεράστιες και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, που επηρεάζουν τις 

κλιµατολογικές συνθήκες σ’ ολόκληρη τη γη. Ή το ύψος των επιτοκίων στις ΗΠΑ ή τη Γερµανία έχει 

άµεσο αντίκτυπο στις υπόλοιπες οικονοµίες όπου γης, και συνεπώς και στην Ελλάδα, όπως άλλωστε η 

άνοδος ή η υποχώρηση των τιµών του πετρελαίου, από το οποίο είναι πλήρης η ενεργειακή εξάρτηση 

της Ελλάδας. Όπως µία κρίση στο χρηµατιστήριο του Χονγκ – Κονγκ προκαλεί αναστάτωση σ’ όλο 

τον κόσµο και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έτσι προκαλεί ρίγη στην κυβέρνηση η άνοδος των 

επιτοκίων.  

Τα οικονοµικά σύνορα ισοπεδώνονται από την κατάργηση προστατευτικών δασµών, 

ποσοστώσεων και απαγορεύσεων εισαγωγής, ενώ τα εθνικά σύνορα δεν µπορούν να παρεµποδίσουν 

την επικοινωνία, την πληροφόρηση, τον επηρεασµό µια χώρας, ενός λαού από τους άλλους. Οι 

τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι υπήρξαν η κύρια αιτία της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισµού, 

αφού τα ψέµατα πάνω στα οποία στηριζόταν η προπαγάνδα του δεν άντεξαν στη δορυφορική 

αποµυθοποίηση τους. Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ξεκίνησε για να σταµατήσουν οι 

πόλεµοι διά την οικονοµικής συνεργασίας, αλλά, τα τελευταία χρόνια, προχωρεί µε την οικονοµική και 

νοµισµατική ενοποίηση, για να µπορέσουν οι χώρες – µέλη µε το ενιαίο νόµισµα και τη µεγιστοποίηση 

των οικονοµικών χωρών να επιβιώσουν σε συνθήκες συχνά ανελέητου διεθνούς ανταγωνισµού.  

Σήµερα τον έλεγχο της παγκόσµιας οικονοµίας έχουν κυρίως η Βόρεια Αµερική, η Ιαπωνία και η 

Ευρωπαϊκή ένωση. Όµως, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της ∆ιεθνούς Τράπεζας , µετά 20 έτη νέες 

οικονοµικές δυνάµεις θα αµφισβητήσουν αυτή την οικονοµική κυριαρχία. Πρόκειται για τις  
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πυκνότερες σε πληθυσµό χώρες του κόσµου, που µε τους αναπτυξιακούς ρυθµούς που καλπάζουν προς 

εντυπωσιακές οικονοµικές κατακτήσεις. Τα ονόµατα τους: Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Βραζιλία και Ρωσία 

(αν η τελευταία ξεπεράσει τους κλυδωνισµούς κατά τη µετάβαση της από κεντρικά διευθυνόµενη σε 

ελεύθερη οικονοµία).     

Η απάντηση στο εύλογο ερώτηµα «κι εµείς οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουµε;» είναι απλή, αλλά 

κι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί. Θα πρέπει να γίνουµε ανταγωνιστικοί  σε όλα τα επίπεδα. Αυτό 

σηµαίνει: α) να παράγουµε προϊόντα που ζητά η διεθνής, αλλά και η ελληνική αγορά, β) να παράγουµε 

σε κόστος που επιτρέπει τιµές ανάλογες προς τις διεθνείς και, ει δυνατόν, χαµηλότερες, γ) τα προϊόντα 

µας να έχουν ποιότητα και ποικιλίες, που προτιµά η διεθνής κατανάλωση, δ) να συναλλασσόµαστε µε 

προοπτική χρόνου, και όχι µε τη λογική του ό,τι αρπάξουµε µια κι έξω. ∆ηλαδή µε συνέπεια προς τις 

συµβατικές δεσµεύσεις µας, καλόπιστα και µε σεβασµό στον πελάτη.  

Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε και να αυξήσουµε τις εξαγωγές µας και θα µπορούν 

τα ελληνικά προϊόντα να αντιµετωπίσουν επιτυχώς τα ξένα και µέσα στην ελληνική αγορά.  

Η πρόκληση αυτή είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου. Ζήτηµα ζωής και θανάτου στα πλαίσια του 

διεθνούς ανταγωνισµού είναι και ο εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και γενικότερα 

της σε συνεχή υποχώρηση παιδείας µας, αφού η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει ανθρώπους µε 

γνώσεις και δεξιότητες και άσκηση στο σκέπτεσθαι και όχι απλώς πτυχιούχος.  

 

Από το περιοδικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

Α] Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.  

Μονάδες 25 

 

Β] 1. Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου, επισηµαίνεται ότι ο εκσυγχρονισµός του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µας είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου. Να επιχειρηµατολογήσετε 

για αυτήν την πρόταση σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων.  
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Μονάδες 10 

       

      2. Σε ποιο γραµµατειακό είδος ανήκει το κείµενο που σας δόθηκε; Να δικαιολογήσετε την 

απάντηση σας σε 3-4 σειρές, αναφερόµενοι στο ύφος του κειµένου, τη γλώσσα και το θέµα 

του.  

Μονάδες 6 

 

      3. Να κάνετε δοµική ανάλυση της 5ης παραγράφου του κειµένου (µέθοδος οργάνωσης, 

δοµικά στοιχεία).  

Μονάδες 5 

 

       4. Να εντοπίσετε τους τρόπους πειθούς στη 2η και 3η παράγραφο του κειµένου. Να 

δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  

Μονάδες 5 

 

       5. Να δώσετε ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: καθοδηγεί, 

βαθµιαία, ενιαίο, ανελέητου, υλοποιηθεί.  

Μονάδες 5 

 

       6. Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους µέρη και να κάνετε µια νέα 

σύνθετη λέξη µε καθένα από αυτά: καθοδηγεί, τηλεπικοινωνιακοί.  

Μονάδες 4 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης είναι ήδη ορατές στη σηµερινή εποχή. Από άλλους 

κρίνονται αρνητικά, εφόσον παρατηρείται άνιση κατανοµή του πλούτου µε το 1/5 των ανθρώπων της 

γης να ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας και από άλλους θετικά.  

Σε οµιλία που καλείστε να εκφωνήσετε στη Βουλή των Εφήβων να αναφερθείτε τόσο στις 

αρνητικές συνέπειες της όσο και στα οφέλη που αυτή προσφέρει µε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 

(400-500 λέξεις)  

Μονάδες 40  
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ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 
Τούτη την ώρα αισθάνοµαι πως είµαι ο ίδιος µια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδηµία 

έκρινε πως η προσπάθεια µου σε µια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα µορφή της 
περιορισµένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιµήσει τη γλώσσα µου και να, εκφράζω 
τώρα τις ευχαριστίες µου σε ξένη γλώσσα. Σας παρακαλώ να µου δώσετε τη συγνώµη που ζητώ πρώτα 
πρώτα από τον εαυτό µου. 

Ανήκω σε µια µικρή χώρα. Ένα πέτρινο ακρωτήριο στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό 
παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι µικρός ο τόπος µας, αλλά η 
παράδοση του είναι τεράστια και το πράγµα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι µας παραδόθηκε χωρίς 
διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να µιλιέται. ∆έχθηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται 
καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσµα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης 
είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά˙ κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την 
οργανωµένη µε τόσο ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το µέτρο πρέπει να τιµωρηθεί από τις 
Ερινύες. Ο ίδιος νόµος ισχύει και όταν ακόµη πρόκειται για φυσικά φαινόµενα: «Ήλιος ουχ 
υπερβήσεται µέτρα» λέει ο Ηράκλειτος «ει δε µη, Ερινύες µιν ∆ίκης επίκουροι εξευρήσουσιν». 

Συλλογίζοµαι πως δεν αποκλείεται ολωσδιόλου να ωφεληθεί ένας σύγχρονος επιστήµων αν 
στοχαστεί τούτο το απόφθεγµα του Ίωνα φιλοσόφου. Όσο για µένα, συγκινούµαι παρατηρώντας πως η 
συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτίσει την ελληνική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας και 
του φυσικού κόσµου. Και ένας από τους διδασκάλους µου, των αρχών του περασµένου αιώνα γράφει: 
«…θα χαθούµε γιατί αδικήσαµε…». Αυτός ο άνθρωπος ήταν αγράµµατος είχε µάθει να γράφει στα 
τριαντα πέντε χρόνια της ηλικίας του. Αλλά στην Ελλάδα των ηµερών µας η προφορική παράδοση 
πηγαίνει µακριά στα περασµένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση. Είναι για µένα σηµαντικό το 
γεγονός ότι η Σουηδία θέλησε να τιµήσει και τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόµη και 
όταν αναβρύζει ανάµεσα σ’ έναν λαό περιορισµένο. Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσµος 
όπου ζούµε, ο τυραννισµένος από τον φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση 
έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα, και τι θα γινόµασταν αν η πνοή µας λιγόστευε; Είναι µια 
πράξη εµπιστοσύνης και ένας Θεός το ξέρει αν τα δεινά µας δεν τα χρωστάµε στη στέρηση 
εµπιστοσύνης. 

Παρατήρησαν τον περασµένο χρόνο γύρω από τούτο το τραπέζι την πολύ µεγάλη διαφορά 
ανάµεσα στις ανακαλύψεις της σύγχρονης επιστήµης και στη λογοτεχνία˙ παρατήρησαν πως ανάµεσα 
σ’ ένα αρχαίο ελληνικό δράµα και ένα σηµερινό η διαφορά είναι λίγη. Ναι, η συµπεριφορά του 
ανθρώπου δεν µοιάζει να έχει αλλάξει βασικά. Και πρέπει να προσθέσω πως νιώθει πάντα την ανάγκη 
ν’ ακούει τούτη την ανθρώπινη φωνή που ονοµάζουµε ποίηση. Αυτή η φωνή που κινδυνεύει να σβήσει 
κάθε στιγµή από στέρηση αγάπης και ολοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγηµένη, ξέρει που να βρει 
καταφύγιο, απαρνηµένη, έχει το ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο απροσδόκητους τόπους. Γι’ 
αυτήν δεν υπάρχουν µεγάλα και µικρά µέρη του κόσµου. Το βασίλειο της είναι στις καρδιές όλων των 
ανθρώπων της γης. Έχει τη χάρη να αποφεύγει πάντα τη συνήθεια, αυτή τη βιοµηχανία. Χρωστάω την 
ευγνωµοσύνη µου στην Σουηδική Ακαδηµία που ένιωσε αυτά τα πράγµατα˙ που ένιωσε πως οι 
γλώσσες, οι λεγόµενες περιορισµένης χρήσης, δεν πρέπει να καταντούν φράχτες όπου πνίγεται ο 
παλµός της ανθρώπινης καρδιάς˙ που έγινε ένας Άρειος Πάγος ικανός: 

να κρίνει µε αλήθεια επίσηµη την άδικη µοίρα της ζωής, 

για να θυµηθώ τον Σέλετ, τον εµπνευστή, καθώς µας λένε, του Αλφρέδου Νοµπέλ, αυτού του 
ανθρώπου που µπόρεσε να εξαγοράσει την αναπόφευκτη βία µε τη µεγαλοσύνη της καρδιάς του. 
 Σ’ αυτόν τον κόσµο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους. 
Πρέπει ν’αναζητήσουµε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. 
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Όταν στον δρόµο της Θήβας ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το αίνιγµα 
της, η απόκριση του ήταν: Ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. έχουµε πολλά τέρατα να 
καταστρέψουµε. Ας συλλογιστούµε την απόκριση του Οιδίποδα. 
 
(Γιώργος Σεφέρης, [Οµιλία κατά την τελετή απονοµής του βραβείου Νόµπελ Λογοτεχνίας]). 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. Να δώσετε περίληψη του κειµένου σε 80-100 λέξεις. 

         Μονάδες 25. 
 
Β. Γιατί, σύµφωνα µε τον οµιλητή, η διαφορά ανάµεσα στη λογοτεχνία του παρόντος και σε αυτή του 
παρελθόντος είναι µικρή; Πώς εξηγείτε εσείς ότι η αντίστοιχη διαφορά στις ανακαλύψεις της 
επιστήµης είναι πολύ µεγάλη; Να απαντήσετε σε κείµενο 10-12 γραµµών. 

         Μονάδες 8. 
 
Γ. 1. Να προσδιορίσετε στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου («Ανήκω σε µια χώρα …. επίκουροι 
εξευρήσουσιν») τις βασικές θέσεις του οµιλητή και τον τρόπο µε τον οποίο τις αποδεικνύει. Ποια 
κατηγορία συλλογισµού αξιοποιεί όταν συνδέει τις ανθρώπινες αντιδράσεις µε τα φυσικά φαινόµενα; 

         Μονάδες 3. 
 
Γ. 2. Ποια έννοια συνδέει τη δεύτερη µε την τρίτη παράγραφο του κειµένου; Ποιος είναι ο ρόλος της 
στο κείµενο; 

         Μονάδες 2. 
 
Γ. 3. Ποια µέσα πειθούς νοµίζετε ότι αξιοποιεί ο οµιλητής; Να σηµειώσετε µε Χ τις σωστές 
απαντήσεις στο οικείο τετράγωνο και να τις τεκµηριώσετε την απάντηση σας δίνοντας ένα παράδειγµα 
για κάθε περίπτωση. 
 
α. Επιχειρήµατα           
 
β. Τεκµήρια           
 
γ. Περιγραφή           
 
δ. Αφήγηση  
 
ε. Χιούµορ   
  
 
στ. Ειρωνεία  
   
 
ζ. Αξιοπιστία λόγων του ποµπού   
  
 
η. Αυτούσια παράθεση άποψης αυθεντίας  
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θ. Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου  
 

                                                                                                                       Μονάδες 5. 
 

 
∆. 1. «Τούτη την ώρα … πρώτα από τον εαυτό µου». Να µετασχηµατίσετε στην παράγραφο αυτή το 
λόγο από ευθύ σε πλάγιο. 

Μονάδες 3.  
 
∆. 2. Να προσδιορίσετε τρεις φράσεις του κειµένου µε λογική ακρίβεια και τρεις µε συγκινησιακή 
φόρτιση. 

Μονάδες 4. 
 
Ε. «Σ’ αυτόν τον κόσµο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει 
να αναζητήσουµε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται». Η εποχή µας, απαντώντας στο κάλεσµα του 
ποιητή, οραµατίζεται και προσπαθεί να πραγµατώσει την ιδέα της παγκόσµιας κοινωνίας. Να 
αναπτύξετε σε κείµενο 500 λέξεων, µε τη µορφή πολιτικού λόγου που απευθύνετε στους συµπολίτες 
σας, τις απόψεις σας σχετικά µε τους λόγους που καθιστούν πλέον την παγκοσµιοποίηση 
αναπόδραστη ανάγκη αλλά και τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική πραγµάτωση της. 

                                                                                                                    Μονάδες 50. 
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ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
Ορισµός: η αποκλειστική και υπερβολική προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη 
 
Χαρακτηριστικά-γνωρίσµατα όρου 
- η αφοσίωση στο ιδεώδες της δηµιουργίας και προάσπισης ενός ανεξάρτητου εθνικού κράτους 
- η πίστη πως κάθε δηµιουργική δραστηριότητα και οικονοµική ευηµερία πηγάζει από την εθνική   
ανεξαρτησία => η πίστη αυτή συνοδεύεται από την πεποίθηση πως αυτός ο εθνικός πολιτισµός είναι 
ανώτερος από τον πολιτισµό άλλων εθνών (εθνοκεντρισµός) 
-αυτή η ιδέα της ανωτερότητας συνεπάγεται µια αίσθηση ευθύνης για τη διάδοση της  «αληθινής» 
πίστης και σ’ άλλες εθνικές οµάδες (π.χ. ναζισµός, φασισµός)=> υπονόµευση και εκµετάλλευση άλλων 
εθνών κατά τον εθνικισµό, υπέρτατο χρέος είναι η νοµιµοφροσύνη προς την εθνικότητα και το εθνικό 
κράτος. 
 
ΑΙΤΙΑ  
-Πνευµατικά-ηθικά  
● πνευµατική ανωριµότητα=>αδυναµία ανθρώπου ν’ απεγκλωβιστεί από στερεότυπα και 
αναχρονιστικές ιδέες του παρελθόντος. 
● Ευθύνη εκπαίδευσης=> έλλειψη ενηµέρωσης για πολιτιστικές αξίες άλλων εθνών, αδυναµία 
οριοθέτησης στη σωστή της διάστασης της έννοιας «έθνος». 
● Κρίση ανθρωπισµού-άµβλυνση αξιών και ιδανικών=> ανταγωνιστικές σχέσεις, εξαχρείωση κι 
αποθηρίωση ατόµου. 
 
-Οικονοµικά-κοινωνικά 
● Οικονοµικά συµφέροντα ατόµων (φιλόδοξων ηγετών), οµάδων χωρών υποδαυλίζουν εθνικιστικά 
φαινόµενα=> παραγκωνισµός των άλλων, εκµετάλλευση. 
● Ανεργία, κοινωνικά αδιέξοδα (π.χ. νεοναζισµός στη Γερµανία=> στόχος το ξενόφερτο εργατικό 
δυναµικό από µετανάστες και πρόσφυγες. 
 
-Πολιτικά  
● Κατάρρευση σοβιετικού κράτους και ιδεολογίας υπαρκτού σοσιαλισµού=> αναζωπύρωση 
εθνικιστικών ανταγωνισµών όπου πιο πριν ο υπάρχων συσχετισµός δυνάµεων δεν επέτρεπε την 
εκδήλωσή τους (π.χ.διάλυση Γιουγκοσλαβίας=> η αυτοδιάθεση των εθνοτήτων που είχε παγώσει µετά 
το Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις µέρες µας) 
● Εδαφικές διεκδικήσεις µε στόχο την υλοποίηση ανεκπλήρωτων εθνικών οραµάτων, ειδικά από τα νέα 
εθνικά κράτη που δηµιουργήθηκαν, σε βάρος άλλων. 
● Επιθυµία µεγάλων δυνάµεων να δηµιουργήσουν σφαίρες επιρροής. 
 
-Ευθύνη Μ.Μ.Ε. 
● υποκινούµενα από συµφέροντα προβάλλουν πρότυπα και διαµορφώνουν ακραίες εθνικιστικές 
αντιλήψεις. 
 
-Ψυχολογικά 
● συµπλέγµατα ανωτερότητας ή κατωτερότητας  
● τόνωση αυτοπεποίθησης, ανάγκη επιβεβαίωσης µέσα από την προσπάθεια υποτίµησης άλλων. 
 
-Εθνικά 
● κίνδυνος πολιτιστικής αφοµοίωσης=> ξενοφοβία 
● προγονοπληξία κάποιων λαών, µυθοποίηση ιστορίας 
● καταπάτηση δικαιωµάτων µειονοτήτων-συσπείρωση και υπερτόνιση εθνικιστικών χαρακτηριστικών. 
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ΠΑΤΡΙ∆Α - ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ (Φιλοπατρία) 

 
 Προσδιορισµός έννοιας 
 
Είναι το υψηλό εκείνο συναίσθηµα της αγάπης προς την πατρίδα κι ό, τι αυτή εκφράζει (ζωτικό χώρο, 
ήθη-έθιµα, γλώσσα, ιστορία, παράδοση, σύµβολα κ.λ.π.), που εξωτερικεύεται µε συνεχή προσπάθεια και 
αγώνα για την πρόοδο και προάσπισή της από κάθε επιβουλή, εξωτερική ή εσωτερική. 
 
Ο πατριωτισµός, βέβαια, δεν εκδηλώνεται µόνο σε περίπτωση εξωτερικής απειλής ή σε πολεµικές 
περιόδους, αλλά και µε την προσφορά του ατόµου σε σύνολο πάντοτε και σ’ όλα τα επίπεδα. 
 
ΣΗΜΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
-Οικονοµικός τοµέας 
 
● Επαγγελµατική συνείδηση (επάγγελµα: µέρος προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο) 
 
● Απαλλαγή από φαινόµενα παραοικονοµίας, φοροδιαφυγής, κερδοσκοπίας 
 
● Γνήσιος πατριώτης=>υπεύθυνος πολίτης=>οικονοµική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της 
διεθνούς ελεύθερης αγοράς  
 
-Πολιτιστικός τοµέας  
 
● Σεβασµός στην παράδοση, διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας 
● Αντίδραση στην ξενοµανία και αφοµοίωση 
● ∆ηµιουργική πνοή στην τέχνη, επιστήµη, παιδεία κ.τ.λ 
● ∆ιάσωση και διαφύλαξη της γλώσσας. 
 
-Κοινωνικός / πολιτικός τοµέας 
 
● Ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, διασφάλιση κοινωνικής συνοχής 
 
● Πειθαρχία στους νόµους, ενδιαφέρον για τους θεσµούς 
 
● Συλλογικότητα, επικοινωνία=> επίλυση κοινωνικών προβληµάτων 
 
● Γνώση δικαιωµάτων και διεκδίκησή τους, έλεγχος ηγεσίας, καταδίκη ατασθαλιών, τήρηση 
υποχρεώσεων 
 
● Απαλλαγή από τυφλό κοµµατισµό. 
 
-Εθνικός / διακρατικός τοµέας 
● Καλλιέργεια εθνικής συνείδησης, προάσπιση εθνικής ακεραιότητας  
 
● Γνώση και όχι πλαστογράφηση ιστορίας  
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● Συνειδητοποίηση ότι η «πατρίδα» είναι µέρος µιας παγκόσµιας κοινότητας, µιας ευρύτερης 
πατρίδας=> ειρήνη και συνεργασία σε διεθνή κλίµακα. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
● Αγάπη κι ενδιαφέρον για την πατρίδα, χωρίς µυθοποίηση κι υπερβολές  
● Υπευθυνότητα, αγωνιστικότητα, δηµιουργική πρωτοβουλία, χωρίς ιδιοτέλεια και πάθη 
● Ενηµέρωση σε εθνικά θέµατα και προβλήµατα 
● ∆ηµιουργική αµφισβήτηση των «κακώς κειµένων» 
● Αντίσταση στην προπαγάνδα, τη µαζοποίηση, το φανατισµό, που διαµορφώνουν υπηκόους κι όχι 
ενεργούς πολίτες  
● Πρόταξη του κοινωνικού-εθνικού συµφέροντος έναντι του ατοµικού  
● Απαλλαγή από στείρα προγονολατρεία 
● Απαλλαγή από ξενοφοβία=> γόνιµη πολιτισµική ανταλλαγή 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
● Κατάλληλη παιδεία=>υπεύθυνη ανθρωπιστική αγωγή από οικογένεια και σχολείο=>καλλιέργεια 
κριτικής στάσης στο νέο, µετάγγιση ιδανικών και αξιών 
● Συµβολή Μ.Μ.Ε. 
● Πολιτεία=> σωστή στάση πολιτικών, επίλυση προβληµάτων του πολίτη, ώστε κι εκείνες να 
ευαισθητοποιείται για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία, εκδηλώνοντας πατριωτικό φρόνηµα, 
υπεράσπιση εθνικών συµφερόντων 
● Υποδειγµατική στάση πνευµατικών ανθρώπων=>καθοδήγηση 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Προφητικός στάθηκε ο λόγος του «πατέρα της Νίκης» Ουϊνστον Τσόρτσιλ, το Σεπτέµβριο του 1946 στη 
Ζυρίχη που αναφέρθηκε στις «Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης» 
 
● 1948: ίδρυση ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε αµυντικό χαρακτήρα  
 
● 1949: ίδρυση του Συµβουλίου της Ευρώπης, στόχος του η σύσφιξη των πολιτιστικών και κοινωνικών 
δεσµών. 
 
● 1951: δηµιουργία Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας µε τη Συνθήκη της Ρώµης (ΕΟΚ) 
 
 Το 1981 προσχωρεί κι η χώρα µας  
 
Η ΕΟΚ µετονοµάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ένωση µε τη συνθήκη του Μάαστριχ (1992) 
 
∆οµή και λειτουργία των θεσµών της Ε.Ε. 
 
α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: έδρα Στρασβούργο. Αποτελείται από Ευρωβουλευτές όλων των χωρών. 
Λειτουργία => νοµοθετική εργασία, έλεγχος προϋπολογισµού Κοινότητας, πολιτικός έλεγχος 
αποφάσεων κοινοτικών οργάνων. 
 
β) Συµβούλιο των Υπουργών: έδρα Βρυξέλες. Λειτουργία => συντονισµός οικονοµικής πολιτικής, 
γενική πολιτική Κοινότητας, νοµοθετεί. Σε σοβαρά θέµατα απαιτείται οµοφωνία και κάθε χώρα έχει το 
δικαίωµα του veto (της αρνησικυρίας) 
 
γ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: έδρα Βρυξέλες. Αποτελεί ένα είδος κυβέρνησης της ΕΟΚ. 
 
δ) Κοινοτικό δικαστήριο: έδρα Στρασβούργο. Σκοπός του η τήρηση και ερµηνεία των κανόνων 
 
ε) Το Ελεγκτικό Συνέδριο: έδρα Λουξεµβούργο. Φροντίζει για την ορθή δηµοσιοοικονοµική διαχείριση 
της Κοινότητας. Ελέγχει όλες τις χρηµατιστικές δραστηριότητες, πρωτίστως όµως τον τρόπο εκτέλεσης 
του κοινοτικού προϋπολογισµού 
 
ΣΤΟΧΟΙ-ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
-Στον οικονοµικό τοµέα 
 
● υπάρχει ελευθερία κίνησης αγαθών, κεφαλαίων, προσώπων, υπηρεσιών 
● χορήγηση οικονοµικής βοήθειας και τεχνικής στις καθυστερηµένες περιοχές της Κοινότητας 
● ενίσχυση αγροτικής οικονοµίας όλων των κρατών και καθιέρωση κοινής αγροτικής πολιτικής 
● καθιέρωση κοινής οικονοµικής πολιτικής και σ’ άλλους τοµείς 
● εκσυγχρονισµός της παραγωγικής µηχανής των κρατών µε ανανέωση µηχανικού εξοπλισµού  
● εναρµόνιση δασµών-φόρων κάθε χώρας-µέλους 
● δηµιουργία κοινού Ευρωπαϊκού ταµείου και Τράπεζας επενδύσεων 
● σύγκλιση οικονοµιών µε την οικονοµική και νοµισµατική ένωση 
● διεθνής ανταγωνισµός=>ταχύρυθµη οικονοµική ανάπτυξη 
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-Στον κοινωνικό τοµέα 
 
● κοινωνική πρόνοια=> αναβάθµιση ποιότητας ζωής µελών της Ένωσης 
● παροχή βοήθειας για ανέγερση σχολείων-νοσοκοµείων και άλλων κοινωφελών έργων 
● κοινή εργατική νοµοθεσία  
● αντιµετώπιση ανεργίας=> χρηµατοδότηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για τους 
ανέργους 
 
-Στον πολιτικό τοµέα  
 
● εµπέδωση δηµοκρατικού πολιτεύµατος, πολιτική ελευθερία, υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
● κοινή πολιτική για την αντιµετώπιση παγκόσµιων προβληµάτων, οικολογικό, ειρήνη, ασιτία. 
● κοινή αµυντική πολιτική =>διασφάλιση ειρήνης στα κράτη-µέλη 
● δηµοκρατική λειτουργία οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συµβούλιο υπουργών κ.λ.π.) 
 
-Στον Πολιτιστικό τοµέα 
 
● Πολιτιστική προσέγγιση λαών µε σεβασµό όµως στις παραδόσεις λαών στον πολιτισµό τους. 
● ∆ιατήρηση Εθνικής Φυσιογνωµίας κρατών-µελών 
● Βελτίωση βιοτικού και πνευµατικού επιπέδου 
● Υλοποίηση του οράµατος της Μεγάλης Ευρώπης 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  
 
- Στον Οικονοµικό τοµέα 
 
● Κίνδυνος τα ελληνικά προϊόντα να µην µπορούν ν’ αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό µε τα 
ευρωπαϊκά => εισαγόµενα προϊόντα ποιοτικά ανώτερα και φθηνότερα => αύξηση καταναλωτισµού στα 
ξένα προϊόντα => εξαγωγή πολύτιµου συναλλάγµατος 
● Οικονοµική περιθωριοποίηση της χώρας µας 
 
- Στον Κοινωνικό τοµέα 
 
● Υιοθέτηση ξένων τρόπων ζωής που δεν ανταποκρίνονται στη νοοτροπία και την ψυχοσύνθεση του 
Έλληνα=> αµφισβήτηση θεσµών, όπως της οικογένειας 
● Κίνδυνοι στις διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. απώλεια αυθορµητισµού) 
● Αλλαγή στον τρόπο ψυχαγωγίας 
 
- Στον Πολιτικό τοµέα 
 
● Αποδυνάµωση κυβερνήσεων των κρατών-µελών 
● Πολιτική χειραγώγηση ασθενέστερων κρατών-µελών από ισχυρότερες 
● Άνοιγµα συνόρων=> κύµατα µεταναστών στην Ελλάδα 
 
- Στον Πολιτιστικό τοµέα  
 
● Αποδυνάµωση παραδοσιακών αξιών 
● Ξενοµανία, υιοθέτηση ξένων γλωσσικών στοιχείων=> ισοπέδωση εθνικών ιδιοµορφιών=> απώλεια 
εθνικής ταυτότητας, άµβλυνση αισθήµατος εθνικής υπερηφάνειας. 
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∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
(σχετικά µε τη χώρα µας) 
 
- Στον Οικονοµικό τοµέα  
 
● Υιοθέτηση νέων τεχνικών και µεθόδων=> ανταγωνιστική οικονοµία 
● Αξιοποίηση ιδιαίτερων φυσικών πόρων 
● Προγραµµατισµός και οργάνωση=> επιµόρφωση εργαζοµένων, πάταξη παραοικονοµίας, ανανέωση 
φορολογικού συστήµατος, γόνιµη εκµετάλλευση χρηµάτων από τα ταµεία της Ε.Ε. 
 
- Στον Πολιτικοκοινωνικό τοµέα 
 
● Ανανέωση εκπαιδευτικού συστήµατος 
● Πνευµατική αναβάθµιση 
● Εκσυγχρονισµός συστήµατος υγείας 
● Έλεγχος-περιορισµός γραφειοκρατίας 
● Κλίµα πολιτικής συναίνεσης και διαλόγου 
● Ήθος ηγεσίας, αποφυγή ατασθαλιών 
● Μεταλαµπάδευση του οράµατος της Ε.Ε. από τους πολιτικούς στο λαό. 
 
-Στον Πολιτιστικό –Εθνικό τοµέα 
 
● Στροφή στην ανθρωπιστική παιδεία => επίγνωση ιστορίας συνειδητοποίηση των αξιών του Ελληνικού 
πολιτισµού 
● Στήριξη υγιών στοιχείων της παράδοσης 
● Όχι στην ξενοφοβία και τον αποµονωτισµό 
● Προβολή του πολιτισµού µας στο εξωτερικό 
● Εθνική ενότητα, περηφάνια και οµοψυχία 
 
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
-Ιστορική αναδροµή => 
 Ρόλος κλασσικής Ελλάδας στη διαµόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισµού. 
 
● Φιλοσοφικές αντιλήψεις Πλάτωνα κι Αριστοτέλη διαµορφώνουν την πνευµατική πορεία της Ευρώπης 
● Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας ελληνικού πολιτισµού => κίνηµα Ανθρωπισµού στην Ευρώπη-
Αναγέννηση (11ος-15ος αιών.) 
● Ορθολογική αντιµετώπιση, απαλλαγή από υπερφυσικές δυνάµεις και δόγµατα=> κίνηση ∆ιαφωτισµού 
το 18ο αι., πίστη στη λογική σκέψη=> ανάπτυξη Επιστήµης, δηµοκρατία 5ο αι. στην Αθήνα=> 
ελευθερία, ισότητα, αξιοκρατία=> επηρέασε πολιτική σκέψη Ευρώπη πολιτιστική συµβολή=> ανάπτυξη 
Τέχνης-αθλητικά ιδεώδη=> αναβίωση Ολυµπιακής ιδέας. 
 
-Συγχρονισµός – η Ελλάδα σήµερα  
 
● Προνοµιακή γεωγραφική θέση- «συνάντηση» δυτικού και ανατολικού πολιτισµού 
● Η Ελλάδα εµπορικός ή συγκοινωνιακός κόµβος 
● Σηµαντικός ο ρόλος της στο Βαλκανικό χώρο 
● ∆ιάθεση ενός ισχυρού εµπορικού στόλου 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 89 

 
● Μεταλαµπάδευση των αξιών της πνευµατικής µας κληρονοµιάς ανάπτυξη σύγχρονου ελληνικού 
πολιτισµού=> σηµασία ελληνικής γλώσσας, αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας και του πολιτισµού µας, 
αναγκαία η διατήρηση, εκµάθηση και διάδοσή της στις ευρωπαϊκές χώρες. 
● Η Ελλάδα: µόνη ορθόδοξη χώρα στην Κοινότητα=> µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις 
ορθόδοξες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Την πολιτιστική ενότητα της Ευρώπης αποδεικνύουν στοιχεία ιστορικά, πολιτικά, οικονοµικά και 
πολιτισµικά.  
Κύρια γνωρίσµατα του Ευρωπαϊκού πολιτισµού: 
Η πίστη στην αξία και ελευθερία του ανθρώπου=> ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας (Αναγέννηση). 
Η Χριστιανική θρησκεία όπου η αρχαία ανθρωπιά συναντά τη χριστιανική αγάπη. 
Ο ορθολογισµός και η πίστη στη δύναµη της επιστήµης 
Η πίστη και τήρηση στις αρχές της ∆ηµοκρατίας=> Οι Ευρωπαϊκοί λαοί πιστεύουν στα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, τα προασπίζονται, αγωνίζονται για την επικράτηση της ∆ηµοκρατίας του πολιτικού 
συστήµατος. 
«Έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα συνεργασίας τους για την ανάκαµψη της οικονοµικής 
κρίσης, αλλά και τη δηµιουργία της Μεγάλης Ευρώπης» (Α.Αγγελόπουλος) 
Σήµερα, οι Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως όσες ανήκουν στην Ε.Ε. αποτελούν µια κοινωνία µε Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο, Ευρωπαϊκή δηµόσια εξουσία, Ευρωπαϊκή κοινή γνώµη, Ευρωπαϊκά ήθη και έθιµα. 
Με τον όρο Ευρωπαϊκό Πολιτισµό, εννοούµε «τις οµοιότητες των διαφόρων χωρών ως αναφορά τους 
πολιτισµούς τους και φυσικά, ακόµη και µέσα στην Ευρώπη µερικοί πολιτισµοί είναι πιο στενά 
συνδεδεµένοι από άλλους» (T.S. ELIOT). 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
1ο  «Με δεδοµένη την πρόοδο που παρατηρείται στην πορεία για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 
επισηµαίνεται από ορισµένους, ο κίνδυνος απώλειας της Εθνικής ταυτότητας των Ευρωπαϊκών Χωρών». 
Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και εθνική ταυτότητα είναι έννοιες που αποκλείει η µία την 
άλλη. 
           Να αναπτύξετε τεκµηριωµένα τις απόψεις σας.(γεν. εξετάσεις 1990) 
2ο Η ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της δίνει την ευκαιρία να µπει στο δρόµο της 
προόδου και της ανάπτυξης. Για να υλοποιήσει όµως το σκοπό της θα πρέπει, ανάµεσα σε άλλα, να 
αναµορφώσει το εκπαιδευτικό της σύστηµα, που δίκαια χαρακτηρίζεται αναχρονιστικό κι 
αναποτελεσµατικό. 
α) Ποιες αδυναµίες της εκπαίδευσης µας είναι ασυµβίβαστες µε τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 
πραγµατικότητας; 
β) Ποιους στόχους πρέπει να θέσει και να υλοποιήσει η παιδεία µας για την οµαλή προσαρµογή της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 90 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΣΤΗΝ AULA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ. 

 
 Παρακολουθούµε στις µέρες µας µια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Την προσπάθεια που γίνεται 
(πρώτη φορά, είναι η αλήθεια, µε τόσες ελπίδες επιτυχίας) για µια ενοποίηση των λαών της Ευρώπης. 
Αγώνες και ατέρµονες διαβουλεύσεις για τα οικονοµικά προβλήµατα, για τις πρακτικές πτυχές ενός 
ιδανικού, που ωστόσο ξέρουµε ότι δε θα είναι δυνατόν ποτέ να πραγµατωθεί και να διαρκέσει, εάν 
πίσω του δε διαγραφεί καθαρά το πνευµατικό του υπόβαθρο. Μιλούµε για το ιδανικό µιας κοινότηταςֹ 
πόσο µάλλον της ευρωπαϊκής, που, όχι αδίκως, έχει και τις αξιώσεις της πλέον µακραίωνης 
παράδοσης. 
 Μου εδόθηκε η ευκαιρία, κατά καιρούς, να µιλήσω στα θεωρητικά µου κείµενα, για την αρχή 
της διαφάνειας. Είναι µια αρχή που βασίζεται στο φως και στη θάλασσα της Μεσογείου. […] 
 […] Η αρχή αυτή αφορά την αναλογία που, υπάρχει ανάµεσα στα φυσικά φαινόµενα και στα 
φαινόµενα του πνεύµατος. Και που επιτρέπει να διακρίνει κανείς, µεσ’ απ’ το πρώτο και το δεύτερο 
και το τρίτο επίπεδο ενός δηµιουργηµένου αποτελέσµατος, τους παράγοντες εκείνους – κάποτε και 
αντιφατικούς – που έχουν συµπέσει επί το αυτό, ώστε να δηµιουργηθεί το αποτέλεσµα και ν’ 
αποκτήσει την οριστική του µορφή. 
 Σύµφωνα µε µια τέτοιαν άποψη, δεν έχει κανείς παρά να διαπιστώσει, µε την πρώτη πέτρα που 
θ’ ανασηκώσει στο οικοδόµηµα του ευρωπαϊκού µας πολιτισµού, τις ελληνικές και τις ρωµαϊκές 
καταβολές που το στηρίζουν. Και εννοώ την έννοια της ∆ηµοκρατίας, όπως έφτασε ν’ αποκτήσει τη 
µέγιστη καθαρότητά της στα χρόνια του Περικλέουςֹ και την έννοια του ∆ικαίου, όπως επέτυχε να την 
αναπτύξει και µ’ αυτήν να θωρακίσει τις κοινωνίες µας έως τις µέρες µας η ρωµαϊκή πρακτική. Αυτά, 
σε µια ευρύτερη προοπτική. Και σε µια πιο στενή: την ελληνική ή τη λατινική ρίζα των όρων των 
επιστηµονικών που επιτρέπουν τη συνεννόησή µας. Αυτά είναι πλέον αδιαφιλονίκητα και δεν 
υπόκεινται σε µια παραγραφή. 
 Εάν προσθέσουµε το χριστιανικό πνεύµα, που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήρθε αργότερα να 
επικαθίσει σε ό,τι άξιο είχαµε κληρονοµήσει από τους αρχαίους καιρούς, διαθέτουµε µια πλήρη εικόνα 
του προτύπου επάνω στο οποίο – και µόνον σ’ αυτό – είναι δυνατόν να βασίσουµε τη συνεργασία µας 
στο µέλλον. 
 Βέβαια, εδώ µπορεί ν’ αναρωτηθεί κανείς: καλάֹ και η ποίηση […] τι ρόλο µπορεί να παίξει 
και µε ποιον τρόπο να συµβάλει σε µια τέτοιου είδους εξόρµηση; Απαντώ: ένα ρόλο αφανή αλλά 
µεγάλοֹ δυσκολοερµηνευτικό αλλ’ αποτελεσµατικόֹ κι επιπλέον, αναντικατάστατο. 
Είτε το θέλουµε είτε όχι, έχει δηµιουργηθεί σιγά σιγά, µέσα στους αιώνες, µε τη συνεχή άσκηση και 
πρακτική, ένα σταθερό απόθεµα, ένα ταµείον από έργα τέχνης και έργα των γραµµάτων, που δεν 
υπόκεινται όπως τα νοµίσµατα – και ας είναι φορείς αξιών – στον κίνδυνο ούτε της αχρήστευσης ούτε 
του πληθωρισµού. Επειδή αναπτύχθηκαν αείποτε πέραν από το πλέγµα των ιστορικών συγκυριών και 
αποβλέψανε στην ουσία και µόνον: στον πυρήνα που κρύβει κάθε άνθρωπος µέσα του και που 
δυσκολεύεται να δει καθαρά – τόσο πολλά είναι τα επικαθίσµατα προλήψεων προαιωνίων, εθνικών 
εγωισµών και ατοµικών συµφερόντων που τον παρεµποδίζουν. 
 Αυτό είναι άλλωστε το δράµα των σηµερινών κοινωνιών µας: ότι µε το να κυνηγάµε τον 
βαθύτερο, τον πέραν των περιστάσεων εαυτό µας, αποµακρυνθήκαµε τόσο πολύ ο ένας από τον 
άλλον, που καταδικασθήκαµε στην πλέον άδοξη και παράδοξη µοναξιά. Όµως εδώ η ποίηση έχει τον 
πρώτο λόγο. Περισσότερο και από τους µουσικούς ή τους ζωγράφους, που κατ’ ανάγκην εκφράζονται 
µε ορισµένες αναλογίες στον κόσµο των ήχων ή των χρωµάτων, ο ποιητής, που έχει σαν αποκλειστικό 
του όργανο τη γλώσσα, πηγαίνει κατευθείαν στην πηγή. Εκεί όπου οι ψυχικές καταστάσεις, οι 
ονειρικοί συνειρµοί, οι ιδέες ανοίγουν τα χαρτιά τουςֹ και όπου – για να εκφράσουµε απόλυτα – και 
µόνον µε την ονοµασία τους τα πράγµατα ξαναγεννιούνται. 
 Μπορεί να µειδιούν οι πρακτικοί ανθρώποι, κάποτε και να τροµάζουν µπροστά σε ό,τι 
υπερβαίνει την καθηµερινή πραγµατικότητα. ∆εν έχει σηµασία. Η στιγµή φτάνει που, µε µαθηµατική  
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ακρίβεια, συνειδητοποιούν ότι, σ’ όλο το µάκρος της ζωής τους και σ’ όλη την έκταση των σχέσεών 
τους µε τους άλλους, δεν είχαν να κάνουν παρά µ’ αυτά που τόσο επιπόλαια περιφρονούσαν. 
Οδ. Ελύτης, Εν λευκώ, εκδ. Ίκαρος, 1992, σελ. 302-305 
 
Α. Να δοθεί µια σύντοµη περίληψη του κειµένου σε 80-100 λέξεις. 

(Μονάδες 25) 
 
Β1. Με βάση το κείµενο, να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις – θέσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες. 

             Σ                   Λ 
α. Ο Οδ. Ελύτης επισηµαίνει τον κίνδυνο  
απώλειας της πολιτισµικής µας ταυτότητας     
στο πλαίσιο της ενοποιηµένης Ευρώπης.      
    
β. Η αρχή της διαφάνειας που εισάγει ο Ελύτης  
ορίζει ότι, όπως στα φυσικά έτσι και στα πνευµατικά 
 φαινόµενα, σ’ ένα αποτέλεσµα µπορούµε να διακρίνουµε 
 τους παράγοντες που συντέλεσαν σ’ αυτό  
 
γ. Η έννοια της ∆ηµοκρατίας είναι η µία από  
τις δύο βασικές καταβολές του ευρωπαϊκού πολιτισµού.  
 
δ. Ο πρακτικός άνθρωπος δεν µπορεί να  
συνειδητοποιήσει ότι οι σχέσεις του και η  
ζωή του συνδέονται µε τον ψυχικό παράγοντα   
που υπερβαίνει την καθηµερινή πραγµατικότητα.      

(Μονάδες 8) 
 

Β2. Να αποδώσετε σε 4-5 σειρές το νόηµα της παρακάτω φράσης του κειµένου: 
«… δεν έχει κανείς παρά να διαπιστώσει, µε την πρώτη πέτρα που θα ανασηκώσει στο οικοδόµηµα 
του ευρωπαϊκού µας πολιτισµού, τις ελληνικές και τις ρωµαϊκές καταβολές που το στηρίζουν». 

(Μονάδες 4) 
 

Γ1. Ως δοκιµιακό κείµενο ο λόγος του Ελύτη θα χαρακτηριζόταν στοχασµού ή ως αποδεικτικό 
δοκίµιο; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

(Μονάδες 4) 
 

Γ2. Εντοπίστε δύο σηµεία του κειµένου στα οποία κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία της γλώσσας και 
δύο στα οποία κυριαρχεί η αναφορική. 

(Μονάδες 4) 
∆. Αντικαταστήστε τις λέξεις του κειµένου που είναι υπογραµµισµένες µε άλλες συνώνυµές τους, 
ώστε να αποδίδεται το ίδιο νόηµα και το ίδιο ύφος. 
α) Αγώνες κι ατέρµονες διαβουλεύσεις… 
β) …για τις πρακτικές πτυχές ενός ιδανικού… 
γ) …τους παράγοντες εκείνους – κάποτε και αντιφατικούς – που έχουν συµπέσει επί το αυτό… 
δ) …έφτασε ν’ αποκτήσει τη µέγιστη καθαρότητά της… 
ε) …που δεν υπόκεινται όπως τα  νοµίσµατα […] στον κίνδυνο της αχρήστευσης ούτε του 
πληθωρισµού. 
στ) …στην πλέον άδικη και παράδοξη µοναξιά. 

(Μονάδες 3) 
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Ε. Το παραπάνω κείµενο είναι γραµµένο κυρίως σε πρώτο πρόσωπο, επειδή είναι λόγος που 
απευθύνθηκε σε ακροατήριο. Μεταφέρετε το παρακάτω απόσπασµα σε πλάγιο λόγο, σαν να 
παρουσιάζετε εσείς το λόγο του σε κάποιους άλλους: «Μου εδόθηκε η ευκαιρία, κατά καιρούς, να 
µιλήσω, στα θεωρητικά µου κείµενα, για την αρχή της διαφάνειας […]. Η αρχή αυτή αφορά την 
αναλογία που, πιστεύω, υπάρχει ανάµεσα στα φυσικά φαινόµενα και στα φαινόµενα του πνεύµατος». 

(Μονάδες 2) 
 
ΣΤ. Η Ελλάδα, κατά τον Ελύτη, θεµελίωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό παρέχοντας ως βάση του την 
ιδέα της ∆ηµοκρατίας. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ιδέες, οι αρχές και, γενικότερα, η πολιτισµική 
προσφορά που θα πρέπει να παρουσιάσει η σύγχρονη Ελλάδα, έτσι ώστε να µην είναι απλά ουραγός 
αλλά ισότιµος συνδιαµορφωτής του παγκοσµιοποιηµένου πολιτισµού του µέλλοντος. (400 λέξεις). 
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ 
 
Αγάπη για την ελευθερία  
Φιλοτιµία, φιλαλήθεια, αξιοπρέπεια, ήθος, εντιµότητα. Πνεύµα θυσίας-αυτοθυσίας 
Φιλαλληλία και ανθρωπισµός-φιλοξενία, γενναιοδωρία 
Φιλοπατρία 
Ευσέβεια στο θείον χωρίς φανατισµό και µισαλλοδοξία  
Έντονη ατοµικότητα>θετική φιλοδοξία, ευγενή άµιλλα 
Φιλοµάθεια, περιέργεια, ευφυΐα, ευστροφία, εφευρετικότητα 
Καλαίσθητη ευαισθησία (επίδοση στις Τέχνες) 
Φιλελεύθερη πολιτική συνείδηση-διαχρονική αγάπη προς τη ∆ηµοκρατία 
Ηρωικό φρόνηµα (λεβεντιά), γενναιοφροσύνη 
Πνεύµα υγιούς αθλητισµού και φυσικής αγωγής  
Αγάπη προς την οικογένεια και τις παραδόσεις 
 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
 
Ροπή προς την άκρατη ελευθερία 
Ξενοµανία, δουλοφροσύνη 
Ζηλοφθονία-διχόνοια, φιλοκατηγορία 
Υπέρµετρη πολιτικολογία, χαµηλό πολιτικό ήθος 
Ματαιοδοξία, πάθος για προβολή ή διάκριση, φιλαρχία 
Σοφιστική ικανότητα, πονηριά µε τάση προς την απάτη 
Υπερτροφικός εγωισµός, υπεροψία ανεδαφική, έπαρση, φιλαυτία κα ιδιοτέλεια 
 
ΑΞΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
Πνευµατικός τοµέας : Ορθός Λόγος, παιδεία ανθρωπιστική (=σφαιρική µόρφωση-πολύπλευρη 
καλλιέργεια) 
Ηθικός τοµέας : Μέτρο, ανθρωπισµός, αυτογνωσία, φιλότιµο 
Ψυχολογικός τοµέας : Θάρρος, τόλµη, λεβεντιά, ηρωισµός 
Κοινωνικός τοµέας : Ελευθερία, ισοτιµία, αξιοκρατία 
Πολιτικός τοµέας : ∆ιάλογος, συµµετοχή στα κοινά, δηµοκρατία 
Πολιτιστικός τοµέας : Ωραίο-φιλοκαλία:τέχνη, αθλητικό ιδεώδες, γλώσσα, θρησκεία 
Εθνικός τοµέας : Πατρίδα 
∆ιεθνιστικός-∆ιακρατικός τοµέας : Πνεύµα Ολυµπισµού 
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«Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των Ελλήνων» 
 Πριν απαριθµήσουµε και αναλύσουµε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των Ελλήνων, τα προτερήµατα 
και ελαττώµατα, που απαρτίζουν την εθνική τους ταυτότητα, θα πρέπει να επισηµάνουµε ένα γεγονός 
που µαρτυρείται από την ιστορική, λαογραφική και εθνολογική (εθνογραφική και εθνοψυχολογική) 
έρευνα: το γεγονός ότι οι νεοέλληνες διατηρούν σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 
ατοµικής και κοινωνικής ζωής των αρχαίων προγόνων τους, παρά τις επιδράσεις των διαφόρων 
κατακτητών. Και αυτό εις πείσµα της παραπλανητικής επιχειρηµατολογίας του Γερµανού ιστορικού 
Fallmerayer (1790 – 1861), που ισχυρίστηκε πως οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν ούτε σταγόνα 
ελληνικό αίµα, γιατί η κατοχή των Τούρκων και η κάθοδος των Σλάβων και Αλβανών εις την 
Πελοπόννησο αλλοίωσε τη σύσταση του πληθυσµού. Η αλήθεια είναι πως όλες εκείνες οι διαχρονικές 
φυλετικές διασταυρώσεις δεν είχαν την τεράστια σηµασία που µερικοί της απέδωσαν. Άλλωστε για τις 
επιµειξίες, η σύγχρονη Εθνολογία δέχεται πως κανένας λαός δεν είναι φυλετικά απόλυτα καθαρόαιµος, 
αφού στο πέρασµα των αιώνων διασταυρώθηκε οπωσδήποτε µε άλλους λαούς. Η συνέχεια της 
γλώσσας και της πνευµατικής συνείδησης των νέο-Ελλήνων µε τους αρχαίο- Έλληνες, είναι µια 
θεµελιακή µαρτυρία του γεγονότος. Το ονοµαστό ελληνικό φιλότιµο (µαζί µε τη θρησκεία, τη γλώσσα, 
τα ήθη και τα έθιµα) συντέλεσε καθοριστικά στη διατήρηση της φυλετικής συνέχειας των Ελλήνων, 
ιδίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στον ελληνικό χώρο δεν είχε θέση η Ελληνίδα που τη 
βίαζε Τούρκος ή πήγαινε µε Τούρκο. Αυτοκτονούσε ή γινότανε Τουρκάλα (και τα παιδιά της ήταν 
τουρκόπουλα). Η ιστορία µαρτυρεί ότι τον Απρίλιο του1821 Τουρκαλβανοί του Κεχαγιά – µπέη 
βιάσανε δεκαοκτώ Ελληνίδες, νέα κορίτσια, στο Άργος. Και τα δεκαοκτώ αυτοκτόνησαν. Πέσανε σε 
πηγάδια. Οι λόγοι αυτοί –όπως και άλλοι- είναι ισχυρές αποδείξεις ότι οι σηµερινοί Έλληνες είναι οι 
«περισσότερο» απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ο Σκώτος ιστορικός Th. Gordon (1781-1841) 
επισηµαίνει τα κοινά γνωρίσµατα του χαρακτήρα που συνδέουν τους νέους µε τους αρχαίους Έλληνες: 
« Την ίδια εξυπνάδα και ευελιξία πνεύµατος συνδυασµένη µε δίψα γνώσης και προκοπής, την ίδια 
άµιλλα στις επιδιώξεις, την ίδια αγάπη για τους ‘νεωτερισµούς’ δηλαδή για την αλλαγή και την 
περιπέτεια, την ίδια µαταιοδοξία και φλυαρία, την ίδια ακούραστη φιλοδοξία και λεπτολόγηση». Και ο 
Γάλλος ιστορικός Fr. Pouquevill (1770-1838) συµπληρώνει: «Όπως στους ακρωτηριασµένους κορµούς 
της σχολής του Φειδία ξαναβρίσκει κανείς τα σηµάδια του ιδανικού κάλλους, έτσι και στα 
χαρακτηριστικά των Ελλήνων, που δυο φορές υποδουλώθηκαν, ξεχωρίζει την ευγενική τους 
καταγωγή». 
 Ένα δεύτερο σηµείο που θα πρέπει ακόµα προεισαγωγικά να επισηµάνουµε είναι ότι στη 
σηµερινή εποχή, ύστερα από την κρίση (και την ισοπέδωση) των ηθικών αξιών µετά τον Β΄ παγκόσµιο 
πόλεµο, µε την υπερπληροφόρηση από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µε την κατάργηση των 
αποστάσεων και την ανάπτυξη του τουρισµού, µε την έντονη πολιτικοποίηση και τη συµπλήρωση των 
εθνών, οι διαφορές της νοοτροπίας και του ήθους ανάµεσα στους  λαούς, έχουν πολύ µικρύνει. 
 Πανάρχαια φυλή του Μεσογειακού χώρου οι Έλληνες φέρνουν επάνω τους όλα εκείνα τα 
κληρονοµικά αλλά και τα επίκτητα χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν το χαρακτήρα τους, δηλαδή 
την επίδραση των φυσικών (περιβαλλοντικών) και βιολογικών (φυλετικών) καταβολών, την επιρροή 
της ιστορικής – πολιτιστικής τους κληρονοµιάς, τις επιπτώσεις από την κοινωνική δοµή και την 
παιδευτική αγωγή κ.λ.π. Όλα αυτά βέβαια διαµορφώνουν και σε κάθε λαό τα χαρακτηριστικά του 
γνωρίσµατα, τα οποία είναι µεν κοινά σε όλους τους λαούς, έχουν όµως και την ιδιαιτερότητα τους, 
που αυτή ακριβώς διαµορφώνει και την «ειδοποιό διαφορά» του κάθε λαού. 
 Τα χαρακτηριστικά ψυχικά γνωρίσµατα των Ελλήνων µε την περίπλοκη προσωπικότητα, είναι 
µια περίεργη και αινιγµατική σύνθεση αντιθέσεων, έτσι που ορισµένοι µελετητές χαρακτηρίζουν το 
λαό αυτό ως « περιούσιο» και άλλοι ως «παλιολαό». Η συνύπαρξη και ο συνδυασµός προτερηµάτων 
και ελαττωµάτων υψηλής έντασης, προκαλεί κατάπληξη στους µελετητές που επιχειρούν ν’ 
ανιχνεύσουν την εθνική µας ταυτότητα. Την περασµένη δεκαετία, µια από τις µεγαλύτερες εφηµερίδες 
της Washington προκήρυξε διαγωνισµό µε χρηµατικές αµοιβές για τον επιτυχέστερο χαρακτηρισµό  
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λαών και της ψυχολογίας τους. Το βραβείο απέσπασε ο δικαστής Ν. Kelli µε τον εξής χαρακτηρισµό 
του Έλληνα: «Μπροστά στο ∆ικαστήριο της αδέκαστης Ιστορίας, ο Έλληνας αποδείχθηκε ανέκαθεν 
κατώτερος από της περιστάσεις, παρότι από άποψη διανοητική κατείχε πάντοτε τα πρωτεία. Ο 
Έλληνας είναι ευφυέστατος αλλά και εγωιστής, δραστήριος αλλά και αµέθοδος, φιλότιµος αλλά και 
γεµάτος από προλήψεις, θερµόαιµος, ανυπόµονος αλλά και πολεµιστής. Έκτισε τον Παρθενώνα και 
αφού µέθυσε από την αίγλη του, τον άφησε αργότερα να γίνει στόχος των ερίδων. Ανέδειξε τον 
Σωκράτη για να τον δηλητηριάσει. Θαύµασε το Θεµιστοκλή για να τον εξορίσει. Υπηρέτησε τον 
Αριστοτέλη για να τον κυνηγήσει. Γέννησε το Βενιζέλο για να τον δολοφονήσει. Έκτισε το Βυζάντιο 
για να το εκτουρκίσει. Έφερε το 1821 για να το διακυβέψει. Τη µια στιγµή κόβεται για την αλήθεια και 
την άλλη µισεί εκείνον που αρνείται να υπηρετήσει το ψεύδος.  
 Παράδοξο πλάσµα, ατίθασο, περίεργο, ηµίκαλο, ηµίκακο, µε αβέβαιες διαθέσεις, εγωπαθές και 
σωφόµωρο ο Έλληνας. Οικτίρατε τον. Θαυµάστε τον αν θέλετε. Ταξινοµείστε τον, αν µπορείτε. ∆εν θα 
το καταφέρετε». 
 Εκτός από τα γενικά και κοινά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, που διαµορφώνουν τον «εθνικό 
χαρακτήρα» τους, πρέπει να προσέξουµε και τα κατά τόπους χαρακτηριστικά τους. στην αρχαιότητα 
υπήρχε διαφορά σκέψης και συµπεριφοράς µεταξύ των Αθηναίων και των Λακεδαιµονίων. Σήµερα 
υπάρχει επίσης αισθητή διαφορά στο χαρακτήρα ανάµεσα στους στερεοελλαδίτες και τους νησιώτες. Ο 
Α. Βακαλόπουλος στο βιβλίο του « Ο χαρακτήρας των Ελλήνων» (Θεσσαλονίκη 1983) γράφει: 
 « Ο χαρακτήρας των Νεοελλήνων ποικίλλει κατά τόπους σαν αποτέλεσµα µιας ποικίλης και 
πολύπλοκης αλληλεπιδράσεως γενετικών παραγόντων και παραγόντων του περιβάλλοντος. Έτσι ο 
ορεσίβιος είναι γενικά ανδρείος, ριψοκίνδυνος, δραστήριος, ζωηρός, φίλος της περιπέτειας και της 
χαράς, φιλόξενος, µεγαλόψυχος, άστατος. Και για να µιλήσουµε πιο σωστά, πιο συγκεκριµένα, αν 
θελήσουµε ν’ αναζητήσουµε και να εντοπίσουµε τα κύρια και γνήσια χωριουδάκια ή τα ληµέρια των 
κλεφτών επάνω στα βουνά ή ταξιδεύοντας µε του ναύτες ανάµεσα στα απόµακρα νησιά του Αιγαίου, 
εκεί όπου οι Έλληνες έµειναν µακριά από τις επιδράσεις των Ευρωπαίων και από τις καταπιέσεις του 
δεσποτισµού, εκεί θα βρούµε τους Έλληνες ζωηρούς, περίεργους, επιχειρηµατικούς, φιλόπονους, 
εγκρατείς και ευσεβείς κατά τον τρόπο τους, αφοσιωµένους µε  πάθος στη γενέτειρα τους, φιλοµαθείς, 
γεµάτους ζήλο για τη µόρφωση τη δική τους, και συχνά µε τραχιά, αλλά γνήσια αίσθηση της τιµής. Θα 
τους βρούµε επίσης µαταιόδοξους, άστατους, θορυβώδεις, πονηρούς και δόλιους». 
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ΓΛΩΣΣΑ 

 
Θέµα : Με δεδοµένο το γεγονός ότι η Νέα Ελληνική υφίσταται αθρόα εισβολή ξένων όρων και 
εκφράσεων που απειλούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωµία της, πως κατά τη γνώµη σας θα µπορούσε να 
διαφυλαχτεί η γλωσσική µας ταυτότητα; 
 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Κ. Ι.=> νέα ελληνική γλώσσα 
∆εδοµένα : α.) κίνδυνος για τη γλώσσα=> εισβολή ξένων όρων και        εκφράσεων 
                   β.) συνέπεια=> αλλοίωση φυσιογνωµίας της γλώσσας  
Ζητούµενο: γ.) τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος 
 
1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ: α.) συγκριτική µέθοδος: ιστορική εξέλιξη της γλώσσας 
   β.) ορισµός-αξία της γλώσσας (γενικά) 
2.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ:  α.)κίνδυνος για τη γλώσσα=>αναφορά σε παραδείγµατα που αποδεικνύουν την 

εισβολή ξένων λέξεων στη γλώσσα µας, π.χ. τεχνικοί όροι, γλωσσικό ιδίωµα 
νέων κ.α. 

   β.) αίτια=> ξενοµανία 
● ξένα πρότυπα (µόδα, γλώσσα, ψυχαγωγία), παραδοχή ανωτερότητας των ξένων 
● γλωσσοµάθεια=> µίµηση ξένων λέξεων 
● τεχνολογία=> ανάγκη χρησιµοποίησης ξένων όρων 
● επηρεασµός από τουρισµό-εµπόριο 
● ΜΜΕ, διαφηµίσεις=> προβολή ξένων προϊόντων 
● έλλειψη συνειδητοποίησης της αξίας της γλώσσας 
γ.) συνέπειες=> αλλοίωση φυσιογνωµίας 
● συρρίκνωση ελληνικού λεξιλογίου 
● απώλεια εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας 
δ.) τρόποι αντιµετώπισης=> 
π.χ.-σχολείο 
● περισσότερη διδασκαλία γλώσσας  
● επαφή µε αρχαία βαθύτερη 
● επαφή µε εξωσχολικό βιβλίο  
-πολιτεία 
● επιτροπή µεταγλώττισης ξένων λέξεων (τεχνικών όρων) 
● υπεύθυνες µεταρρυθµίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας 
3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ : σηµασία της γλώσσας στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας. 
 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
● στο άτοµο (µέσο επικοινωνίας και έκφρασης) 
● στην κοινωνία (φορέας κοινωνικοποίησης) 
● στον πνευµατικό τοµέα (διατήρηση και κατανόηση διαχρονικών ηθικών αξιών) 
● στον καλλιτεχνικό τοµέα (ανάπτυξη Τεχνών, µέσο έκφρασης καλλιτεχνικής δηµιουργίας) 
● στο έθνος (διαφύλαξη εθνικής ταυτότητας, συνδετικός κρίκος λαού, ιστορική επιβεβαίωση και 
συνέχεια) 
● στις διακρατικές σχέσεις (επικοινωνία λαών και επίλυση παγκόσµιων προβληµάτων) 
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● στην πολιτική (µέσο πολιτικού λόγου) 
 
Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
● λεξιπενία και παραφθορά της γλώσσας 
● συνθηµατολογία 
● χρήση ιδιότυπου λεξιλογίου-παραγλώσσας-αργκό 
● χρήση ξένων λέξεων 
● χρήση στερεότυπων εκφράσεων 
 
Γ. ΑΙΤΙΑ 
● εκπαίδευση 
● γλωσσικό ζήτηµα 
● καταναλωτισµός και κρίση ηθικών αξιών 
● Μ.Μ.Ε. 
● µιµητισµός, ξενοµανία 
● ψυχαγωγία 
● πολιτικό-κοµµατικό λεξιλόγιο 
● αποφυγή/έλλειψη σχέσης Νεοέλληνα µε βιβλίο 
 
∆. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
● στον πνευµατικό τοµέα (πνευµατική υποβάθµιση) 
● στον καλλιτεχνικό τοµέα (µίµηση ξένων προτύπων) 
● στον κοινωνικό τοµέα (έλλειψη διαλόγου και διαπροσωπικών σχέσεων) 
● στον πολιτικό τοµέα (κλονισµός δηµοκρατίας, ξεγέλασµα του λαού-δηµαγωγία) 
● στον εθνικό τοµέα (πολιτιστική εξάρτηση και αλλοτρίωση) 
Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
● άτοµο 
● οικογένεια 
● εκπαίδευση 
● πολιτική ηγεσία 
● πνευµατική ηγεσία 
● Μ.Μ.Ε. 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Θέµα : Η γλώσσα αποτελεί γνήσια έκφραση του εθνικού χαρακτήρα. Οι ιδιαιτερότητες που συνιστούν 
την ταυτότητα ενός έθνους κι η ιστορική του πορεία αποτυπώνονται στη γλώσσα του. Σχολιάστε την 
άποψη αναφερόµενοι στην ελληνική γλώσσα κι εντοπίστε το πρόβληµα της γλώσσας στις µέρες µας. 
 
ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΝΝΟΙΑ: γλώσσα 
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: -γλώσσα και εθνική ταυτότητα 
             -πρόβληµα της γλώσσας 
εντοπισµός του προβλήµατος  α.)αίτια  
              β.)συνέπειες 
               γ.)τρόποι αντιµετώπισης 
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Ορισµός : 
γλώσσα<αρχ.Ρ. γλάζω-κλάζω (=παράγω ήχο, φωνάζω, κραυγάζω): το σύνολο των λέξεων και φράσεων 
που χρησιµοποιεί ένας λαός για να επικοινωνεί γραπτά ή προφορικά. 
Μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, τρόπος οργάνωσης του κόσµου µέσα στη συνείδηση και µέσο το 
οποίο ο άνθρωπος εγκαθίσταται στον κόσµο. 
● Ο πολίτης γνωρίζει τα ιστορικά γεγονότα, τις σχέσεις της χώρας του µε άλλες, παραδειγµατίζεται από 
τα σφάλµατα του παρελθόντος, συνειδητοποιεί τη βαθύτερη φυσιογνωµία του, γιατί η γλώσσα 
αποθανατίζει εµπειρίες και µνήµες, συνδέει το παρελθόν µε το παρόν και το µέλλον ενός λαού 
● Η ιστορική επιβίωση ενός έθνους εξαρτάται αποφασιστικά από τη διατήρηση της γλώσσας, ενώ η 
παρακµή του συνδέεται µε την απώλεια της. 
● «Η ελληνική γλώσσα-η σηµερινή-ισοδυναµεί µε την ιστορική συνέχεια της φυλής των 
Ελλήνων»(Ανδριώτης)  
● Η γλώσσα ένωνε τους Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, µ’ αυτή εξέφραζαν τα προβλήµατα, τους πόθους 
και τα οράµατά τους. 
● Η κοινή γλώσσα συντήρησε τη συνοχή προς την Ελλάδα και την ελπίδα για παντοτινή ένωση 
τµηµάτων του ελληνισµού που βρέθηκαν ή βρίσκονται έξω από τα σύνορά της, όπως η Κύπρος και η Β. 
Ήπειρος. 
 
Μεταβατική πργφ. : Αυτή όµως η θαυµάσια γλώσσα φαίνεται, παρά την ανθεκτικότητά της, ότι 
διατρέχει κάποιους κινδύνους στην εποχή µας. ∆εν µπορέσαµε να προστατεύσουµε και να διατηρήσουµε 
ακέραιο το θησαυρό που µας παρέδωσαν οι πρόγονοί µας. 
 
Ιστορική εξέλιξη: 
Η γλώσσα αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπου από τη στιγµή που κατανόησε ότι έπρεπε να 
επικοινωνήσει στη συλλογική πραγµατικότητα όπου συµβιώνει. 
Έτσι, η πορεία της επικοινωνίας πέρασε από διάφορα σηµάδια και σινιάλα, αλλά ο πιο σύντοµος 
οικονοµικός και ολοκληρωµένος τρόπος συνεννόησης στάθηκε ασφαλώς η γλώσσα. Αυτή αποτέλεσε 
καθοριστικό παράγοντα για τη συνεργασία των πρώτων ανθρώπων και στη συνέχεια, για τη µεταλλαγή 
των απλών κοινωνιών σε οργανωµένες πολιτείες, µέσω της διατύπωσης γραπτών νόµων. Κατά τη 
διάρκεια των χιλιετιών, η γλώσσα εξελίσσεται, ανάλογα µε τις κοινωνικοπολιτικές µεταβολές και 
καθρεπτίζει την κουλτούρα ενός λαού. Η ελληνική γλώσσα, µία από τις πιο πλούσιες και ευέλικτες στον 
κόσµο, η οποία φανερώνει την ποιότητα και την αντοχή του πολιτισµού µας, γνωρίζει σήµερα κρίση, 
ώστε κινδυνεύει να διακοπεί η ιστορική µας συνέχεια. 
 
Προσφορά - αξία γλώσσας: 
-αποτελεί όργανο επικοινωνίας (επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας) 
=> µέσω αυτής οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή, ενηµερώνουν και ενηµερώνονται, πληροφορούν και 
πληροφορούνται, επιλύουν τα προβλήµατα τους, εκφράζουν τα συναισθήµατά τους 
-συµβάλλει στην πνευµατική ανάπτυξη=> 
● είναι φορέας απόψεων και ιδεών, οδηγεί στον προβληµατισµό, στη διεύρυνση του γνωστικού 
επιπέδου, στην ανάπτυξη της κρίσης 
● η ανάπτυξη των Επιστηµών στηρίχτηκε στη µελέτη, στη σύγκριση, στην ανάλυση δεδοµένων, στους 
συλλογισµούς και στην εµβάθυνση των εννοιών, που πετυχαίνονται µε τη βοήθεια της γλώσσας 
● ολόκληρη η πνευµατική δηµιουργία και κληρονοµιά ενός λαού διαιωνίζεται µε τη γλώσσα  
● χάρη σ’ αυτή γνωστοποιούνται και διαδίδονται από γενιά σε γενιά τα επιστηµονικά πορίσµατα, ώστε 
πραγµατοποιείται η ραγδαία εξέλιξη επιστήµης και τεχνολογίας 
● αποτελεί το κυριότερο µέσο παιδαγωγικής 
-συντελεί στην κοινωνικοποίηση του ατόµου και στην καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης=> 
● µέσω της γλώσσας γίνεται η πρόσβαση από το «εγώ» στο «εµείς» 
● οι άνθρωποι µε την επικοινωνία και το διάλογο έρχονται πιο κοντά, δηµιουργούνται δεσµοί φιλίας 
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● µε το λόγο το άτοµο επιβεβαιώνεται, καταπολεµά την εσωστρέφεια, τη µοναξιά και την ανασφάλεια 
του 
● µε το µετριασµό της αποξένωσης απαλλάσσεται η κοινωνία από τη βία, την εγκληµατικότητα, τις 
αυτοκτονίες κι άλλες παρόµοιες ακραίες καταστάσεις 
● µε τη γλώσσα γίνονται κατανοητές οι ηθικές αξίες 
● η διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα προϋποθέτει πειστική ηθική διαπαιδαγώγηση, που πετυχαίνεται µε 
τη γλώσσα 
● διατηρούνται διαχρονικές αξίες, όπως το µέτρο, ο ανθρωπισµός, η δηµοκρατία για τον ελληνικό 
πολιτισµό 
-ο πολιτικός λόγος γεννήθηκε µε τη γλώσσα => 
● η δηµοκρατία στηρίζεται στο διάλογο, που αυτός µε την σειρά του απαιτεί καλλιέργεια της γλώσσας 
● µε τη γλώσσα ανταλλάσσονται πολιτικές απόψεις, υπάρχει πολυφωνία και γόνιµη πολιτική 
αντιπαράθεση 
● ελέγχεται η εξουσία 
-κυρίαρχος ο ρόλος της γλώσσας και στην καλλιτεχνική δηµιουργία=> 
● µέσο έκφρασης καλλιτεχνικών ανησυχιών στο θέατρο, στην ποίηση, στη λογοτεχνία 
-αποτελεί γνήσια έκφραση του εθνικού χαρακτήρα=> 
● η γλώσσα εκφράζει το «πρόσωπο», την ταυτότητα, την ιδιαίτερη φυσιογνωµία ενός λαού, ολόκληρη 
την ιστορία και τον πολιτισµό του  
● «γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο» (Ψυχάρης) 
● µε τη γλώσσα βιώνεται και µεταβιβάζεται η πολιτιστική κληρονοµιά, η παράδοση, η γνώση της οποίας 
δηµιουργεί την εθνική συνείδηση 
● η κοινή γλώσσα, το «οµόγλωσσο», µολονότι η γλωσσική οµοιογένεια δε συµπίπτει πάντα µε τη 
φυλετική, είναι το συνεκτικό στοιχείο που ενώνει ένα λαό, η έναρθρη ενσάρκωση της κοινής καταγωγής 
και της κοινής ιστορικής συνέχειας. 
 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
α.) Εντοπισµός του προβλήµατος-κίνδυνοι: 
-λεξιπενία => συρρίκνωση του λεξιλογίου 
● περιορισµένο και φτωχό λεξιλόγιο  
-παραφθορά+αλλοίωση ελληνικής γλώσσας 
● βαρβαρισµοί (=γραµµατικά λάθη) 
● σολοικισµοί (=συντακτικά λάθη) 
● έλλειψη ακριβολογίας στην έκφραση 
● συχνές επαναλήψεις / άκριτη υιοθέτηση νέων 
- χρήση στερεότυπων, συνθηµατολογικών εκφράσεων και ηχηρών λέξεων, µε σκοπό µόνο τον 
εντυπωσιασµό 
- χρήση ιδιότυπου λεξιλογίου-παραγλώσσας, από τη νεολαία ιδίως, και περιορισµένου 
● συνεννόηση µε χειρονοµίες, γκριµάτσες κ.α. 
● εξεζητηµένες ή ξεχασµένες λέξεις 
● περιθωριακό λεξιλόγιο (αργκό) 
● νέες άγνωστες λέξεις χωρίς νόηµα (π.χ. καράφλιασµα, ψάρωσα, µου τη δίνει κ.α.) 
-ξενοµανία-µιµητισµός 
● άκριτη αποδοχή και οικειοποίηση ξένων λέξεων 
● ξενόγλωσσες επιγραφές 
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«Στους καιρούς µας οι λέξεις κατάντησαν προσωπεία και τα νοήµατα έχουν διαστρεβλωθεί» 
(Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος) 
 
β.) Αίτια προβλήµατος: 
-οικογένεια => δε δίνει σηµασία στη γλωσσική αγωγή των παιδιών => χάσµα γενεών=αντίθεση και ως 
προς τη γλώσσα 
-εκπαίδευση => εξειδικευµένη γνώση και υποβάθµιση της γλωσσικής κατάρτισης στην εκπαίδευση 
-το γλωσσικό ζήτηµα => πρόβληµα διγλωσσίας (καθαρεύουσα-δηµοτική) που βασάνισε  τις παλιότερες 
γενιές κι ο αντίκτυπος του υπάρχει ως σήµερα. 
- µέσα µαζικής ενηµέρωσης => υποχώρηση λόγου έναντι της εικόνας-µη ορθή χρήση της γλώσσας από 
δηµοσιογράφους (πλατειασµοί, ακυριολεξίες, χρήση ξένων λέξεων, γλώσσα διαφήµισης) 
-καταναλωτισµός/κρίση ηθικών αξιών => το άτοµο ενδιαφέρεται για τις υλικές κι όχι  για τις ηθικές 
αξίες, για την απόκτηση αγαθών κι όχι πνευµατικού επιπέδου και καλύτερης γλωσσικής παιδείας 
-µιµητισµός /ξενοµανία => εύκολη αποδοχή υποπροϊόντων των ξένων πολιτισµών 
-σύγχρονος τρόπος ψυχαγωγίας ειδικά των νέων (µπαρ, ηλεκτρονικά παιχνίδια) δεν ευνοεί την 
καλλιέργεια του λόγου 
-το πολιτικό-κοµµατικό λεξιλόγιο => η «ξύλινη» γλώσσα των πολιτικών, η συνθηµατολογία, οι 
σοφιστείες, η έλλειψη διαλόγου 
-το φαινόµενο να µην διαβάζει αρκετά ο Νεοέλληνας => αποµάκρυνση από βιβλίο και λογοτεχνία 
γ.) Τρόποι αντιµετώπισης: 
-άτοµο  => προσωπική ευαισθητοποίηση, καλλιέργεια διαλόγου και διαπροσωπικών σχέσεων, επαφή µε 
το βιβλίο 
-οικογένεια => ορθή γλωσσική αγωγή νέου 
-εκπαίδευση => εκσυγχρονισµός µεθόδων ελληνικής γλώσσας, επαφή µε τις γλωσσικές ρίζες µέσω της 
διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, γλωσσική επιµόρφωση εκπαιδευτικών, περισσότερη εξάσκηση 
µαθητών στον γραπτό και προφορικό λόγο 
-Μ.Μ.Ε => έλεγχος από υπεύθυνους φορείς για τη γλώσσα των δηµοσιογραφικών κειµένων 
-πολιτικοί => ορθός πολιτικός λόγος κι όχι κοµµατική συνθηµατολογία, ευαισθησία για το γλωσσικό 
πρόβληµα, παροχή σωστών προτύπων ως προς την έκφραση για το λαό, υπευθυνότητα στις αλλαγές- 
µεταρρυθµίσεις που προτείνονται για την εκπαίδευση, ενίσχυση των φορέων του εθνικού πολιτισµού 
που προάγουν τη γλώσσα (βιβλίο, θέατρο, κιν/φος. Τύπος…) 
-πνευµατική ηγεσία => διαφωτιστικός ρόλος για τη σπουδαιότητα της γλώσσας για το έθνος, διαλέξεις, 
επισήµανση γλωσσικών σφαλµάτων 
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Η έννοια της κακοποίησης της γλώσσας 
 

Ως γλωσσολόγος γίνοµαι πολύ συχνά αποδέκτης παραπόνων και παρατηρήσεων για την 
«κακοποίηση» που υφίσταται η γλώσσα µας. Πρόκειται συνήθως για µορφωµένους ανθρώπους, 
επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και συχνά για λιγότερο µορφωµένους ανθρώπους, µε κάποια 
φανερή έγνοια για τη γλώσσα που µιλάµε και γράφουµε. Τα παράπονα είναι για την «κατάντια» της 
γλώσσας µας, για τα «άθλια» Ελληνικά που ακούγονται από την τηλεόραση, για την «άγνοια» της 
Ελληνικής από τους µαθητές, για το πώς γράφονται σήµερα οι λέξεις της γλώσσας µας, για το πώς 
µιλούν οι νέοι κ.λ.π. Στις γραµµές που ακολουθούν θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι σηµαίνει 
γλωσσολογικά η λεγόµενη κακοποίηση της γλώσσας. 

Θα ήταν εκτός πραγµατικότητας, αν πίστευε κανείς ότι η σηµερινή κατάσταση της γλώσσας 
µας (γνώση - χρήση - αξιοποίησή της) είναι ό,τι πρέπει ή ό,τι θα θέλαµε να είναι. Θα ήταν εκτός 
πραγµατικότητας, αν δεν αναγνώριζε ότι υπάρχουν ουσιώδη προβλήµατα. Θα ήταν εκτός 
πραγµατικότητας, αν δεχόταν ότι µε τη γλωσσική µεταρρύθµιση του ’74 λύθηκαν αυτοµάτως όλα τα 
προβλήµατα της γλώσσας µας, τα ουσιαστικά προβλήµατα µιας ποιοτικής γνώσης και χρήσης της 
ελληνικής γλώσσας. Άλλο τόσο όµως είναι εκτός πραγµατικότητας, όποιος δεν βλέπει ότι η γλώσσα 
µας βρίσκεται στο σωστό δρόµο και βελτιώνεται σταδιακώς. Ένας µέσος µαθητής σήµερα µπορεί να 
συντάξει ένα κείµενο γλωσσικά καλύτερο, πιο δηλωτικό, πιο επικοινωνιακό, πιο συγκροτηµένο από το 
κείµενο που θα συνέτασσε ο αντίστοιχος µαθητής πριν από µερικές δεκαετίες (συνήθως ένα κείµενο 
έντονα βερµπαλιστικό, συχνά κακοδιατυπωµένο, σε µια γλωσσική µορφή που δεν του ήταν τόσο 
οικεία, µε γλωσσική συνήθως δυσκαµψία και µειωµένη επικοινωνιακή δύναµη). Πείρα πολλών ετών 
από κείµενα µαθητών και φοιτητών πριν και µετά από τη γλωσσική µεταρρύθµιση επιτρέπει στον 
γράφοντα αυτές τις εκτιµήσεις. Και επιτρέπει, γενικότερα, µια συγκρατηµένη αισιοδοξία.  

Συγκεκριµένα, δεν φταίει η µεταρρύθµιση και η δηµοτική ή, ακριβέστερα, η νεοελληνική κοινή 
γλώσσα για τις όποιες αδυναµίες παρατηρούνται στη χρήση της σύγχρονης γλώσσας µας. Αντίθετα, το 
γεγονός ότι γράφουµε την ίδια µορφή γλώσσας που χρησιµοποιούµε και όταν µιλάµε είναι λογικό να 
διευκολύνει και πράγµατι διευκολύνει τη γλωσσική µας επικοινωνία. Άλλο να γράφεις σ' έναν 
γλωσσικό κώδικα (την καθαρεύουσα) που πρέπει επιπροσθέτως και εκ των υστέρων να κατακτήσεις 
και άλλο να γράφεις στη µητροδίδακτη γλώσσα, σ' έναν κώδικα που ήδη κατέχεις. Αλλού, λοιπόν, θα 
πρέπει να αναζητηθούν οι πραγµατικές δυσκολίες και αδυναµίες στη χρήση της γλώσσας µας. Πρέπει 
να καταλάβουµε ότι το σηµερινό παιδί, το «παιδί της τηλεόρασης» δεν µπορεί εξ ορισµού παρά να έχει 
µειωµένη ικανότητα στη χρήση της γλώσσας. Αν έχουµε το παιδί µας εκτεθειµένο για πολύ στη 
βλαπτική επίδραση της κακής τηλεοπτικής γλώσσας, αν έχει περιορισµένα διαβάσµατα καλής χρήσης 
της γλώσσας, αν η γλώσσα που ακούει στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον είναι 
υποβαθµισµένη κ.τ.ο., είναι φυσικό να έχει προβλήµατα στη γλωσσική του έκφραση γραπτή και 
προφορική. Και γλώσσα, µην το ξεχνάµε, δεν είναι αν θα γράφει κανείς µια ξενικής προέλευσης λέξη 
µε ε και αι (τρένο ή τραίνο) ή αν θα γράφει να έλθει ή να έλθη (µε ει ή η), αλλά ποια λέξη θα επιλέξει 
κάθε φορά ανάµεσα στο συνέπεια και το επίπτωση, ανάµεσα στο επίδραση, επιρροή και επήρεια ή 
ανάµεσα στον κόπο, τον µόχθο και την κούραση. 

Γλώσσα είναι αν θα συντάξεις σωστά µια πρόταση και αν θα χρησιµοποιήσεις τους σωστούς 
γραµµατικούς τύπους στη σωστή τους κάθε φορά θέση. Και πάνω απ' όλα γλώσσα είναι το να µπορείς 
να συνθέσεις σωστά ένα κείµενο: µε πληρότητα νοηµάτων, µε νοηµατική και γλωσσική αλληλουχία 
και µε επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα, να µπορείς δηλ. να γίνεις κατανοητός από τον ακροατή 
/αναγνώστη σου και να επιτύχεις τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποίησες το κείµενο σου (προφορικό 
ή γραπτό). Η σύνταξη κειµένων προφορικών και γραπτών (το να µιλάς δηλ. και να γράφεις) είναι µια 
δύσκολη, απαιτητική, λεπτή και σύνθετη διανοητική ικανότητα, κατ' εξοχήν δηµιουργική, µια τέχνη 
και µια τεχνική που χρειάζεται καλούς δασκάλους, µεγάλη άσκηση, ευρύτερη καλλιέργεια και συνεχή 
επαφή µε πρότυπα γλώσσας, µε κείµενα γραµµένα ή ειπωµένα από ανθρώπους που έχουν, µε τη σειρά 
τους, κατακτήσει οι ίδιοι σε εξαιρετικό βαθµό αυτή την ικανότητα. 

Γ. Μπαµπινιώτης      (από τον ηµερήσιο τύπο) 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ: 

 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 80 – 100 λέξεις. 

Μονάδες 25 
 
 

Β.1. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει τη γλώσσα της τηλεόρασης βλαπτική και την επίδρασή της κακή. 
Να αιτιολογήσετε τη θέση αυτή σε µία παράγραφο 80 – 100 λέξεων. 

Μονάδες 10 
 
 
Β.2. Να επισηµάνετε τον τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειµένου. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 5 

 
 
Β.3. Να µετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις από την ενεργητική στην παθητική σύνταξη ή 

αντίστροφα, όπου είναι εφικτό. 
 α. … είναι λογικό να διευκολύνει και πράγµατι διευκολύνει τη γλωσσική µας επικοινωνία. 

β. Αλλού, λοιπόν, θα πρέπει να αναζητηθούν οι πραγµατικές δυσκολίες και αδυναµίες στη χρήση 
της γλώσσας µας. 

Μονάδες 10 
 
 
Β.4. Να δώσετε ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις παρακάτω λέξεις: 
  έγνοια, ουσιώδη, µεταρρύθµιση, βλαπτική, συνεχή. 

Μονάδες 10 
 
 
Γ. Κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης στη σχολική σας τάξη µε θέµα τη γλώσσα ορισµένοι µαθητές 

επικαλούνται την αξία της λακωνικότητας για να υποστηρίξουν την άποψη ότι η χρήση 
περιορισµένου λεξιλογίου δεν πρέπει να θεωρείται µειονέκτηµα, εφόσον η επικοινωνία γίνεται 
κατορθωτή. 
Εσείς συµφωνείτε µε αυτή τη θέση ή πιστεύετε ότι η λακωνικότητα σε αυτή την περίπτωση 
συγχέεται µε την εσωστρέφεια και την αδυναµία γλωσσικής έκφρασης; Ποιες είναι κατά τη γνώµη 
σας οι αιτίες της κακοποίησης της γλώσσας; Να εκθέσετε τις απόψεις σας σε ένα κείµενο που θα 
δηµοσιεύσετε στη σχολική σας εφηµερίδα. (400 – 500 λέξεις) 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 

Ορισµός 
Επιστήµη< από το ρ.«επίσταµαι» (=γνωρίζω πάρα πολύ καλά). Είναι η δραστηριότητα που αποσκοπεί 
στην προαγωγή και ανάπτυξη της γνώσης. Είναι το σύνολο των γνώσεων και των µεθόδων, που 
απορρέουν από τη συστηµατική µελέτη και παρατήρηση των διάφορων φυσικών και κοινωνικών 
φαινοµένων (φυσικές-κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήµες). Στόχος της η κατάκτηση της αλήθειας, η 
διατύπωση γενικών νόµων και κανόνων, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του 
ανθρώπου. 
Κέντρο της ο άνθρωπος κι όχι «επιστήµη για την επιστήµη» 
Μέθοδος της η έρευνα, το πείραµα, η σύγκριση. 
 
∆ιάκριση επιστηµών 
α.) Φυσικές ερευνούν τους νόµους της φύσης δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη 
φύση να παράγει αγαθά να κάνει άνετη τη ζωή του (αστρονοµία, γεωγραφία, φυσική, γεωλογία, 
βιολογία κ.α.). 
β.)Κοινωνικές ή ανθρωπιστικές µελετούν την κοινωνική ζωή και τον άνθρωπο (ψυχολογία, ιστορία, 
φιλοσοφία, κοινωνιολογία, επιστήµες των τεχνών κ.α.) 
 
Εύρος της επιστήµης  
● η επιστήµη σήµερα καλύπτει όλους τους τοµείς του επιστητού και της ανθρώπινης δραστηριότητας 
µετά τις θεωρητικές γνώσεις προχωρεί στην εφαρµογή των θεωριών και επιστηµονικών ανακαλύψεων-
αιώνας της τεχνολογίας. 
● τα επιστηµονικά επιτεύγµατα είναι σήµερα προσιτά σ’ όλους τους ανθρώπους των πολιτισµένων 
χώρων (αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.τ.λ.) 
 
Ιστορική αναδροµή 
● Ο άνθρωπος στα πρώτα στάδια των αναζητήσεών του ερµήνευε τα φαινόµενα µε το µύθο. 
● Πρώτοι οι Ίωνες φιλόσοφοι (7ος αι. π.χ.) αποδεσµεύτηκαν από τη µυθική ερµηνεία των φυσικών 
φαινοµένων και προσπάθησαν να τα ερµηνεύσουν µε τρόπο ορθολογικό. 
● Με το Σωκράτη τους Σοφιστές τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη θεµελιώθηκαν και εξελίχθηκαν οι 
επιστήµες. 
● Στο Μεσαίωνα έχουµε επιβράδυνση της επιστηµονικής εξέλιξης λόγω του σκοταδισµού των 
δογµατικών αντιλήψεων και της θρησκοληψίας που επικρατούσε. 
● Από την Αναγέννηση κι αργότερα το ∆ιαφωτισµό έχουµε επιτάχυνση της επιστηµονικής προόδου κι 
επικράτηση του ορθολογισµού. 
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
■ Κυριαρχία του ανθρώπου στη φύση 
■ Άνοδος βιοτικού επιπέδου (άνετη η καθηµερινή ζωή µε τις τεχνολογικές εφαρµογές). 
■ Αύξηση παραγωγικότητας, µείωση κόστους, βελτίωση των συνθηκών εργασίας (µε την 
αυτοµατοποίηση της εργασίας). 
■ Εξοικονόµηση ελεύθερου χρόνου. 
■ Περιορισµός ανθρώπινου µόχθου. 
■ Αύξηση µέσου όρου ζωής, καλυτέρευση όρων περίθαλψης, περιορισµός πόνου (µε τα επιτεύγµατα της 
ιατρικής). 
■ Τεχνολογία- άνοιξε τις πύλες του διαστήµατος, γνωριµία µε νέους κόσµους. 
■ Όξυνση του νου-κυριαρχία ορθολογισµού ,γνώση. 
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■ Απαλλαγή από άγνοια, απελευθέρωση από προλήψεις και δεισιδαιµονίες. 
■ Επικοινωνία ατόµων (µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς)- διαπροσωπικές σχέσεις. 
■ Μεγαλύτερες δυνατότητες πληροφόρησης (δορυφόροι, ΜΜΕ, φωτογραφία). 
■ ∆ιάδοση τέχνης ανταλλαγή ιδεών, κατάργηση εθνικών συνόρων. 
■ Επίλυση προβληµάτων µέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η γνώση. 
■ Ειδικότερα, οι ανθρωπιστικές επιστήµες- διαµορφώνουν ήθη και συµπεριφορές, επηρεάζουν τον 
τρόπο σκέψης του ανθρώπου τον οδηγούν στη γνώση του «καλού» και στην αποφυγή του «κακού». 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
■ Οικολογική καταστροφή- ρύπανση περιβάλλοντος, εξάντληση φυσικών πόρων, έλλειψη ποιότητας 
προϊόντων. 
■ Η επιστήµη σήµερα, αποβλέπει περισσότερο στην κάλυψη υλικών αναγκών- καταναλωτισµός υλικός 
ευδαιµονισµός. 
■ Μηχανοποίηση της εργασίας- «ροµποτοποίηση» ανθρώπου- πληθωρισµός, ανεργία. 
■ Εξειδίκευση στη γνώση- µονοδιάστατος άνθρωπος, αδυναµία σφαιρικής θεώρησης πραγµάτων. 
■ Απειλείται η ψυχική υγεία του ανθρώπου- έντονος ρυθµός ζωής άγχος, αποµάκρυνση από φύση. 
■ Αλλοτρίωση ανθρώπου- µοναξιά, έλλειψη επικοινωνίας. 
■ Χρησιµοποίηση επιστήµης για πολεµικούς σκοπούς- βιολογικά πυρηνικά όπλα- κίνδυνος για 
παγκόσµια ειρήνη. 
■ Τα επιτεύγµατα της επιστήµης πολλές φορές χρησιµοποιούνται για κατάλυση της δηµοκρατίας- 
συσκευές παρακολούθησης, «µοντέρνων» βασανιστηρίων- περιορισµός ελευθερίας πολίτη. 
■ Σπατάλη εισοδηµάτων σε διαστηµικές έρευνες και κατασκευή όπλων, ενώ ο «Τρίτος κόσµος» 
πεθαίνει από ασιτία. 
■ Αυξάνει τη δύναµη των διαχειριστών εξουσίας (έλεγχος ΜΜΕ, δύναµη των όπλων) υποδούλωση 
ανθρώπου και χειραγώγηση από τους «ειδικούς», που κατέχουν και καταχρώνται την επιστηµονική 
γνώση. 
■ Ιδεολογική σύγχυση από τις επιστηµονικές ανακαλύψεις. 
 
 
 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 
 
∆εν είναι υπεύθυνη η επιστήµη για τις κακές εφαρµογές της αλλά η κακή της χρήση από τον άνθρωπο. 
Συγκεκριµένα την ευθύνη δεν την έχουν οι πολιτικά ή οικονοµικά ισχυροί µόνο που στα χέρια τους 
κρατούν τη δύναµη της επιστήµης, αλλά και οι ίδιοι οι επιστήµονες που εµπιστεύτηκαν αυτή τη δύναµη 
στους ισχυρούς. Ο επιστήµονας, λοιπόν, έχει ευθύνη επιστηµονική απέναντι στο αντικείµενό του, αλλά 
και ηθική απέναντι στην ανθρωπότητα. 
 
α.) Επιστηµονική ευθύνη (επάγγελµα ως επιστήµονα) 
 
■ αγάπη προς την επιστήµη του 
■ συνεχής επιµόρφωση κι ενηµέρωση, «δια βίου» παιδεία, ανανέωση γνώσεων. 
■ έλλειψη δογµατισµού και υποκειµενισµού- ο επιστήµονας πρέπει να’ ναι δεκτικός στα νέα µηνύµατα. 
■ να χρησιµοποιεί ορθολογικές µεθόδους, να αµφισβητεί, να παρατηρεί, να αποφεύγει τα σφάλµατα. 
 
β.) Ηθική ευθύνη (κοινωνική ή πολιτική) 
 
■ να φροντίζει το κοινωνικό κι όχι το ατοµικό συµφέρον του. 
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■ να προβλέπει και να παίρνει υπεύθυνες αποφάσεις για τη σωστή εφαρµογή των αποτελεσµάτων της 
έρευνάς του- να περιορίζει τις στρατιωτικές εφαρµογές των γνώσεων του ή και να αρνείται τη 
συµµετοχή του σε εφευρέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της ανθρωπότητας. 
■ να κάνει χρήση του κοινωνικού του κύρους για να ξεσηκώνει και να κατευθύνει τις µάζες σε αγώνες 
για ειρήνη κι ελευθερία- αφύπνιση λαού. 
■ να ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα, τοπικά και παγκόσµια. 
■ να είναι ενεργός πολίτης, πολιτικοποιηµένος, όχι όµως ενταγµένος σε κοµµατικούς µηχανισµούς. 
■ να µην θεωρεί την επιστήµη αυτοσκοπό, αλλά µέσο για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. 
■ να έχει διαµορφωµένη µια ηθική προσωπικότητα. 
● Αξίες, ιδανικά, ανθρωπιά, συνέπεια, ευθύνη. 
● Ανιδιοτέλεια, εντιµότητα, γνήσια φιλοδοξία κι όχι µαταιοδοξία. 
● Αυτογνωσία, αυτοκριτική. 
● Αυτοπειθαρχία, αποβολή παθών, µανίας καταναλωτισµού. 
● Λειτουργός κι όχι στυγνός επαγγελµατίας- εκλαΐκευση γνώσεων, πληροφόρηση κοινής γνώµης πάνω 
στα επιστηµονικά επιτεύγµατα. 
● Πρότυπο συµπεριφοράς, παράδειγµα στους νέους. 
Ευθύνη Πολιτείας 
 
■ τεχνολογία στην υπηρεσία του συνόλου- εφαρµογή της για ειρηνικούς σκοπούς. 
■ παροχή ανθρωπιστικής παιδείας 
■ δηµοκρατικό πολίτευµα, που να παρέχει ελευθερία έκφρασης και έρευνας. 
■ οικονοµική ενίσχυση επιστηµονικών ερευνών. 
 
Απόψεις 
 
◊ «Η γνώση είναι δύναµη» 
 (Francis Bacon) 
 
◊ «Πάσα επιστήµη χωριζόµενη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία ου σοφία φαίνεται» 

  (Πλάτων) 
 

◊ «Ο τελικός σκοπός της επιστήµης είναι η αλήθεια» 
      (Μπαλζάκ) 
 
◊ «Η επιστήµη είναι η αλήθεια µε βάση τη λογική» 
 (Β.Ουγκώ)  
◊ «Υπερηφανεύοµαι για το σηµερινό άνθρωπο που έκανε την επιστήµη πηγή δύναµης, αλλά τρέµω για 
το µέλλον. Θα βάλει άραγε την αρετή πάνω από τη δύναµή του ή θα γίνει µηχανή ολέθρου από φθόνο 
και ζηλοτυπία;» 
 (Παπανούτσος) 
 
◊ «Από αιώνες οικοδοµούµε το ανάκτορο της επιστήµης. Τώρα επιτέλους- µας στεγάζει όλους ο ίδιος 
φόβος» 

                                       (Ι. Ευαγγέλου. «Ψηφίδες ιδεών») 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΗ 

 
 Ανάµεσα στον πολιτισµό και στην Τεχνική υπάρχει µια τριµερής αντίφαση την οποία πρέπει να 
έχουµε υπόψη µας, αν θέλουµε να προσεγγίσουµε σωστά το πρόβληµα. 
 Ο τεχνικός κόσµος είναι ο κόσµος των υλικών πραγµάτων˙ αποτελείται από υλικά πράγµατα 
και έχει σχέση µ’ αυτά. Όταν η Τεχνική δείχνει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, το κάνει µετατρέποντάς 
τον σε υλικό αντικείµενο. Ο άνθρωπος, έτσι όπως υπάρχει σ’ αυτή την κοινωνία, είναι βυθισµένος σ’ 
ένα σύνολο αντικειµένων, µηχανών και αναρίθµητων υλικών πραγµάτων. Η Τεχνική του εγγυάται 
µόνο την υλική ευτυχία που µπορούν να του εξασφαλίσουν τα υλικά αντικείµενα. Αλλά, η τεχνική 
κοινωνία δεν είναι, και δεν µπορεί να είναι, µια αληθινά ανθρωπιστική κοινωνία, αφού βάζει σε πρώτη 
µοίρα τα υλικά πράγµατα κι όχι τον άνθρωπο. Μπορεί µόνο να δράσει πάνω στον άνθρωπο, 
µειώνοντάς τον και βάζοντάς τον στο δρόµο του ποσοτικού. Η ριζική αντίφαση υπάρχει ανάµεσα στην 
τεχνική τελειότητα και την ανθρώπινη ανάπτυξη, επειδή η τελειότητα αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
µέσω της ποσοτικής ανάπτυξης και κατ’ ανάγκη στρέφεται αποκλειστικά προς ό,τι είναι µετρήσιµο. 
Αντίθετα, η ανθρώπινη τελειότητα ανήκει στο χώρο του ποιοτικού και στρέφεται προς ό,τι δεν είναι 
µετρήσιµο. ∆εν έχουµε χώρο να συζητήσουµε εδώ την άποψη ότι οι πνευµατικές αξίες δεν µπορούν να 
είναι το αποτέλεσµα µιας υλικής προόδου. Η µετάβαση από το τεχνικά ποσοτικό στο ανθρώπινα 
ποιοτικό είναι αδύνατη. Στην εποχή µας, η τεχνική ανάπτυξη µονοπωλεί όλες τις ανθρώπινες δυνάµεις, 
τα πάθη, τις διάνοιες και τις αρετές µε τέτοιο τρόπο, που είναι πρακτικά αδύνατο να αναζητήσουµε και 
να βρούµε κάπου οποιαδήποτε καθαρά ανθρώπινη τελειότητα. Κι αν αυτή η αναζήτηση είναι αδύνατη, 
τότε δεν µπορεί να υπάρξει πολιτισµός µε την καθαυτό σηµασία του όρου. 
 Η τεχνική ανάπτυξη οδηγεί σε µια αύξηση της δύναµης. ∆ηλαδή, δηµιουργούνται τεχνικά µέσα 
ασύγκριτα πιο αποτελεσµατικά απ’ ό,τι είχε επινοηθεί µέχρι σήµερα. Η τεχνική είναι δύναµη που έχει 
ως αντικείµενό της µόνο τη δύναµη, µε την ευρύτερη σηµασία της λέξης. Η δυνατότητα δράσης 
γίνεται απεριόριστη και απόλυτη. Για παράδειγµα, έχουµε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να 
εξαλείψουµε όλη τη ζωή πάνω στη γη, επειδή διαθέτουµε τα µέσα που µπορούν να πετύχουν κάτι 
τέτοιο. Σ’ όλους τους τοµείς δράσης έχουµε να κάνουµε µε τέτοιες απόλυτες δυνατότητες. Έτσι, π.χ., 
οι κυβερνητικές τεχνικές, που αναµειγνύουν οργανωτικές, ψυχολογικές και αστυνοµικές τεχνικές, 
τείνουν να δώσουν στις κυβερνήσεις απόλυτη δύναµη. Κι εδώ θα πρέπει να επισηµάνω έναν µεγάλο 
νόµο που πιστεύω ότι είναι βασικός για την κατανόηση του κόσµου στον οποίο ζούµε: όταν η δύναµη 
γίνεται απόλυτη, οι αξίες χάνονται. Όταν ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει το καθετί, δεν υπάρχει αξία 
που µπορούµε να προτείνουµε˙ όταν τα µέσα δράσης είναι απόλυτα, δεν µπορούµε να φανταστούµε 
κανένα σκοπό δράσης. Η δύναµη, όσο µεγαλώνει καταργεί τα σύνορα ανάµεσα στο καλό και στο 
κακό, ανάµεσα στο δίκαιο και στο άδικο. Είµαστε αρκετά εξοικειωµένοι µ’ αυτό το φαινόµενο στις 
ολοκληρωτικές κοινωνίες. (…) 
 Η τρίτη και τελευταία αντίφαση είναι ότι η Τεχνική δεν µπορεί ποτέ να γεννήσει την ελευθερία. 
Φυσικά, η Τεχνική απελευθερώνει την ανθρωπότητα από ένα ολόκληρο σύνολο παλιών περιορισµών. 
Είναι προφανές, παραδείγµατος χάρη, ότι απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα όρια που του έχουν 
επιβάλει ο χρόνος και ο χώρος˙ ότι ο άνθρωπος έχει, χάρη σ’ αυτήν, απελευθερωθεί (ή τουλάχιστον 
τείνει να απελευθερωθεί) από την πείνα, το υπερβολικό κρύο και την ζέστη, από τους ρυθµούς των 
εποχών και από το σκοτάδι της νύκτας˙ ότι η ανθρώπινη φυλή έχει απελευθερωθεί από ορισµένους 
κοινωνικούς περιορισµούς µέσω της συναλλαγής της µε το σύµπαν και από τους διανοητικούς της 
περιορισµούς µέσω της συσσώρευσης των πληροφοριών. Αλλά σηµαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος είναι 
πραγµατικά ελεύθερος; Άλλοι περιορισµοί, εξίσου καταπιεστικοί και αυστηροί µε τους 
παραδοσιακούς, έχουν επιβληθεί µέσω της Τεχνικής στο ανθρώπινο ον της σηµερινής τεχνολογικής 
κοινωνίας. Νέα όρια και τεχνικές πιέσεις έχουν πάρει τη θέση των παλιών, φυσικών περιορισµών, και 
σίγουρα δεν µπορούµε να αποδείξουµε ότι ο άνθρωπος έχει κερδίσει πολλά. Το πρόβληµα είναι  
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βαθύτερο – η δράση της Τεχνικής είναι το αντίθετο της ελευθερίας, µια δράση ντετερµινισµού και 
αναγκαιότητας. Η Τεχνική είναι ένα σύνολο ορθολογικών και αποδοτικών πρακτικών˙ ένα σύνολο 
τάξεων, σχηµάτων και µηχανισµών. Όλα αυτά εκφράζουν πολύ καλά µια αναγκαία τάξη και µια 
καθορισµένη διαδικασία, στην οποία όµως δεν µπορεί να εισχωρήσει η ελευθερία, η ανορθοδοξία και 
η σφαίρα του τυχαίου και του αυθόρµητου. Το µόνο που µπορούν να εισαγάγουν αυτά τα τελευταία 
είναι η αταξία και η αναταραχή. Όσο περισσότερο αυξάνονται στην κοινωνία οι τεχνικές δράσεις, τόσο 
περισσότερο µειώνεται η ανθρώπινη πρωτοβουλία και αυτονοµία. Όσο περισσότερο είναι 
αναγκασµένο το ανθρώπινο ον να ζει σ’ έναν κόσµο διαρκώς αυξανόµενων απαιτήσεων (έναν κόσµο 
που ενισχύεται από την ύπαρξη ενός τεχνικού µηχανισµού που έχει τους δικούς του νόµους 
προκειµένου να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές), τόσο περισσότερο χάνει κάθε δυνατότητα ελεύθερης 
επιλογής και ατοµικότητας στη δράση. Αυτή η απώλεια ενισχύεται πολύ από το αυτοκαθόριστο της 
Τεχνικής, που µας παρουσιάζεται σαν κάτι το αναπόφευκτο και υπερβολικά αναγκαίο. Αλλά όταν η 
ελευθερία αποκλείεται µ’ αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να δηµιουργηθεί ένας 
πολιτισµός. 
 Έχουµε τη γνώµη ότι δεν µπορεί να υπάρξει λύση σ’ αυτό το πρόβληµα, σε αντίθεση µε ό,τι 
γράφουν όσοι συγγραφείς ασχολήθηκαν µ’ αυτό. Όλοι κάνουν έναν απαράδεκτο συλλογισµό: 
απορρίπτουν την Τεχνική και θέλουν να επιστρέψουµε σε µια προ – τεχνική κοινωνία. Σίγουρα µπορεί 
κανείς να λυπηθεί που χάθηκε κάποια αξία ή κάποια κοινωνική ή ηθική µορφή του παρελθόντος˙ αλλά, 
όταν κάποιος ασχολείται µε το πρόβληµα της τεχνικής κοινωνίας, δεν µπορεί να υποστηρίζει στα 
σοβαρά ότι είναι δυνατόν να ξαναζωντανέψει το παρελθόν. (Ακόµη κι αν γινόταν κάτι τέτοιο, δεν θα 
ήταν και µεγάλη η βελτίωση της κατάστασης του σηµερινού ανθρώπου). Αυτό που ξέρουµε σίγουρα 
είναι ότι στο παρελθόν τα πράγµατα ήταν διαφορετικά, ότι το ανθρώπινο ον αντιµετώπιζε άλλους 
κινδύνους, λάθη, δυσκολίες και πειρασµούς. Καθήκον µας είναι να ασχολούµαστε µε τους κινδύνους, 
τα λάθη, τις δυσκολίες και τους πειρασµούς που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στον σύγχρονο 
κόσµο. Κάθε λύπη για το παρελθόν είναι µάταιη˙ κάθε επιθυµία να επιστρέψουµε σ’ ένα προγενέστερο 
κοινωνικό στάδιο δεν είναι ρεαλιστική. ∆εν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσουµε πίσω, να διαγράψουµε ή 
και να σταµατήσουµε την τεχνική πρόοδο. Ό,τι έγινε έγινε. Καθήκον µας είναι να βρούµε τη θέση µας 
στην τωρινή κατάστασή µας και σε καµιά άλλη. Η νοσταλγία δεν έχει επιβιωτική αξία στον σύγχρονο 
κόσµο και δεν είναι παρά µια πτήση στη χώρα των ονείρων. 

Jacques Ellul, Η φωτιά του Προµηθέα, εκδ. Νησίδες 

 
 
Α.  Λεξιλόγιο 

καθαυτό(επίρρ):  κυριολεκτικά, κατεξοχήν, 
πραγµατικά, αναµφισβήτητα. 
εξοικειώνοµαι:  προσαρµόζοµαι, 
συνηθίζω. 
ολοκληρωτικός, -ή, -ό:  ανελεύθερος, αυταρχικός. 
ντετερµινισµός, ο:  αιτιοκρατία. 

 
 
Β. Κατανόηση – ερµηνεία 

1. Ποια είναι η τριµερής αντίφαση για την οποία κάνει λόγο ο συγγραφέας στον πρόλογο του 
δοκιµίου; (επιγραµµατικά) 

 
2. Γιατί η τεχνική κοινωνία δεν µπορεί να είναι µια αληθινά ανθρωπιστική κοινωνία; Για να 

απαντήσεις στο ερώτηµα, να ερµηνεύσεις τη σηµασία του όρου «ανθρώπινη τελειότητα». 
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3. Πού οδηγεί, κατά το συγγραφέα, η ανάπτυξη της τεχνικής και ποιες οι συνέπειες της ανάπτυξης 
αυτής; Με ποια παραδείγµατα ο συγγραφέας διασαφηνίζει και τεκµηριώνει τους ισχυρισµούς 
του; 

 
4. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι, παρόλο που η τεχνική απάλλαξε την ανθρωπότητα από πολλούς 

περιορισµούς, ωστόσο ο άνθρωπος δεν είναι πραγµατικά ελεύθερος. Γιατί; 
 
5. Πώς αντιλαµβάνεσαι το νόηµα των όρων: «ντετερµινισµός» και «αυτοκαθόριστο της Τεχνικής»;  
 
6. Να γράψεις περίληψη του κειµένου. (150 λέξεις περίπου) 

 
 
Γ. Κριτική ανάλυση και παραγωγή λόγου 

1. Σχολίασε σύντοµα: 
α) «Κι όταν η αναζήτηση ανθρώπινης τελειότητας είναι αδύνατη, τότε δεν µπορεί να υπάρξει 

   πολιτισµός µε την καθαυτό σηµασία 

του όρου». 
β) «Όταν η δύναµη γίνεται απόλυτη, οι αξίες χάνονται». 
γ) «Όσο περισσότερο αυξάνονται στην κοινωνία οι τεχνικές δράσεις, τόσο περισσότερο µειώνε-

 ται η ανθρώπινη πρωτοβουλία και 

αυτονοµία». 
 

2. Πώς τελειώνει το δοκίµιο του ο συγγραφέας; Είναι δικαιολογηµένος ένας επίλογος σαν κι 
αυτόν; 

 
3. Σε ένα κείµενο εξακοσίων λέξεων προσπάθησε να ανασκευάσεις όσα υποστηρίζει ο 

συγγραφέας. 
 
 
∆. Οργάνωση του λόγου    

1. Συµπλήρωσε το διάγραµµα: 
Κύρια ιδέα: 
………………………………………………………………………………………… 
Α΄ δευτερεύουσα ιδέα:                                      
……………………...…………………………….. 
Μία ενδεικτική λεπτοµέρεια διασάφησής της: 
……………………………………………………. 
Β΄ δευτερεύουσα ιδέα:                                      
……………………………………………………. 
Μία ενδεικτική λεπτοµέρεια διασάφησής της: 
……………………………………………………. 
Γ΄ δευτερεύουσα ιδέα:                                      
……………………………………………………. 
Μία ενδεικτική λεπτοµέρεια διασάφησής της: 
……………………………………………………. 

 
2. Τι είδους συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας για την τεκµηρίωση της τρίτης 

αντίφασης; 
 

Ε. Γλωσσικές ασκήσεις 
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1. Να βρεις, στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου, ζεύγη αντώνυµων λέξεων ή φράσεων µε τις 
οποίες αισθητοποιείται η αντίφαση που επισηµαίνει ο συγγραφέας σ’ αυτήν. 

 
 
 

2. Τι σηµαίνει η λέξη ύλη στις παρακάτω προτάσεις: 
– Είναι περιοδικό ποικίλης ύλης. 
– Η διδακτέα ύλη είναι πολλή. 
– Οι σηµερινοί άνθρωποι είναι προσκολληµένοι στην ύλη. 
– Από τη φύση παίρνουµε πρώτες ύλες. 
 

�� Να χρησιµοποιήσεις σε προτάσεις τις λέξεις, ώστε να γίνει σαφής η διαφορά στη σηµασία τους: 
αδύναµος – αδύνατο - ανίκανος. 

 
�� Να αντικαταστήσεις τη λέξη που είναι σε παρένθεση µε κατάλληλη συνώνυµή της: 

– ο άνθρωπος (επινόησε) ………………. πολλούς τρόπους 
– η δύναµη (καταργεί) …………………. τις αξίες 
– να (εισχωρήσει) …………………… η ελευθερία 
– (έχασε) …………………. κάθε δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
– πρέπει να νιώθουµε (λύπη) …………………….. για τον άνθρωπο 
 

�� Υπογράµµισε το σωστό: 
 κοινοτοπία ή κοινοτυπία 
 διαφεύγει της προσοχής ή διαφεύγει την προσοχή 
 εξασθένησαν ή εξασθένισαν οι δυνάµεις του 
 συνέλαβαν τον επικεφαλής ή τον επικεφαλή 
 παρεισφρέω ή παρεισφρύω 
 πληρεί ή πληροί 
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“ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ” 

 
ΘΕΤΙΚΑ 
				 Λύση  προβληµάτων παραγωγής φαρµάκων (κλωνοποίηση / γενετική τροποποίηση)  
				 Τεχνητή γονιµοποίηση – αντιµετώπιση προβληµάτων στείρων ζευγαριών 
				 Κλωνοποίηση κυτταρικών σειρών →  θεραπεία ασθενειών, κατασκευή χρήσιµων οργάνων 
				 Πιθανά νέα είδη φυτών – ζώων φυτόζωα (γάλα µε φωτοσύνθεση) 

 
 
 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
	 Εκµετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο – αναπαραγωγή ατόµων για ειδικούς σκοπούς 

(κοινωνία →  τεράστιος Καιάδας, κατάργηση ποικιλοµορφίας - διατάραξη ανθρώπινων 
σχέσεων →  κοινωνικός ρατσισµός – πρόβληµα στο χώρο της ∆ικαιοσύνης για την αναγνώριση 
υπαιτίου) 

	 Κατάργηση µαγείας της δηµιουργίας 
	 Ισοπέδωση ατοµικότητας – µαζοποίηση – προσβολή ατοµικής ελευθερίας 
	 Κατάργηση συναισθήµατος (αγάπης – έρωτα) – ο άνθρωπος αγαπιέται για τη µοναδικότητά του 
	 Απειλή για κατασκευή ανθρώπων µε στόχο την εκπλήρωση οικονοµικών – στρατιωτικών 

σκοπών (Χίτλερ – πρακτική ευγονικής – Άρια φυλή) 
	 Γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα→"µόλυνση" περιβάλλοντος →  καταστροφή ισορροπίας 

στη φύση 
	 Επιλογή φύλου→διατάραξη κοινωνικής δοµής 
	 Γνώση γονιδιώµατος →νέα ευγονική – προεπιλογή εργαζοµένων γενετικά 
	 Προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
				 Έλεγχος και ενηµέρωση κοινής γνώµης χωρίς να παρεµποδίζεται το επιστηµονικό έργο. 
				 Ευθύνη αρµόδιων φορέων και επιστηµόνων 
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Ο ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

 
Ο φόβος είναι µια καταπιεστική κατάσταση που αισθανόµαστε ενδόµυχα. Μια κατάσταση που 

τη βιώνουµε στο θυµικό, νοητικό και συναισθηµατικό µας κόσµο. Ένα συναίσθηµα κινδύνου, ένα 
συναίσθηµα πως κάτι απειλεί την ύπαρξή µας, την αυτοσυντήρησή µας, κάτι που εµποδίζει την 
ανάπτυξη της ζωής µας ή κάτι που κάνει προβληµατική την ασφάλειά µας. 

Όποιος κατέχεται από φόβο αισθάνεται ένα θολό, βαρύ, σκοτεινό συναίσθηµα καταπίεσης, το 
οποίο εµποδίζει την ψύχραιµη, την αντικειµενική σκέψη, στενεύει το πεδίο της αντίληψης, µικραίνει 
την ακτίνα της σκέψης και περιορίζει µέσα σε στενά πλαίσια τον οπτικό του ορίζοντα, µουδιάζει τη 
βούληση, στενεύει το πεδίο της ψυχολογικής συνείδησης, που στο κέντρο της δεν µπορεί να 
εισχωρήσει τίποτε άλλο, παρά η παράσταση και µόνο εκείνου που προκαλεί το φόβο, τον πανικό. 

Η σκέψη πως µπορεί να πραγµατοποιηθεί η αθεράπευτη ολική καταστροφή δηµιουργεί µια 
αρρωστηµένη κατάσταση στον κόσµο, τέτοια, που οδηγεί τον άνθρωπο σε ένα φαταλισµό, σε µια 
απελπισία. Οι µελετητές των κοινωνικών φαινοµένων παρατηρούν ότι: υπάρχει κάτι που περιίπταται 
στον κόσµο και σκιάζει τη χαρά και πικραίνει τούς ανθρώπους. Κι αυτό είναι ο µεγάλος αινιγµατικός 
φόβος των ηµερών µας. 

Μ’ αυτό δεν εννοούµε µόνο και κατά πρώτο λόγο το φόβο που προέρχεται από την απειλή και 
την υποψία του ατοµικού πολέµου. Η ουσία του φόβου στις µέρες µας βρίσκεται πιο πέρα από το φόβο 
της ατοµικής βόµβας, οι ρίζες του είναι βαθύτερες. Η αρχή και η βάση του φόβου του σηµερινού 
ανθρώπου δεν είναι τόσο εξωτερικές και ξώπετσες, δε βρίσκονται σε εξωτερικές απλώς απειλές, παρά 
είναι ριζωµένες στην ψυχική του κατάσταση. Κι όµως ο φόβος και η αγωνία και η ανησυχία δεν 
έπρεπε να φωλιάζουν σήµερα τόσο βαθιά µέσα σε µια βιοµηχανικά οργανωµένη κοινωνία, η οποία µε 
την τεχνική έχει αποµακρύνει πολλούς κινδύνους από τη ζωή των ανθρώπων, και την εξασφαλίζει 
κατά τρόπο που δεν µπορεί µε κανένα λόγο να συγκριθεί µε προηγούµενες εποχές. 

Παρ’ όλα αυτά, ο σηµερινός άνθρωπος µέσα στην τεχνοποιηµένη κοινωνία κατέχεται από µια 
αγωνία και ένα άγχος ζωής, από δισταγµό και ανησυχία και από µια ετοιµότητα να πανικοβληθεί, να 
χάσει το νου του ή να πέσει στην απελπισία. Είναι δύσκολο να στήσεις απέναντι στην αγωνία και στην 
αγχώδη κατάσταση του σηµερινού ανθρώπου τη στωική εκείνη ησυχία, µε την οποία ένας ανατολίτης 
ή ένας άγριος ακόµη αντίκριζε τον κίνδυνο που παραµόνευε γύρω του. Αυτός γνώριζε από την 
καθηµερινή πείρα του ότι η ζωή αυτή καθαυτή είναι επικίνδυνη. 

Ο άνθρωπος όµως των ανέσεων του τεχνικού πολιτισµού φαίνεται ότι από υπερβολική δίψα για 
ασφάλεια, όπως παρατηρούν οι κοινωνιολόγοι, έχασε αυτή τη στοιχειώδη και φυσική γνώση. Γι’ αυτό 
και δηµιουργεί κατά υπερβολικό τρόπο ελπίδες ασφάλειας, που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν, 
που διαψεύδονται. Η πλάνη και η διάψευση αυτή αυξάνουν την αγωνία, µεγαλώνουν το άγχος και 
ανεβάζουν τον κίνδυνο. Όσο πιο έντονα και σύψυχα επιδιώκει την ασφάλεια, τόσο και πιο πολύ 
λησµονεί πως ο θάνατος και η ζωή, ζωή και κίνδυνος είναι στενά και αδιαχώριστα δεµένα, τόσο και 
πιο πολύ ανακαλύπτει την πλάνη του - ανακάλυψη που όλο και αυξάνει την τάση του για φόβο, αγωνία 
και πανικό. 

Ο άνθρωπος σήµερα, ή καλύτερα η ύπαρξη του ανθρώπου, έχει διχοτοµηθεί, έχει σχιστεί στα 
δύο, και ανάµεσα σ’ αυτά τα διχοτοµηµένα της ύπαρξής του χαίνει ένα χάος, που βρίσκεται ανάµεσα 
στην εξωτερικά αναπτυγµένη τελειότητα και την εσωτερική αδυναµία και πτώχευση του ανθρώπου. 
Από το χάσµα αυτό ανεβαίνει ο φόβος, το άγχος και η αγωνία, που επισκιάζουν κατά αινιγµατώδη 
τρόπο τον κόσµο των χιλίων ασφαλειών. 

 
 

Ιω.  Ν.  ΞΗΡΟΤΥΡΗΣ 
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Α] Να γράψετε την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε. (100 – 120 λέξεις) 

[Μονάδες 25] 
 
 
Β. 1] Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος από το κείµενο: 

«… η τεχνική έχει αποµακρύνει πολλούς κινδύνους  από τη ζωή των ανθρώπων …». 
 Να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο των παραδειγµάτων για την ανάπτυξη της παραγράφου. 

[Μονάδες 10] 
 
 
Β. 2] Να κάνετε δοµική ανάλυση (τρόπος ανάπτυξης – δοµικά στοιχεία) της πρώτης παραγράφου του 
κειµένου. 

 

[Μονάδες 5] 
 
 
Β. 3] Να εντοπίσετε τους τρόπους πειθούς στις δύο τελευταίες παραγράφους του κειµένου. 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
[Μονάδες 10] 

 
 
Β. 4] Να δώσετε ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: 
   περιορίζει, δισταγµό, φυσική, πραγµατοποιηθούν, διαψεύδονται. 

[Μονάδες 5] 
 
 
Β. 5] Να δώσετε ένα συνώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: 
   εµποδίζει, αντικειµενική, αθεράπευτη, παραµόνευε, στοιχειώδη. 

[Μονάδες 5] 
 
 
Γ]  ∆ιάφορες απειλές εξωτερικές αλλά και εσωτερικές που έχουν σχέση µε την «πτώχευση» του 

ανθρώπου προκαλούν τον αινιγµατικό φόβο των ηµερών µας, σύµφωνα µε το κείµενο. Σε άρθρο 
που θα δηµοσιεύσετε σε νεανικό περιοδικό να εκφράσετε τους φόβους σας και τις ανησυχίες σας 
τόσο για τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας όσο και για την παραβίαση των 
δικαιωµάτων σας στη σηµερινή εποχή. Υπάρχουν επιχειρήµατα που σας δίνουν τη δύναµη να 
αντιµετωπίσετε αυτήν την κατάσταση και ποια είναι αυτά; (500 – 600 λέξεις) 

[Μονάδες 40] 
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ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

I.ΟΡΙΣΜΟΙ: 
1.) Εργασία είναι η ενσυνείδητη προσπάθεια που απαιτεί συνδυασµό χειρωνακτικών και πνευµατικών 
δυνάµεων µε στόχο την κάλυψη των ατοµικών αναγκών και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου. 
2.) Είναι η σωµατική ή πνευµατική ενέργεια του ανθρώπου που έχει ως σκοπό την παραγωγή 
συγκεκριµένου έργου 
3.) Είναι η απασχόληση σωµατικών και πνευµατικών δυνάµεων προς παραγωγή έργου το έργο περί το 
οποίο ασχολείται κάποιος προς εξοικονόµηση των αναγκαίων προς το ζην, το επάγγελµα, ο τρόπος µε 
τον οποίο εργάζεται κάποιος, η τέχνη, η τεχνοτροπία (καλλιτεχνική εργασία) ο καταβαλλόµενος για την 
εκτέλεση κάποιου έργου κόπος. 
Μορφές της: α) χειρωνακτική β) πνευµατική γ) µικτή 
Ιστορική εξέλιξη: Ο άνθρωπος βγήκε από την πρωτόγονη κατάστασή του µε την εργασία. Αυτή που 
έδωσε τη δυνατότητα ν’ απαλλαγεί σταδιακά από την ολοκληρωτική  εξάρτηση της φύσης και 
χρησιµοποιώντας τις σωµατικές και πνευµατικές του δυνάµεις, να εξασφαλίσει τα αναγκαία µέσα για 
την επιβίωση του. Μ’ αυτή κατόρθωσε ν’ αποκρυπτογραφήσει τους νόµους της φύσης και να τους θέσει 
στην υπηρεσία του. Ο σηµερινός εξάλλου πολιτισµός είναι αδιάψευστος µάρτυρας των αποτελεσµάτων 
της εργασίας. 
 

II. ΣΗΜΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Θετικός ο ρόλος της=> [επίδραση εργασίας στην εξέλιξη του ανθρώπου] 
ΑΤΟΜΟ 
- η εργασία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα εξέλιξης του ανθρώπου, εφόσον συµβάλλει στην 
αναβάθµισή του και τον βοηθά να απαλλαγεί από την εξάρτησή του µε τη φύση. Ο άνθρωπος γίνεται 
ελεύθερος και κυριαρχεί στη φύση. 
-εξασφαλίζει τα υλικά αγαθά, που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του 
=> βελτιώνει το βιοτικό του επίπεδο 
-ανάπτυξη κοινωνικότητας => µε την εργασία το άτοµο κοινωνικοποιείται, αναπτύσσει κοινωνική 
συνείδηση, ενστερνίζεται και προωθεί τους αναγκαίους όρους της κοινωνικής ζωής, το διάλογο, τη 
συνεργασία, την αλληλεγγύη, την άµιλλα 
● το άτοµο αντιλαµβάνεται µέσα στα πλαίσια της εργασίας πως τα µεγάλα και σηµαντικά έργα δεν 
πετυχαίνονται µε την προσπάθεια του ενός, αλλά µε τη συµµετοχή πολλών. Αυτή η εκτίµηση οδηγεί στη 
συνειδητοποίηση των ευθυνών του καθενός, αλλά και στο σεβασµό των δικαιωµάτων των άλλων. 
 
● στο χώρο της εργασίας το άτοµο έρχεται σ’ επαφή µε πολλούς άλλους κι έτσι του παρέχεται η 
δυνατότητα σύναψης δεσµών φιλίας και διαπροσωπικών σχέσεων 
● είναι παράγοντας ψυχοπνευµατικής ολοκλήρωσης του ατόµου 
● η εργασία συµβάλλει στη διεύρυνση του πνεύµατος, οξύνει το νου και βαθαίνει την κρίση 
● ηθικοποιεί το άτοµο, αναπτύσσοντας αρετές, όπως ειλικρίνεια, ευθύνη, θέληση, αγωνιστικότητα κ.α. 
● προσφέρει στο άτοµο αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία και τη χαρά της δηµιουργίας => το άτοµο 
αισθάνεται ότι προσφέρει στον εαυτό του, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, ότι αξιοποιούνται µέσω της 
εργασίας οι κλίσεις και οι δυνατότητες του 
● διατηρεί τη σωµατική του ακµή και την ψυχική του υγεία 
-συντελεί στην κοινωνική καταξίωση του ατόµου=> 
το άτοµο αποκτά κύρος και γόητρο, εξασφαλίζει µε την εργασία µια αξιοπρεπή ζωή και εκπληρώνει τις 
κοινωνικές του υποχρεώσεις 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
-οικονοµική-κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη=> 
● η κοινωνία, που έχει στους κόλπους της άτοµα πρόθυµα για εργασία, προοδεύει σ’ όλους τους τοµείς 
(αύξηση παραγωγικότητας, οικονοµική ευηµερία, πρόοδος επιστηµών και τεχνών, προαγωγή 
πολιτισµού) 
 

III ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
=>σχέση σύγχρονου ανθρώπου µε εργασία 
1. αίτια που διαµόρφωσαν νέες καταστάσεις στη µέχρι τώρα σχέση  ανθρώπου- εργασίας 
 -η τεχνολογική «έκρηξη» (=υπερανάπτυξη επιστήµης και τεχνικής) 
● ο γρήγορος πολλαπλασιασµός των γνώσεων 
● η αύξηση των αναγκών και προβληµάτων της κοινωνίας 
● ο επιστηµονικός και οικονοµικός ανταγωνισµός 
● η χρήση της µηχανής επέβαλαν 
α) τον κατακερµατισµό της εργασίας, την εξειδίκευση 
β) και τη µηχανοποίηση, τον αυτοµατισµό της εργασίας µε σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων, την 
καλύτερη απόδοση του εργαζοµένου, την αύξηση της παραγωγικότητας και την άνοδο τελικά του 
βιοτικού επιπέδου. Τόσο όµως η µηχανοποίηση, όσο και η εξειδίκευση της εργασίας έφεραν: 
 
2. συνέπειες 
-αποξένωση του εργάτη από το παραγόµενο προϊόν=> 
● το παραγόµενο προϊόν είναι αποτέλεσµα περισσότερο των µηχανών και λιγότερο του ανθρώπου, ο 
οποίος αισθάνεται εξάρτηµα της µηχανής, ένα γρανάζι στη διαδικασία παραγωγής=>  
-έτσι => απώλεια χαράς δηµιουργίας (το παραγόµενο έργο ∆ε φέρει τη σφραγίδα του δηµιουργού) 
● στέρηση κοινωνικής αναγνώρισης και ηθικής ικανοποίησης 
● δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων (ανία, πλήξη) 
-αδυναµία ολοκλήρωσης προσωπικότητας, αδυναµία αυτοέκφρασης, περιορισµός φαντασίας, απουσία 
πρωτοτυπίας=> «πνευµατικός ακρωτηριασµός»=> η εργασία γίνεται «δουλεία» 
-µονοµέρεια (µονοδιάστατος άνθρωπος) 
● το άτοµο στερείται τη δυνατότητα σφαιρικής και πολύπλευρης θεώρησης των πραγµάτων, 
«νεκρώνεται» πνευµατικά 
-η εργασία γίνεται αυτοσκοπός (-χρησιµοθηρική αντιµετώπιση εργασίας)=> βιοποριστική και 
κερδοσκοπική 
● δεν αποτελεί πλέον µέσο έκφρασης των φυσικών και πνευµατικών δυνάµεων του ανθρώπου, αλλά 
αντιµετωπίζεται χρησιµοθηρικά, γίνεται µέσο ικανοποίησης των βιοτικών αναγκών του και πηγή 
πλουτισµού 
● – αλλοτρίωση του ανθρώπου, αποξένωση από τη φύση του. ∆εν αναπτύσσονται αρµονικά σωµατικές 
και πνευµατικές δυνάµεις, που το συνταίριασµά τους είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του 
ανθρώπου 
-ανεργία => εξαναγκάζει τα άτοµα ν’ ασχολούνται µε εργασίες που δεν τα εκφράζουν, έτσι λείπει το 
«µεράκι» και το κέφι, η εργασία γίνεται καταναγκασµός. 
 

III ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: 
-Εξανθρωπισµός τεχνολογίας: να λαµβάνονται υπόψη στο χώρο της εργασίας και οι ανάγκες του 
ανθρώπου κι όχι µόνο αυτές της οικονοµίας. Είναι απαραίτητο το άτοµο ν’ αναλαµβάνει πρωτοβουλίες 
=> αίσθηση της δηµιουργίας, να πάψει να είναι «δούλος» της µηχανής => χρησιµοποίηση του µυαλού. 
-Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών: αύξηση αµοιβών, ασφάλεια, κατοχυρωµένα δικαιώµατα, 
καλυτέρευση εργασιακού περιβάλλοντος (σχέσεις εργοδότη-εργαζοµένου), αύξηση ελεύθερου χρόνου, 
περιορισµός ωραρίου-µόχθου. 
-Σωστή επιλογή επαγγέλµατος: επαγγελµατικός προσανατολισµός, µέτρα κατά της ανεργίας, αξιοκρατία 
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Ινδός ποιητής Ταγκόρ: «έπεσα και κοιµήθηκα και ονειρεύτηκα πως η ζωή ήταν χαρά. Ξύπνησα και να, η 
ζωή ήταν καθήκον. Εργάσθηκα και να, η ζωή ήταν χαρά!!!» 

 
 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Θέµα: Παρά το γεγονός ότι στην εποχή µας πολλοί επιστήµονες είναι άνεργοι, οι νέοι στην πλειονότητά 
τους επιµένουν να ενταχθούν σε κάποιον επιστηµονικό κλάδο. 
Πως εξηγείτε το φαινόµενο αυτό; 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ: 
 

Αρχαία Ελλάδα: κλασσική περίοδος=> διαχωρισµός εργασίας: «ελευθερίες» οι εργασίες, που τις 
ασκούσαν ελεύθεροι και «βάναυσες» ή «χυδαίες», που προορίζονται για τους δούλους. 
Η υποτιµητική, λοιπόν, αντιµετώπιση των χειρωνακτικών εργασιών δεν αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο 
µόνο της εποχής µας. 
 

ΑΙΤΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
 

Γιατί οι νέοι προτιµούν πνευµατικές κι όχι χειρωνακτικές εργασίες; 
● η επιστηµονική γνώση κι η πρακτική αξιοποίηση της µε την τεχνολογία κυριαρχούν στην εποχή 
µας=> αποτέλεσµα: επιθυµία νέων να µυηθούν στην επιστηµονική γνώση και να γίνουν κάτοχοι των 
τεράστιων δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει («η γνώση είναι δύναµη» Μπέικον) => διεκδίκηση 
εισόδου σε κάποια πανεπιστηµιακή σχολή, χιλιάδες κάθε χρόνο οι υποψήφιοι. 
● επικράτηση στερεοτυπικών κοινωνικών αντιλήψεων, που διαχωρίζουν τα επαγγέλµατα σε «ανώτερα» 
(πνευµατικά) και «κατώτερα» (χειρωνακτικά) => πίστη στην άποψη ότι τα πνευµατικά επαγγέλµατα 
προσφέρουν κοινωνική καταξίωση, κύρος και αίγλη. 
● οικογένεια=> οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους σε πανεπιστηµιακές σχολές, για να 
πραγµατοποιήσουν µέσω αυτών δικές τους επιθυµίες και πόθους 
● εκπαίδευση=> παρέχει συγκεκριµένους, προσανατολισµούς στους νέους, δεν τους κατευθύνει σωστά  
● υποβαθµισµένες στη χώρα µας οι τεχνικές σχολές=> δεν προσφέρουν ουσιαστική γνώµη, ούτε 
κατοχυρώνουν επαγγελµατικά τους αποφοίτους τους 
● συνθήκες εργασίας, δυσκολότερες στα χειρωνακτικά επαγγέλµατα, περισσότερη σωµατική κούραση, 
χαµηλοί µισθοί. 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
 

● ανεργία=> περισσότεροι πτυχιούχοι σε σχέση µε την αγορά εργασίας=> οικονοµικά προβλήµατα 
● κοινωνικά προβλήµατα=> δηµιουργία επιστηµονικού προλεταριάτου=> ετεροαπασχόληση αποφοίτων 
σε άσχετες µε την εκπαίδευση τους εργασίες=> καταρράκωση αξιοπρέπειας του νέου, εξαιτίας των 
συµβιβασµών κι υποχωρήσεων που αναγκάζεται να κάνει 
● ψυχολογικά προβλήµατα=> απογοήτευση=> καταφυγή σε φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας 
● ηθική άµβλυνση=> οι νέοι επιστήµονες «πουλάνε» τη συνείδηση τους µπροστά στην ανάγκη εύρεσης 
εργασίας χρησιµοποιώντας κοµµατικά ή άλλα αθέµιτα µέσα στην προσπάθεια διορισµού=> µειώνεται η 
διάθεση τους για δράση και πρωτοβουλίες περιµένοντας χρόνια µια θέση 
● η κοινωνία δεν µπορεί να αξιοποιήσει µεγάλο τµήµα του νεανικού της δυναµικού 
● παρουσιάζεται έλλειψη εργατικών χεριών σε µερικούς κλάδους ενασχόλησης που απαιτείται 
χειρωνακτική εργασία 
● χάνονται σιγά-σιγά πολλά παραδοσιακά επαγγέλµατα και σβήνει η λαϊκή τέχνη 
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 

 Ορισµοί=> διαφοροποίηση όρων «παιδεία» και 
«εκπαίδευση» 
 
-Παιδεία: πλατύτερη έννοια, µε ευρύτερο περιεχόµενο είναι η γενική µόρφωση και κουλτούρα του 
ανθρώπου, ο πολιτισµός, η ευαισθησία του, η ηθική και πνευµατική του καλλιέργεια 
-Εκπαίδευση: συνώνυµη έννοια της αγωγής και µάθησης είναι η συστηµατική κατάρτιση που παίρνει 
κάποιος διαµέσου του οργανωµένου από το κράτος σχολείου ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η 
µετάδοση γνώσεων µε τη διδασκαλία 
● Η παιδεία συντελείται σ’ όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας=> η εκπαίδευση 
παρέχεται µόνο στο σχολείο 
● Η παιδεία είναι ουσιαστική και συνοδεύει τον άνθρωπο σ’ όλη του τη ζωή=> η εκπαίδευση αλλάζει 
κατά διαστήµατα. 
● Η παιδεία είναι το αίτηµα, το ζητούµενο και πραγµατώνεται µε το θεσµό της εκπαίδευσης. 
Ετυµολογία όρων:  -παιδεία < αρχ. ρ. παιδεύω= διατρέφω,     διδάσκω,   διορθώνω, σωφρονίζω, 

τιµωρώ 
-εκπαίδευση < εκ (εντελώς, παντελώς)+ παίδευση= σωµατική και πνευµατική 
αγωγή. 

 
Ιστορική ανασκόπηση: στόχοι παιδείας => 
-στην αρχαιότητα: επίτευξη αρµονίας ανάµεσα στο πνεύµα και στο σώµα «καλός κάγαθος άνθρωπος» 
(ανθρωπιστική παιδεία) 
-στο µεσαίωνα: θεοκεντρική η παιδεία προσανατολίζεται στη δηµιουργία γενναίων πολεµιστών που τους 
διακρίνει η πίστη στο θρησκευτικό ιδεώδες και το ιπποτικό πνεύµα 
-στην αναγέννηση: «homo universal is» => ο πολυπράγµονος άνθρωπος σε διάφορους τοµείς γνώσης 
-στο διαφωτισµό: η παιδεία παίρνει καθολικό χαρακτήρα και στρέφεται στη φύση του ανθρώπου και στο 
σεβασµό προς την προσωπικότητα του 
Συµπέρασµα=> η παιδεία γενικότερα και στη συνέχεια και το εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε εποχής 
προσαρµοζόταν ανάλογα µε τις απαιτήσεις των καιρών και τις ανάγκες της κοινωνίας. 
Έτσι και σήµερα το εκπαιδευτικό σύστηµα λειτουργεί ως φορέας κοινωνικής αλλαγής, είναι µια 
αντανάκλαση γενικότερα της κοινωνίας και των αλλαγών που αυτή υφίσταται 
Γι’ αυτό και η σύγχρονη εκπαίδευση, κατευθύνεται  περισσότερο στη δηµιουργία «ειδικών», τεχνικά και 
θεωρητικά καταρτισµένων ανθρώπων στον τοµέα τους, µια που η εξειδίκευση αποτελεί, όπως θεωρείται 
ανάγκη κι απαίτηση της εποχής µας. 

 
Φορείς της παιδείας 

 
1. Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που επιδρούν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ανθρώπου. Η γεωφυσική διαµόρφωση του χώρου, η χλωρίδα, το κλίµα, η 
ατµόσφαιρα και η κουλτούρα βοηθούν στη διάπλαση του ανθρώπου, την υγεία, τη συµπεριφορά, στο 
φωτισµό του νου, την καλλιέργεια του χαρακτήρα και το ήθος του. 
2. Η οικογένεια, όπου το παιδί παίρνει τις πρώτες εµπειρίες, γνώσεις και αρχές. Εκεί ασκούνται οι 
ικανότητές του και αναπτύσσει την ηθική, εθνική, γλωσσική, πολιτική και θρησκευτική συνείδηση. Εκεί 
λύνονται οι πρώτες απορίες του και µπαίνουν τα θεµέλια για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και 
του χαρακτήρα του. Η οικογένεια διδάσκει στο νέο άτοµο αρχές ηθικής συµπεριφοράς, επιβίωσης και 
γενικά αξίες του πολιτισµού 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 11

 
 
3. Η κοινωνία, που ως συνοικία, κοινότητα, ασκεί στα νέα άτοµα µεγάλη επίδραση, αβίαστα και φυσικά. 
Το παιδί εκεί µαθαίνει τα ήθη και έθιµα, τους θεσµούς, τη γλώσσα, τις αξίες και τη συµπεριφορά. 
Αποκτάει αγωγή καλή ή κακή και µαθαίνει να σέβεται ή όχι τις αξίες και τους κανόνες. 
4. Η πολιτεία, σχολείο µε την οργάνωση και τους νόµους της επιδρά στους νέους, τους µαθαίνει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Τους αναπτύσσει την εθνική συνείδηση και το αίσθηµα της 
ευθύνης. 
5. Η εκκλησία (θρησκεία). ∆ιδάσκει τις αξίες, τις αρχές και την αγάπη. Με τις λατρευτικές  τις 
εκδηλώσεις και τη διδασκαλία της (κήρυγµα) αναπτύσσει το θρησκευτικό συναίσθηµα και την 
ωρίµανση του ψυχικού και εσωτερικού κόσµου. Καλλιεργεί τις ηθικές και κοινωνικές αρετές, την 
αλληλοκατανόηση, την αγάπη, την αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία. 
6. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα έντυπα, τα βιβλία και περιοδικά. Με 
την πάροδο, όµως, του χρόνου τα µέσα αυτά επηρεάζουν όλο και πιο πολύ τα νέα άτοµα και τους 
ανθρώπους γενικά, γιατί έχουν τεράστια δύναµη υποβολής και ασκούν άµεση επίδραση. Πληροφορούν, 
ενηµερώνουν, ψυχαγωγούν και πλουτίζουν τις γνώσεις µας. Μας παρουσιάζουν πρότυπα και 
παραδείγµατα. 
7. Οι επαγγελµατικοί χώροι 
8. Ο αθλητισµός 
 
∆ευτερεύοντες παράγοντες µόρφωσης: 
 Τέτοιοι παράγοντες είναι το θέατρο, ο 
κινηµατογράφος, ο προσκοπισµός, οι διάφορες οργανώσεις και σύλλογοι νεότητας, οι νεολαίες των 
πολιτικών κοµµάτων, τα ιδρύµατα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι του ελεύθερου χρόνου, όπως π.χ. οι 
λέσχες, τα κέντρα  
νεότητας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι αθλητικοί σύλλογοι, ο στρατός, τα µουσεία, τα κέντρα 
επιµόρφωσης ενηλίκων, οι διαλέξεις, οι εκθέσεις, οι εκδροµές, οι θρησκευτικές οργανώσεις κ.τ.λ. 
 

ΣΤΟΧΟΙ-ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

-Πνευµατική εξύψωση ατόµου 
● παροχή γνώσεων=> διεύρυνση πνευµατικών οριζόντων=> απαλλαγή από προκαταλήψεις και 
δεισιδαιµονίες 
● καταπολέµηση φανατισµού και δογµατισµού=> αποφυγή χειραγώγησης=> πνευµατική απελευθέρωση 
● αποµυθοποίηση φυσικού περιβάλλοντος, κατανόηση δοµής και λειτουργίας κοινωνικού 
περιβάλλοντος 
● ανάπτυξη προβληµατισµού, κριτικής σκέψης 
● καλλιέργεια φυσικών και πνευµατικών δυνατοτήτων ατόµου 
● οδηγεί στην αυτοκριτική, αυτογνωσία=> ετερογνωσία 
 
-Ηθικοποίηση ατόµου 
● επαφή µε αιώνιες αξίες=> εντιµότητα, αξιοπρέπεια, αγάπη, αλτρουισµός κ.α. 
● ευαισθητοποίηση=> εξευγενισµός, εσωτερικού κόσµου 
● αποβολή παθών, κακών έξεων 
● συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης, χρέους απέναντι στους άλλους 
● διαµόρφωση αισθητικών κριτηρίων 
 
-Κοινωνικοποίηση ατόµου 
● ένταξη νέου στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον=> ενεργός συµµετοχή στις κοινωνικές 
διαδικασίες 
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● διοχέτευση κυρίαρχης ιδεολογίας κοινωνικών αξιών και προτύπων συµπεριφοράς 
● σεβασµός στους αναγκαίους όρους κοινωνικής ζωής 
 
● καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας 
 
-Πολιτική αγωγή ατόµου 
● καλλιέργεια δηµοκρατικού φρονήµατος 
● γνώση και πειθαρχία στους νόµους της Πολιτείας 
● καθιστά τον πολίτη ικανό να κρίνει, να ελέγχει, να προτείνει και ν’ αξιολογεί τις αποφάσεις και 
ενέργειες των κυβερνώντων 
● σεβασµός ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προάσπιση δηµοκρατικών θεσµών 
 
-∆ιαµόρφωση εθνικής συνείδησης 
● γνώση παράδοσης=> σύνδεση µε το παρελθόν 
● ορθή αντίληψη πατριωτισµού- απόρριψη ακραίου εθνικισµού 
● συνειδητοποίηση εθνικής ταυτότητας=> διατήρηση εθνικής ελευθερίας 
 
-Συναδέλφωση λαών 
● γνωριµία και σεβασµός των άλλων πολιτισµών 
● ειρηνική διευθέτηση διαφορών 
 
-Οικονοµική ανάπτυξη 
● αξιοποίηση επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού µε την επαγγελµατική κατάρτιση 
● προώθηση επιστηµονικής γνώσης και έρευνας=> ανάπτυξη Τεχνολογίας µε την εφαρµογή των 
επιστηµονικών γνώσεων 
● εξειδίκευση εργαζοµένων=> αύξηση παραγωγικότητας 
● εκσυγχρονισµός, αξιοποίηση εθνικού πλούτου 
 
-Επαγγελµατική επιτυχία ατόµου 
● επαγγελµατική κατάρτιση µε θεωρητικές ή πρακτικές γνώσεις 
● επαγγελµατικός προσανατολισµός=> αξιοποίηση κλίσεων. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ 
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτελέσει η παιδεία τους στόχους της είναι: 
-Εκσυγχρονισµός παιδείας 
● γνώσεις σύγχρονες, σύµφωνες µε τα πρόσφατα πορίσµατα της επιστήµης 
● σύνδεση θεωρίας της γνώσης µε την πράξη, τη ζωή 
● σύγχρονα κτίρια } 
● όργανα, εποπτικά µέσα διδασκαλίας  } υλικοτεχνική υποδοµή 
● εργαστήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες } 
● χώρους για άθληση και παιχνίδι                 } 
 
-Καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό 
● επιµόρφωση, µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών στις σύγχρονες διδακτικές µεθόδους=> προσέγγιση 
µαθητή-συνεργασία 
● επιµέλεια, ζήλος και υποµονή στο έργο τους 
● γνώση ψυχολογίας, αγάπη και σεβασµός στο νέο 
● ηθική προσωπικότητα 
● µεταδοτικότητα => διάρθρωση και διατύπωση γνώσεων, ώστε να’ ναι εύληπτες από το µαθητή 
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-Ανθρωπιστική παιδεία 
● στόχος της όχι µόνο η παροχή γνώσεων, αλλά κι η ευρύτερη καλλιέργεια του νέου, της ευαισθησίας 
και της ανθρωπιάς του 
● η γνώση όχι αυτοσκοπός, αλλά σύµµαχος στο πλευρό του ανθρώπου 
● όχι στεγνή εξειδίκευση 
● προβολή του ανθρώπου ως αξία κι όχι παραγωγική µονάδα 
-Πραγµάτωση στόχων της 
● ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητας νέων 
● καλλιέργεια διανοητικών λειτουργιών, κρίσης, αντίληψης, φαντασίας, προσοχής=> καταπολέµηση 
νοοτροπίας µηχανικής αποστήθισης 
● έµφαση στην ποιότητα κι όχι στην ποσότητα γνώσεων 
● µεταλαµπάδευση ηθικών αξιών 
● διαµόρφωση κοινωνικής συνείδησης 
● υπεράσπιση παράδοσης και εθνικής ανεξαρτησίας 
● σωστός επαγγελµατικός προσανατολισµός=> εντοπισµός κι αξιοποίηση ικανοτήτων και κλίσεων του 
νέου=> κατευθύνσεις που θα εξασφαλίζουν εργασία 
● επίλυση προβληµάτων των νέων 
● παρέµβαση στη διαµόρφωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής 
 
-∆ηµοκρατική διοίκηση και λειτουργία εκπαίδευσης 
● καθολική, αταξική παιδεία, όχι διακρίσεις 
● παροχή ίσων ευκαιριών-«δωρεάν παιδεία» 
● πρόνοια και λύση προβληµάτων για µαθητές αποµακρυσµένων περιοχών, µειονοτήτων κ.τ.λ. 
● αξιοκρατία 
● αντικειµενική βαθµολογία 
● ελεύθερη λειτουργία µαθητικών κοινοτήτων 
● δηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου παιδείας που θα προγραµµατίζει µακροπρόθεσµα την πορεία της 
Εκπαίδευσης, χωρίς, κάθε φορά που αλλάζει η Κυβέρνηση µια χώρας ή ο Υπουργός παιδείας, ν’ 
αλλάζουν κι οι αρχές και τα εκπαιδευτικά συστήµατα. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

-Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής 
● έλλειψη κτιρίων, εποπτικών µέσων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, γυµναστηρίων 
● αποπνικτικοί χώροι (αίσθηση εγκλεισµού) 
 
-Σχέσεις καθηγητών-µαθητών 
● έλλειψη κατανόησης και αποδοχής 
● λανθασµένη αντιµετώπιση=> αυταρχισµός, έλλειψη σεβασµού κι απ’ τις δύο πλευρές 
 
-Τρόποι µάθησης και αξιολόγησης / περιεχόµενο γνώσεων 
● εντατικοποίηση της σχολικής ζωής 
● βαθµοθηρία, µηχανική αποστήθιση γνώσεων 
● τυποποίηση διδασκαλίας=> έλλειψη πρωτοτυπίας και φαντασίας 
● διδασκόµενη ύλη: ανεπαρκής, αποσπασµατική, παρελθοντολογική=> γνώσεις παρωχηµένες, 
ξεκοµµένες από την πραγµατικότητα πολλών διδακτικών βιβλίων= απωθητικό, δυσνόητο για τους νέους 
● µέθοδος του ενός βιβλίου=> έλλειψη ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας, έλλειψη προβληµατισµού 
και στοχασµού 
● εξειδίκευση κι όχι καθολική καλλιέργεια=> έλλειψη ερεθισµάτων για δραστηριοποίηση του 
δυναµικού των νέων 
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● κυνήγι των εξετάσεων, το «σκαλοπάτι» για την Τριτοβάθµια       Εκπαίδευση=> ευνόηση 
«παραπαιδεία» 
● όχι ουσιαστική εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας 
 
-Έλλειψη δηµοκρατικής λειτουργίας σχολείου 
● άνισες ευκαιρίες σπουδών (παιδιά επαρχίας, ιδιωτικά σχολεία) 
● υπολειτουργία του θεσµού των µαθητικών κοινοτήτων (αδιαφορία ή κοµµατικοποίηση)=> δεν 
ολοκληρώνεται η προετοιµασία των νέων για πολιτικοποίησή τους 
 
-Εκπαιδευτικό προσωπικό 
● έλλειψη εξειδικευµένων εκπαιδευτικών 
● καλλιέργεια υπαλληλικής νοοτροπίας 
● έλλειψη επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης=> αναχρονιστικές µέθοδοι διδασκαλίας 
-Έλλειψη επαγγελµατικού προσανατολισµού 
● πρόβληµα επαγγελµατικής επιλογής (αδιέξοδο) 
● έλλειψη ενηµέρωσης, εντοπισµού των κλίσεων, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων του µαθητή=> 
ανεργία, υποαπασχόληση, κατοχή απλά ενός πτυχίου. 
 

ΑΙΤΙΑ 
 

● Χαµηλή χρηµατοδότηση παιδείας από τον κρατικό προϋπολογισµό=> δε δίνεται η βαρύτητα που θα’ 
πρεπε. 
● Μίµηση ξένων εκπαιδευτικών συστηµάτων (γερµανικού, γαλλικού, αγγλοαµερικανικού)=> από την 
αρχή σύστασης του νεοελληνικού κράτους το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δυστυχώς βασίστηκε σε ξένες 
µεθόδους, που δεν αφοµοιώθηκαν γόνιµα. 
● Συχνές αλλαγές και πρόχειρες µεταρρυθµίσεις στο χώρο της παιδείας, η οποία γίνεται όργανο για 
εξυπηρέτηση κοµµατικών συµφερόντων. 
● Ο ασφυκτικός έλεγχος της κεντρικής εξουσίας, Υπουργείου Παιδείας, που δεν αφήνει περιθώρια για 
πρωτοβουλίες και πειραµατισµούς. 
● Η αναξιοκρατική ανάδειξη των στελεχών της παιδείας, που γίνεται µε κοµµατικά ή τυπικά 
γραφειοκρατικά κριτήρια. 
● Η εµµονή σ’ αναχρονιστικές µεθόδους και προγράµµατα σπουδών 
● Οι στερεότυπες αντιλήψεις για διαχωρισµό της γενικής και τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης=> το 
«κυνήγι» του πτυχίου και της εισόδου σ’ Ανώτερες και Ανώτατες σχολές που υποβαθµίζει το ρόλο της 
δευτεροβάθµιας, ειδικά, εκπαίδευσης. 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

● Πνευµατική καθυστέρηση, επικράτηση προκαταλήψεων, στερεότυπων και αναχρονιστικών 
αντιλήψεων 
● Ηθική κατάπτωση, έκλυση ηθών 
● Ψυχολογικά προβλήµατα=> άγχος, εντάσεις, ανία, αδιαφορία 
● Κοινωνική δυσλειτουργία, αδυναµία ένταξης στην κοινωνία 
● Αδυναµία πολιτικοποίησης, συµµετοχής στα κοινά 
● Έλλειψη προόδου και οικονοµικής ανάπτυξης=> λανθασµένη επιλογή επαγγέλµατος, προώθηση όχι 
των ικανότερων στελεχών σε καίρια πόστα 
● Αποµάκρυνση από την παράδοση, έλλειψη γλωσσικής καλλιέργειας=> άµβλυνση εθνικής συνείδησης 
(βλ. ενότητα για προσφορά παιδείας). 
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KEIMENO 

Το σχολείο που θέλει να αναπτύξει τη δηµιουργικότητα των µαθητών του δεν θα περιοριστεί στη 

δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος και των ευνοϊκών συνθηκών. Προγράµµατα, βιβλία, µέθοδοι 

διδασκαλίας, διδάσκοντες και διδασκόµενοι θα πρέπει να προσαρµοστούν και να στραφούν προς αυτή 

την κατεύθυνση. Η µηχανική µάθηση, η τυποποίηση της διδασκαλίας ή της εργασίας, η παθητική 

επανάληψη, η παιδαγωγική του «κάνε αυτό που σου λέω» και του «κάνε το όπως σου το λέω» θα 

αποκλειστούν και θα αντικατασταθούν µε µεθόδους όσο γίνεται περισσότερο ενεργητικές, 

επεκτεινόµενες και σε θέµατα που ίσως δεν προβλέπονται από το πρόγραµµα, αλλά που η 

πραγµάτευση τους ενδιαφέρει ένα µαθητή ή µια οµάδα µαθητών. Το ερώτηµα δηλαδή «τι θα ήθελες να 

κάνεις» και «πώς σκέπτεσαι να εργαστείς» βρίσκεται στη βάση µιας δηµιουργικής παιδευτικής 

διαδικασίας που σέβεται την ατοµικότητα και πιστεύει στις δηµιουργικές δυνατότητες της. από τις 

ενεργητικές µεθόδους θα αναφέρουµε κυρίως τη διερευνητική, κατά την οποία η οργάνωση της ύλης 

και η σύνδεση των γνωστικών τµηµάτων επαφίεται στον ίδιο το µαθητή, ώστε η µάθηση να παίρνει µια 

δηµιουργικά εξατοµικευµένη µορφή σχετιζόµενη άµεσα µε την εργασία, να είναι δηλαδή µάθηση 

πραγµατική.  

Ο διδάσκων εξάλλου θα πρέπει να είναι σε θέση να ανατοποθετήσει τον παραδοσιακό ρόλο του, 

αναθεωρώντας κριτικά και παραµερίζοντας το εγχαραγµένο µοντέλο του παραδοσιακού δασκάλου: θα 

πρέπει να µένει ανοιχτός και ευέλικτος, να οργανώνει, να εµψυχώνει, να ενθαρρύνει, να δίνει τις 

πληροφορίες που χρειάζεται ο µαθητής για τη δουλειά του ή να τον κατευθύνει σωστά στην αναζήτηση 

και την ανεύρεση τους, να καθοδηγεί τον εργαζόµενο διακριτικά και στο βαθµό που θα κρίνει 

αναγκαίο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει και ο ίδιος να είναι δηµιουργικό άτοµο ή να ενεργοποιήσει τη 

λανθάνουσα δηµιουργικότητα του. ∆ιαφορετικά, η ζωή του σε ένα δηµιουργικό σχολείο θα ήταν 

δύσκολη για πολλούς και ευνόητους λόγους.  

Πιο συγκεκριµένα, η σχολική ζωή στο δηµιουργικό σχολείο θα µπορούσε να οργανωθεί µε 

τρόπους που να ευνοούν τις πρωτοβουλίες, τις επιλογές, τις εργασίες των µαθητών σε θέµατα που τους 

ενδιαφέρουν, να ανατίθεται, π.χ. στους µαθητές η οργάνωση και παρουσίαση ορισµένων µαθηµάτων, 

διάφορες εκθέσεις, έκδοση περιοδικού ή εφηµερίδας, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές παρουσίες, 

οµιλίες – συζητήσεις για θέµατα επικαιρότητας, κοινωνικά ή πολιτικά, επιστηµονικά, καλλιτεχνικά 

κ.λ.π. Σε µια τέτοια οργάνωση καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι οµάδες των ενδιαφερόντων των 

µαθητών και µε την προϋπόθεση ότι διδάσκοντες και διδασκόµενοι θα απαλλαγούν από την πίεση των 

ποικίλων εξετάσεων και από το αδιάκοπο κυνήγι της ύλης και του χρόνου.  
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Στο δηµιουργικό σχολείο θα τονιστεί ιδιαίτερα η συµµετοχή των µαθητών στο διάλογο, ώστε να 

είναι όσο το δυνατό ενεργητικότερη µε όλο τον κίνδυνο της «εκτροπής» από τη «διδασκαλία» που έχει 

σχεδιάσει ο διδάσκων. Ο καλός δάσκαλος ποτέ δεν ξέρει που θα βγάλει τελικά το µάθηµα και σ’ αυτό 

ακριβώς έγκειται η γοητεία του έργου του. Πάντως, ένα µάθηµα που οδηγεί εκεί που αυτός έχει 

σχεδιάσει, δεν είναι πάντα το καλύτερο µάθηµα.   

Ο δηµιουργικός µαθητής δυσφορεί σε τέτοιες συνθήκες µαθήµατος και αντιδρά συχνά µε 

απρέπεια ή µε ειρωνεία. «Να κάνετε ερωτήσεις που να µην ξέρετε την απάντηση», αυτό είναι το 

αίτηµα της δηµιουργικότητας. Η στενή όµως αντίληψη για την αγωγή, που περιορίζει το ρόλο της στο 

γνωστικό αποκλειστικά υλικό, δεν αφήνει το διδάσκοντα να κινηθεί σ’ αυτό τον ευρύτερο χώρο της 

συλλογικής προσπάθειας και της γόνιµης ανταλλαγής ιδεών µε τις δηµιουργικές προοπτικές που δίνουν 

οι ανοιχτές ερωτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Έκθεση. Ο φιλόλογος ζητά από τους µαθητές να 

γράψουν µια έκθεση πάνω σ’ ένα θέµα µε σχεδόν δεδοµένη την απάντηση. Γιατί δεν ζητάει την γνώµη 

τους πάνω σ’ ένα πραγµατικό ερώτηµα; Γιατί δεν ζητάει όλες τις δυνατές οπτικές από τις οποίες 

µπορεί να θεωρηθεί το ερώτηµα; Γιατί δεν ασκεί τους µαθητές σε ελεύθερες ανακοινώσεις – 

εισηγήσεις οι οποίες και να συζητηθούν στη συνέχεια; Γιατί δεν τους ζητάει προτάσεις για την επίλυση 

ενός πραγµατικού προβλήµατος, γιατί δεν τους ασκεί σε επιχειρηµατολογία υπέρ και κατά ενός 

θέµατος; Γιατί δεν τους ασκεί στη συγγραφή ενός συλλογικού κειµένου ή στην κατάστρωση ενός 

σχεδίου για την αντιµετώπιση µιας πιθανής κατάστασης; Αλλά και γενικά το σχολείο γιατί δεν βοηθάει 

τους µαθητές να χρησιµοποιούν τα χέρια τους, να κατασκευάζουν, να κάνουν πειράµατα, να ερευνούν, 

να αναζητούν, να αποκτούν προσωπικές εµπειρίες και γνώσεις – όχι βιβλιακές – να δηµιουργούν κάτι 

δικό τους, να «ποιούν»; Προς αυτήν όµως την κατεύθυνση οφείλει να κινείται το δηµιουργικό σχολείο.   

 

 

Κώστας Μπαλάσκας (1939). Εκπαιδευτικός, ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε θέµατα λογοτεχνίας και παιδείας. Έργα του: Κοινωνική 

θεώρηση της Παιδείας, Λογοτεχνία και Παιδεία, Ταξίδι µε το κείµενο, Εκπαιδευτική Θεωρία και Πολιτική.  

 

Α] Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις  

Μονάδες 25 

 

Β] 1. Να αναπτύξετε µια παράγραφο (80-100 λέξεων) µε τη µέθοδο των παραδειγµάτων και µε 

την παρακάτω θεµατική περίοδο: « Ο δηµιουργικός µαθητής δυσφορεί σε τέτοιες συνθήκες 

µαθήµατος και αντιδρά συχνά µε απρέπεια ή µε ειρωνεία».  

Μονάδες 10 
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      2. Να κάνετε δοµική ανάλυση (τρόπος ανάπτυξης – δοµικά στοιχεία) της  τρίτης παραγράφου 

του κειµένου.  

Μονάδες 5 

 

     3. «Προγράµµατα, βιβλία, µέθοδοι διδασκαλίας, διδάσκοντες και διδασκόµενοι θα πρέπει να 

προσαρµοστούν και να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση».  

Να µετατρέψετε την παραπάνω περίοδο λόγου από την παθητική στην ενεργητική σύνταξη.  

Για ποιο λόγο ο συγγραφέας προτίµησε την παθητική σύνταξη; 

Μονάδες 5 

 

     4. Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου, ο συγγραφέας χρησιµοποιεί απανωτές ερωτήσεις. 

Σε τι αποσκοπεί η χρήση αυτών; 

Μονάδες 5 

 

     5. Να γράψετε δύο τίτλους για το κείµενο:  

     α) χωρίς σχόλιο 

     β) µε σχόλιο  

Μονάδες 5 

 

    6. Να δώσετε ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: περιοριστεί, 

εξατοµικευµένη, ενθαρρύνει, συµµετοχή, απρέπεια. 

Μονάδες 5  

 

Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Είστε προσκεκληµένος (-η), ως εκπρόσωπος του σχολείου σας σε µια συζήτηση µε θέµα το 

εκπαιδευτικό σύστηµα στη χώρα µας. Στη συζήτηση συµµετέχουν µαθητές, εκπαιδευτικοί και 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας.  

Σε οµιλία που καλείστε να εκφωνήσετε, να αναφερθείτε στην αναγκαιότητα εισαγωγής των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία και στον καινούργιο ρόλο του δασκάλου µέσα σ’ αυτά.  

Να τεκµηριώσετε τις προτάσεις µε κατάλληλα επιχειρήµατα (400 περίπου λέξεις).  

Μονάδες 40  
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Ο ∆ΙΤΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη αποτελεί θεµελιώδης γνώρισµα των κοινωνιών, καθώς και η τάση 
του ανθρώπου να προβλέπει πάντοτε στο καινούριο, το καλύτερο, το µελλοντικό. Όλοι µας 
περιµένουµε το µέλλον να είναι καλύτερο από το παρόν˙ σ’ αυτό εναποθέτουµε τις ελπίδες µας˙ για την 
πραγµάτωσή του αγωνιζόµαστε καθηµερινά. Υπάρχει λοιπόν µέσα στον άνθρωπο µια κρυφή δύναµη 
που τον απωθεί στο να εγκαταλείπει αυτό που πέρασε και να περιµένει αυτό που πρόκειται να ’ρθει. 
Αν όµως η προηγούµενη διαπίστωση αποτελούσε µοναδικό γνώρισµα των κοινωνιών, είναι αµφίβολο 
αν τα µέλη τους θα είχαν τη δύναµη να αναζητήσουν το καλύτερο και να έχουν ασφαλή κριτήρια για 
την αξιολόγησή του. Για το τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο χρειάζεται ένα σταθερό σύστηµα 
αξιών. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να µας προσφέρει ένας βασικός κοινωνικός µηχανισµός: η 
εκπαίδευση. 
 Θα µπορούσαµε µάλιστα να πούµε ότι κύρια λειτουργία της εκπαίδευσης είναι να βρίσκεται σ’ 
ένα µεταίχµιο ανάµεσα στο παλιό και το καινούργιο, ανάµεσα σ’ αυτό που πέρασε και σ’ αυτό που 
πρόκειται να ’ρθει. Είναι δηλαδή ένας θεσµός που συµπυκνώνει τις αξίες που παραδόθηκαν και 
ταυτόχρονα περικλείει τη δυνατότητα για ανανέωσή τους µέσα στις καινούριες κοινωνικές, 
οικονοµικές, πολιτικές και πνευµατικές συνθήκες. Η εκπαίδευση εποµένως µεταγγίζει το παρελθόν στο 
παρόν αφήνοντας ανοιχτές τις διόδους για ανανέωση και κριτική. Όλα αυτά έχουν νόηµα µόνο εξαιτίας 
του γεγονότος ότι η εκπαίδευση έχει σαν βασική της φροντίδα τους νέους. Η νέα γενιά, όσο κι αν 
υπόσχεται έναν καινούριο τρόπο ζωής, δεν µπορεί να έχει σταθερούς άξονες προσανατολισµού για την 
αναζήτησή του, αν προηγουµένως δεν έχει µελετήσει ό,τι προηγήθηκε. 
 Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η εκπαίδευση περιέχει και τη µνήµη και τη φαντασία και τη σύνεση 
και την τόλµη, και τον ενθουσιασµό και την πείρα. Γι’ αυτόν το λόγο είναι ιδανικός χώρος για κάθε 
λογής πνευµατικές ζυµώσεις, ένα ζωντανό κύτταρο που έχει τη δύναµη να συµβάλει στην πρόοδο της 
κοινωνίας. Η εκπαίδευση λοιπόν παύει να είναι ένας απλός µηχανισµός, όπως αρχικά τον 
χαρακτηρίσαµε, και γίνεται κινητήρια δύναµη της κοινωνικής εξέλιξης, αφού έχει τη δύναµη να 
διαµορφώνει συνειδήσεις. ∆ιαµορφώνω µια συνείδηση σηµαίνει οργανώνω µε τέτοιον τρόπο το 
περιεχόµενό της, ώστε να µη διατρέχει τον κίνδυνο να αποπροσανατολιστεί. Ο αποπροσανατολισµός 
αρχίζει όταν λείπουν τα κριτήρια, όταν δεν έχουµε ένα σταθερό σύστηµα αναφοράς, ηθικές 
προτεραιότητες, δηλαδή αξίες. Το γεγονός λοιπόν ότι µέσα από την εκπαίδευση και τους νέους 
προετοιµάζεται το µέλλον της κοινωνίας, µας οδηγεί στη διαπίστωση πως µέσα από τις διαδικασίες της 
αναπαράγεται ο ίδιος ο πολιτισµός. 
 Πολιτισµός δεν είναι βέβαια ένα σύνολο των επιτευγµάτων˙ αυτά είναι η αφετηρία. Η ουσία 
του πολιτισµού είναι η βαθιά συνειδητοποίηση της ταυτότητάς µας ως ανθρώπων, ως όντων 
ξεχωριστών που αντλούν τη δύναµη και τη βεβαιότητα της ύπαρξής τους από το γεγονός ότι η 
παρουσία τους πάνω στη γη είναι µια πορεία οδυνηρή, αντιφατική και µεγαλειώδης. Ο πολιτισµός 
λοιπόν αντλεί το βαθύτερο περιεχόµενό του από την ίδια την αυτογνωσία του ανθρώπου. Πολιτισµός 
είναι η ίδια η περιπέτεια της αυτογνωσίας. Αυτή την περιπέτεια έχει σκοπό η εκπαίδευση να κάνει 
βίωµα στους νέους. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες παύει να αποτελεί µηχανισµό και γίνεται 
µορφοποιητική δύναµη, δηλαδή Παιδεία.  
 Μέχρι τώρα δώσαµε µια διάσταση της εκπαίδευσης η οποία, όσο και αν είναι αναγκαία, δεν 
φαίνεται να έχει άµεση σχέση µε τα καθηµερινά προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει µια 
κοινωνία. Η εκπαίδευση πρέπει να προσβλέπει και στην Παιδεία αλλά και στην ικανοποίηση των 
άµεσων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι νέοι. Η επαγγελµατική αποκατάσταση, η τεχνική τους 
κατάρτιση, η µόρφωση τους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συµβολή τους στην κοινωνική 
πρόοδο. Όταν µάλιστα πρόκειται για µικρές πληθυσµιακά χώρες που έχουν περιορισµένες οικονοµικές 
δυνατότητες, η εκπαίδευση πρέπει να λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται. Και τούτο είναι αναγκαίο 
προκειµένου να εξασφαλιστεί, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, η οικονοµική, τεχνολογική και εθνική 
ανεξαρτησία. 
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 Είναι αλήθεια ότι στις µέρες µας η τεχνολογία και οι πνευµατικές αξίες µονοπωλούνται από τις 
χώρες εκείνες που έχουν τεράστια οικονοµική και πολιτική ισχύ. Όταν µια χώρα εξάγει την τεχνολογία 
και τα καταναλωτικά της αγαθά, εξάγει ταυτόχρονα και ένα µέρος του πολιτισµού και των αξιών της. 
Εισάγοντας λοιπόν τεχνολογία και αγαθά µια µικρή χώρα, το χειρότερο, φαινοµενικά, θα είναι να 
κλονιστεί το εµπορικό της ισοζύγιο. Με ποιον τρόπο όµως θα αντιµετωπίσει την πολιτιστική 
διείσδυση; Οι µέθοδοι άµυνας δεν είναι πολλές, γιατί είναι περιορισµένα τα περιθώρια επιλογής. Για 
την τεχνολογία χρειάζεται ανθρώπους πνευµατικά ευέλικτους και επιστηµονικά καταρτισµένους 
προκειµένου να αξιοποιήσουν και να προσαρµόσουν τα ξένα τεχνολογικά επιτεύγµατα στις κοινωνικές 
και οικονοµικές ανάγκες της χώρας τους. Θα πρέπει όµως και να συνειδητοποιήσουν ότι η εισαγόµενη 
τεχνολογία µοιάζει πολλές φορές µε δούρειο ίππο. Θα πρέπει δηλαδή να αντιµετωπιστεί η πολιτιστική 
διείσδυση µε ένα µόνο τρόπο: µε την εθνική αυτογνωσία. Μόνο µ΄ αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση 
επιτελεί το διττό της ρόλο. 
 Η εκπαίδευση έχει µεγάλη σηµασία για χώρες µικρές που διαθέτουν περιορισµένα οικονοµικά 
µέσα. Όσο φροντίζουν για τη στρατιωτική τους άµυνα, στον ίδιο βαθµό θα πρέπει να µεριµνούν για 
την εθνική πολιτιστική τους άµυνα, γιατί η µάχη ενός έθνους δεν δίνεται τόσο στα σύνορά του, εκεί 
δηλαδή που υπάρχει ο κίνδυνος να εισβάλει ο εχθρός, αλλά σ’ ένα χώρο ευρύτερο και ακαθόριστο: στο 
χώρο του πολιτισµού. Σ’ αυτήν τη µάχη είναι δύσκολο να διακρίνουµε το νικητή και το νικηµένο, γιατί 
δεν υπάρχουν ποσοτικά µεγέθη. Υπάρχουν κυρίως αξίες. Σ’ αυτήν τη «µάχη» των αξιών, το πρόβληµα 
δεν είναι να νικήσει η µικρή χώρα, αλλά να υπερασπίσει όσο µπορεί την ταυτότητά της, δηλαδή τα 
ιδιαίτερα εκείνα γνωρίσµατα που διαφοροποιούν τους ανθρώπους που την κατοικούν από οποιοδήποτε 
άλλο λαό. Σ’ αυτό τον αγώνα η εκπαίδευση µπορεί να συµβάλει µε την προάσπιση της εθνικής µνήµης 
και της εθνικής γλώσσας. 
 Σήµερα, στην Ελλάδα, κανένας δεν αµφισβητεί την ανάγκη εκµάθησης µιας ή περισσότερων 
ευρωπαϊκών γλωσσών. Μόνο µ’ αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να επικοινωνήσουµε µε τα πολιτιστικά 
και τα τεχνολογικά επιτεύγµατα των χωρών που προηγούνται σ’ αυτούς τους δύο τοµείς. Για ποιους 
όµως ευρωπαϊκούς λαούς είναι το ίδιο αναγκαία η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας: Η απάντηση 
είναι αυτονόητη: για κανέναν. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει µόνοι µας να αγωνιστούµε σε δύο µέτωπα: 
από τη µία να παρακολουθήσουµε τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο κι από την άλλη να 
προασπίσουµε την εθνική µας ταυτότητα. Τα όπλα γι’ αυτό τον αγώνα θα τα προσφέρει στους νέους η 
εκπαίδευση, αφού ο ρόλος της είναι και να υπερασπίζει ό,τι συντελέστηκε και να προετοιµάζει τους 
νέους για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις που θα ’ρθουν. 
 Η εκπαίδευση αποτελεί τη σπονδυλική στήλη µιας κοινωνίας, πράγµα που σηµαίνει ότι αν την 
αγνοήσουµε και τη θεωρήσουµε µηχανισµό δευτερεύουσας λειτουργίας, θα διατρέξουµε τον κίνδυνο 
να «εξαφανιστούµε» µέσα στον καταιγισµό αξιών και την αλλοφροσύνη της εποχής µας. Μόνο µια 
ώριµη εκπαίδευση µπορεί να στηρίξει τους νέους ηθικά και πνευµατικά και να τους κάνει να 
πιστέψουν πως ό,τι είναι καινούριο δεν φέρνει απαραίτητα και την πρόοδο, πως ό,τι είναι ξένο δεν 
σηµαίνει αναγκαστικά και σωστό. Χρέος της εκπαίδευσης είναι να ενισχύσει τη πίστη του νέου στον 
εαυτό του και στο έθνος του έτσι ώστε να µην παρασυρθεί από την κοσµοπολίτικη νοοτροπία της 
εποχής µας που θέλει ανθρώπους ευχάριστους, ανίδεους και χωρίς µνήµη. 
 Ένας άνθρωπος χωρίς µνήµη είναι άνθρωπος χωρίς µέλλον. 
 Είπαµε ότι η εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα σταθερό σύστηµα αξιών µε 
βάση το οποίο θα αξιολογηθούν οι κάθε λογής κοινωνικές εξελίξεις. Αν όµως το σύστηµα αυτό, το 
τόσο εύθραυστο στην εποχή µας, παραµεληθεί, διατρέχουν τον κίνδυνο, κυρίως οι µικροί λαοί, να 
αφανιστούν πνευµατικά και ενδεχοµένως πολιτικά από τον παγκόσµιο χάρτη. Κατά συνέπεια η 
κυριότερη µορφή της εθνικής άµυνας βρίσκεται, εκτός από την τεχνική κατάρτιση, στη γλώσσα και τη 
εθνική συνείδηση ενός λαού. Αυτόν το διµέτωπο αγώνα λοιπόν θα πρέπει να εκπληρώσει η 
εκπαίδευση ειδικά στην εποχή µας, ώστε να συµβάλει, στο µέτρο του δυνατού, στη διατήρηση της 
πολιτιστικής αυτοδυναµίας των λαών και την ενδυνάµωση της πνευµατικής ελευθερίας των ατόµων. 
 

Άρης Γιαβρής 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
 

Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (200 λέξεις). 

(25 µόρια) 

 

Β.1. Ποιόν άλλο τίτλο θα µπορούσατε να δώσετε στο κείµενο και γιατί; 
(7 µόρια) 

 

Β.2. Να χαρακτηρίσετε το είδος της συλλογιστικής πορείας που ακολουθείται στην προτελευταία και 
την τελευταία παράγραφο του κειµένου και να δικαιολογήσετε τις απόψεις σας. 

(8 µόρια) 

 

Β.3. Να βρείτε συνώνυµα – αντώνυµα των παρακάτω λέξεων: 
 
  ΣΥΝΩΝΥΜΑ     ΑΝΤΩΝΥΜΑ 
αµφισβητεί           ………………………..               σύνεση       ……………………… 
ανίδεους      ……………………….           σταθερό      ……………………… 
παραµεληθεί        ………………………..           παραδόθηκαν    ………………….. 
αυτογνωσία          ……………………….           ευέλικτου    …………………….... 
µεταγγίζει      ……………………….           ανανέωση   ………………………  
   
Β.4.α.    «Όσο φροντίζουν για τη στρατιωτική τους άµυνα … στο χώρο του πολιτισµού»: Να 
εξηγήσετε και να σχολιάσετε την άποψη σε 10 σειρές περίπου. 

(2.5 µόρια) 

 
Β.4.β.   «Είναι αλήθεια … το διττό της ρόλο» : Να δώσετε πλαγιότιτλο στη συγκεκριµένη παράγραφο 
του κειµένου. 

(2.5 µόρια) 

Γ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
  «Η εκπαίδευση αποτελεί τη σπονδυλική στήλη µιας κοινωνίας πράγµα που σηµαίνει ότι αν την 
αγνοήσουµε και τη θεωρήσουµε µηχανισµό δευτερεύουσας λειτουργίας, θα διατρέξουµε τον κίνδυνο 
να «εξαφανιστούµε» µέσα στον καταιγισµό αξιών και την αλλοφροσύνη της εποχής µας». 
  «Η κυριότερη µορφή της εθνικής άµυνας βρίσκεται, εκτός από την τεχνική κατάρτιση, στη γλώσσα, 
και την εθνική συνείδηση ενός λαού. Αυτόν το διµέτωπο αγώνα λοιπόν θα πρέπει να εκπληρώσει η 
εκπαίδευση ειδικά στην εποχή µας, ώστε να συµβάλει, στο µέτρο του δυνατού, στη διατήρηση της 
πολιτιστικής αυτοδυναµίας των λαών και την ενδυνάµωση της πνευµατικής ελευθερίας των ατόµων». 
Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω αποσπάσµατα που συµπυκνώνουν τη θέση του συγγραφέα και το 
ουσιαστικό µήνυµα του κειµένου, να γράψετε τις απόψεις σας. Υποθέστε ότι αρθρογραφείτε στην 
εφηµερίδα του σχολείου σας ή της πανεπιστηµιακής σας σχολής. (600 λέξεις)   
 

(50 µόρια) 
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Ελλάδα και πολιτισµική ταυτότητα. ∆ιαπολιτισµικές προσεγγίσεις. 

 
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 Στις σύγχρονες πολυεθνικές και πολυπολιτισµικές κοινωνίες της Ευρώπης επανεµφανίζεται 
ένα παλιό πρόβληµα µε νέους όρους: πώς µπορούν να συνυπάρξουν οι διαφορετικές εθνικές και 
πολιτισµικές παραδόσεις. Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο που αφηγείται ο Barrington Moore στο 
βιβλίο του Κοινωνικές ρίζες της ∆ικτατορίας και της ∆ηµοκρατίας, ένα επεισόδιο που έγινε το 1840 
στην Ινδία. Σε ένα βραχµάνο που υπεράσπιζε ως εθνικό έθιµο τη συνήθεια να καίνε τη χήρα όταν 
πέθαινε ο άντρας της, ένας Βρετανός αξιωµατικός απάντησε µε τα λόγια ‘‘Το δικό µου έθνος έχει κι 
αυτό ένα έθιµο: όταν οι άντρες καίνε ζωντανές τις γυναίκες, τους κρεµάµε. Ας εφαρµόσουµε λοιπόν 
όλοι τα εθνικά µας έθιµα’’. 
 Μια σύγχρονη δηµοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία πρέπει να εξασφαλίσει την ισότιµη 
συµµετοχή όλων των πολιτισµικών οµάδων στο κοινωνικό γίγνεσθαι, µε απόλυτο σεβασµό των 
ιδιαιτεροτήτων τους. Η προστασία των τρόπων ζωής και της κληρονοµιάς όλων µας, µας δείχνει τη 
δυνατότητα να γνωριστούµε καλύτερα και να µοιραστούµε τον πλούτο που ο κάθε πολιτισµός 
προσφέρει στον άνθρωπο. Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητός ο κεφαλαιώδους σηµασίας 
ρόλος των εκπαιδευτικών συστηµάτων. 
 Πράγµατι, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών της Ευρώπης µπορούν να λειτουργήσουν ως 
καταλύτες αλλά και ως φυτώρια µόρφωσης Ευρωπαίων µε πολιτισµικές ταυτότητες συµβατές µεταξύ 
τους, χωρίς όµως να πέσουν στην παγίδα του ‘‘ευρωκεντρισµού’’, ο οποίος είναι επικίνδυνος για την 
‘‘παγκόσµια υγεία’’. Βασικοί άξονες, λοιπόν, του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι στα σχολεία µας θα πρέπει 
να είναι όχι η εθνοκεντρική θεώρηση των διάφορων πολιτισµών, αλλά η αναγνώριση της 
σπουδαιότητας των άλλων πολιτισµών µέσα από την ισότιµη αντιµετώπιση τους, η εξαφάνιση των 
στερεοτύπων κάθε µορφής, ο σεβασµός της διαφορετικότητας, η καλλιέργεια της ανεκτικότητας, η 
ενίσχυση της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. 
 Είναι κοινή διαπίστωση πως κατά την τελευταία εικοσαετία η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής 
µεταναστών έχει µετατραπεί σε χώρα υποδοχής. Παράλληλα, στη ελληνική κοινωνία ζουν οµάδες µε 
κοινωνικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Τούτο σηµαίνει πως ένας σεβαστός αριθµός παιδιών είτε 
αρχίζουν τη σχολική τους εκπαίδευση µε εκπαιδευτικό έλλειµµα είτε υφίστανται ‘‘πολιτισµικό σοκ’’, 
όταν καλούνται ξαφνικά να προσαρµοστούν σε ένα τελείως ξένο κοινωνικό πολιτισµικό περιβάλλον 
µε κοινό παρανοµαστή τη διαφορετική µητρική τους γλώσσα. 
 Η ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, για πρώτη φορά 
υιοθετεί επίσηµα την προσέγγιση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Με σεβασµό στη διαφορά και 
στις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων (τσιγγανόπαιδες, 
µουσουλµανόπαιδες, παλιννοστούντες, αλλοδαποί) και µε στόχο την ευαισθητοποίηση και 
αλληλοκατανόηση µεταξύ όλων των οµάδων, είτε προέρχονται από το κυρίαρχο πολιτισµικό µοντέλο 
είτε χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες, πήρε ορισµένα σηµαντικά και πρωτοποριακά µέσα: 
δηµιούργησε την Ειδική Γραµµατεία Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στο 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., ψήφισε στη Βουλή το νόµο 2413/96 για την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση, µετέτρεψε, µε υπουργική απόφαση, τα σχολεία ‘‘παλιννοστούντων’’ Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης (το σχολείο Σαπών Ροδόπης και 87
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών στο Βοτανικό) σε 

σχολεία ‘‘διαπολιτισµικής εκπαίδευσης’’, προέβλεψε την ίδρυση Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.) 
 Η προσπάθεια µας συνίσταται στο να ‘‘ανοίξουµε νέους δρόµους’’ και να προσδώσουµε 
διαπολιτισµική διάσταση στη µορφή εκπαίδευσης που παρέχουµε, να βοηθήσουµε τους µαθητές να 
απολαύσουν τα αγαθά της εκπαίδευσης στο µέγιστο βαθµό, έτσι ώστε αργότερα να συµµετέχουν 
ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, διατηρώντας παράλληλα και τη δική τους πολιτισµική ταυτότητα. 
Στρέφουµε, λοιπόν, το ενδιαφέρον µας και αξιοποιούµε, µέσα από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, τα  
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νέα στοιχεία που φέρνουν οι άλλοι λαοί στη χώρα µας (Πολωνοί, Κούρδοι, Φιλιππινέζοι), οι Έλληνες 
που επαναπατρίζονται, καθώς και οµάδες µε πολιτισµικές ή κοινωνικές ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι, 
Μουσουλµάνοι). Αναµφίβολα, είναι µακρύς ο δρόµος για την Ιθάκη. Μα είναι ταυτόχρονα ο δρόµος 
όµορφος και προκλητικός. Ας τον περπατήσουµε. 
                                        Χαλκιώτης, Η λέσχη των εκπαιδευτικών τεύχος 19, αποσπάσµατα 
 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α. Να παρουσιάσετε στην τάξη σας το περιεχόµενο του παραπάνω άρθρου σε µια περίληψη 100-120 
λέξεων           

(µονάδες 25) 
Β1. Να αναλύσετε τη δοµή της πρώτης και πέµπτης παραγράφου.     
                                                                     (µονάδες 5) 
 
Β2. Ποιον τρόπο πειθούς χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο ο συγγραφέας για να τεκµηριώσει τις απόψεις 
του: Να αναφέρετε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα. 

(µονάδες 5) 
 
Β3. Να αποδώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων σύµφωνα µε το κείµενο: ευρωκεντρισµός, 
ανεκτικότητα, ‘‘πολιτισµικό σοκ’’.         
                                                                                                    (µονάδες  6) 
 
Β4. Να συµπληρώσετε την παρακάτω πρόταση µε µια από τις φράσεις που σας δίνονται, ώστε να 
αποδίδεται το νόηµα του κειµένου: ‘‘Μια σύγχρονη δηµοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία 
πρέπει…’’ α) να επιτρέπει µόνο την εκµάθηση της µητρικής γλώσσας στις µειονότητες  β) να σέβεται 
τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων και να τις αντιµετωπίζει 
ισότιµα γ) να καλλιεργεί ευρωκεντρικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση. Να δικαιολογήσετε την 
απάντηση σας.   
                                              (µονάδες 3) 
 
Β5. Να ετυµολογήσετε τις παρακάτω λέξεις και να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά: πλουραλισµός, 

παλιννοστούντες.           
                                                                                          (µονάδες4) 
 
Β6. Να εντάξετε τις παρακάτω λέξεις σε προτάσεις: καταλύτες, πρωτοποριακά.  
             
                                                                    (µονάδες 2) 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ 
 Ως εκπρόσωπος των µαθητών του Λυκείου σου, συµµετέχεις σε µια τηλεοπτική εκποµπή µε 
θέµα ‘‘∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση: όρια και δυνατότητες’’. Να κάνεις µία ανακοίνωση, στην οποία θα 
υπογραµµίζεις την αναγκαιότητα και τους τρόπους της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη χώρα µας. 
(500-600 λέξεις) 
                                            (µονάδες 50) 
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INTERNET-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 
 

Οι Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 
 
1.Για την επεξεργασία κειµένου 
2.Για τον προγραµµατισµό 
3.Για τη διδασκαλία σχολικών µαθηµάτων 
 
 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 
 
1.Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή=> ανθρωποκεντρική 
2.Μέσα για την προσπάθεια επέκτασης του µυαλού µας. 
3.Η αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών αυξάνει απεριόριστα=> περισσότερος χρόνος για 
ανθρώπινη επικοινωνία µε τον µαθητή. 
4.Μάθηση=> ευχάριστη διαδικασία και ενδιαφέρουσα 
5.Μείωση προσπάθειας για αποστήθιση, καλύτερη οργάνωση γνωστικού υλικού. 
6.Ο προγραµµατισµός ενός Η/Υ προϋποθέτει ευρύτητα στη γνώση, αντιδογµατική σκέψη. 
7.Ο µαθητής µπορεί να «βλέπει» τη σκέψη του (γίνεται δάσκαλος του εαυτού του). 
8.Ο προγραµµατισµός δίνει τη δυνατότητα ελέγχου λαθών και την αίσθηση ελέγχου της συσκευής 
(αφαιρετική λογική). 
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 
 
1. Ατονία διαίσθησης, συναισθηµατισµού 
2. Μυθοποίηση τεχνολογίας=> θεώρηση Η/Υ: άνεση, ανάπαυση, ξεκούραση 
3. Υποβιβασµός επικοινωνίας δασκάλου-µαθητή 
4. Οι Η/Υ δεν έχουν δική τους σκέψη 
5. Αποξένωση από κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον 
6. Κίνδυνος παραγκωνισµού ελληνικής γλώσσας. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ένα πρόγραµµα διδακτικό µε Η/Υ, που έχει λάβει υπόψη του ότι το παιδί δεν 
είναι απλώς µια σκεπτόµενη µηχανή, αλλά ένα αναπτυσσόµενο άτοµο που έχει συναισθηµατικό 
χαρακτήρα, δικό του τρόπο αντίδρασης, που ανήκει σε µια οµάδα µε κάποιο ρόλο, που προέρχεται από 
µια οικογένεια µε δικά της χαρακτηριστικά, ένα πρόγραµµα που επιφυλάσσει ένα ενεργό ρόλο στο 
δάσκαλο, αξιοποιεί την εµπειρία του και καθιστά τη διδασκαλία περισσότερο ευέλικτη και δηµιουργική, 
είναι εκείνο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τους στόχους του. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ (Internet) 

 
Αποθήκευση και επεξεργασία κάθε λογής πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή. Παγκόσµιο δίκτυο-
λεωφόροι επικοινωνιών-Κυβερνοχώρος 
 
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
 
● Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ● ηλεκτρονικές αγορές 
● Συνοµιλία ● Ψυχαγωγία 
● Τηλεδιάσκεψη  ● Προγράµµατα 
● Τηλεργασία ● ∆ιεύρυνση της δηµοκρατίας- δυνατότητα έκφρασης 
● ∆ιαφήµιση 
 
 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 
● Ανισότητες πρόσβασης στην πληροφόρηση=> κοινωνικές ανισότητες 
● ∆ιεύρυνση χάσµατος ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και υπανάπτυκτες χώρες. 
● Καταπάτηση πνευµατικών δικαιωµάτων δηµιουργών 
● Προπαγάνδα ακροδεξιών και ναζιστικών ιδεών 
● Πορνογραφία-οργανωµένο έγκληµα σε βάρος ανήλικων χρηστών 
● ∆ιάδοση ψευδών µηνυµάτων 
● Ολέθριες οικονοµικές και ψυχικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών 
● Αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων=> κίνδυνος ελευθερίας ατόµου 
● Κυριαρχία αγγλικής γλώσσας 
● Πολιτιστική οµοιοµορφία 
 
 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
 

 Επίβλεψη κατά την ενασχόλησή τους µε το ∆ιαδίκτυο 
 Έλεγχος αυτών µε προγράµµατα 
 Συµβουλές για απόκρυψη προσωπικών στοιχείων 
 Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
 Κίνηση ενδιαφέροντος για άλλες σηµαντικές για την ανάπτυξή τους ασχολίες 
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ΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η ανθρώπινη ζωή σε ηλεκτρονική ζώνη 
 
Οι λάτρεις των νέων τεχνολογιών πολύ εύκολα περιγράφουν την ύπαρξη στο µέλλον µιας 

ειδυλλιακής καθηµερινότητας, όπου ο πολίτης θα έχει σχεδόν άπειρες δυνατότητες επιλογών για 

ψυχαγωγία και επικοινωνία και όπου τίποτε και κανείς δε θα µπορεί να παρέµβει, να επηρεάσει ή να 

αλλοιώσει την ελεύθερη άσκηση αυτής της καθηµερινής δραστηριότητας. Η ψηφιακή τεχνολογία και η 

σύνδεση όλων των συσκευών «επικοινωνίας» (οθόνη τηλεόρασης, υπολογιστή και συσκευή 

τηλεφώνου) προσφέρουν άπειρες δυνατότητες έκφρασης κάθε ανθρώπινης διάθεσης και ικανοποίησης 

κάθε ανάγκης. Ο νέος κόσµος που ανατέλλει δεν θα έχει εµπόδιο αποστάσεις και ακόµη και ιατρικές 

υπηρεσίες θα προσφέρονται µέσω της οθόνης του υπολογιστή, ενώ εθνικές εχθρότητες θα 

εκτονώνονται µέσα από το διαδίκτυο, καθώς η ηλεκτρονική γειτνίαση θα επιβάλλει νέες συνθήκες στις 

σχέσεις δύο λαών. Βεβαίως, µέχρι τώρα όλα αυτά τα έχουµε δει να γίνονται στις οθόνες του σινεµά, 

όπου, αντί για την ευτυχία, περιγράφεται η απειλή αυτής της ηλεκτρονικής ζώνης γύρω από την 

ανθρώπινη ζωή, που, αντί να την ενισχύει, αποµυζά τους χυµούς της, αποµονώνοντας τους ανθρώπους 

µπροστά στις οθόνες, καταλύοντας τον ιδιωτικό τους χώρο, τα µυστικά τους, και αφήνοντας ελευθερία 

δράσης σε κάθε έναν που επιβουλεύεται την οικογενειακή, εθνική ή και παγκόσµια ειρήνη. 

Πάντως, το αισιόδοξο όραµα του ψηφιακού και δικτυωµένου µέλλοντος το περιγράφει ο 

Μιχάλης ∆ερτούζος µε σκανδαλώδη ίσως υπερβολή, αλλά όχι χωρίς δόσεις αλήθειας. Το σηµαντικό 

για τον Έλληνα επιστήµονα της πληροφορικής είναι ότι τα δίκτυα δίνουν µεγαλύτερες δυνατότητες να 

µοιράζονται οι άνθρωποι καθηµερινές δραστηριότητες και αυτό αυξάνει τα επίπεδα κατανόησης 

µεταξύ τους: «θα µπορούµε να επισκεπτόµαστε µουσεία µαζί θα παρακολουθούµε θεατρικά έργα, 

αθλητικά γεγονότα, εκδηλώσεις και διαδηλώσεις στους δρόµους, θα παίζουµε παιχνίδια, θα κυνηγάµε 

ειδύλλια, θα παίρνουµε βαθµούς µαζί – και τα περισσότερα από αυτά θα γίνονται σε διεθνές επίπεδο». 

Φυσικά, υπενθυµίζει µε ψυχραιµία ο κ. ∆ερτούζος ότι ο κόσµος αυτός δεν θα είναι ιδανικός, γιατί είναι 

ουτοπικό να περιµένουµε να συµπεριφερθούν τα ανθρώπινα όντα µε τρόπο υποδειγµατικό. Θα είναι 

σαν να περιµένουµε να αλλάξει η ανθρώπινη φύση.  

Αναλύονται ακόµη οι ελπίδες, ότι µε την ηλεκτρονική δικτύωση του κόσµου, θα µπορούµε να 

βρισκόµαστε πιο κοντά στους λιγότερο τυχερούς και να ενισχύουµε τον αγώνα τους. Πώς, όµως θα 

συµβεί αυτό, όταν δικτύωση σηµαίνει, ταυτόχρονα και ανάπτυξη τεχνολογική και, κυρίως, επενδύσεις 

και χρήµατα που πρέπει να διαθέτουν οι καταναλωτές για να δικτυωθούν; 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 13

Ο µεγαλύτερος εφιάλτης πάντως είναι οι ορθάνοιχτες πόρτες του δικτύου, που δεν µπορούν να 

κρατήσουν µακριά όποιον αποζητεί το κακό. Η παρέµβαση στα προσωπικά δεδοµένα, για παράδειγµα, 

και η αλλοίωση τους από οποιονδήποτε έχει ή και δεν έχει λόγους, µε συνέπεια προσωπικοί αντίζηλοι  

 

ή σκανδαλοθήρες να µη γνωρίζουνε εµπόδια, η παρέµβαση στα τραπεζικά και η αλλαγή λογαριασµών 

παράνοµα, οι ιοί που µπορούν να καταστρέψουν αρχεία, η αδυναµία προστασίας των ανηλίκων, όλα 

αυτά αποτελούν προς το παρόν προβλήµατα που µε κόπο µπορεί να αντιµετωπιστούν και όχι σε όλο 

τους το εύρος. Ίσως ο ίδιος κόπος που καταναλώνεται για να υπάρχει η απόλυτη ελευθερία στα δίκτυα, 

να πρέπει α καταναλωθεί για να βρεθούν και τρόποι αντιµετώπισης του ινφο-εγκλήµατος. 

Και ενώ αυτός ο ολότελα καινούριος κόσµος ανατέλλει µπροστά στα θαµπωµένα µάτια όσων 

µπορούν να τον δουν, ένα ακόµη πρόβληµα προβάλλει βασανιστικό. Άραγε, µε ποιες νέες διαδικασίες 

και κάτω από ποιες συνθήκες θα διατηρηθούν οι τοπικοί πολιτισµοί, αυτοί που διασφαλίζουν την 

παγκόσµια ισορροπία του πολιτισµικού περιβάλλοντος; Η ανησυχία για µια παγκόσµια πολτοποίηση 

του πολιτισµού δε λέει να κοπάσει, πολύ περισσότερο όταν η τηλεοπτική εποχή έθεσε τις βάσεις γι’ 

αυτό. 

 

Π. ∆ιαµαντάκου, εφηµ. Καθηµερινή, 02/01/2000  

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

Α] Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις.  

(Μονάδες 25) 

 

Β1] «Η ανησυχία για µια παγκόσµια πολτοποίηση δε λέει να κοπάσει». Να σχολιάσετε το 

απόσπασµα αυτό σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων.  

(Μονάδες 10) 

 

Β2] Να κάνετε δοµική ανάλυση (δοµικά στοιχεία και µέθοδος οργάνωσης) της τέταρτης 

παραγράφου του κειµένου.  

(Μονάδες 10) 

 

Β3] Να εντοπίσετε τη συλλογιστική πορεία  που ακολουθεί η αρθρογράφος στην πρώτη 

παράγραφο του κειµένου και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.  

(Μονάδες 5) 
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Β4] Ποιους τρόπους πειθούς µετέρχεται η αρθρογράφος στη δεύτερη και στην τέταρτη 

παράγραφο του κειµένου;  

(Μονάδες 5) 

 

Β5] Να γράψετε ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: άπειρες, 

ενισχύουµε, ουτοπικό, ανηλίκων, τοπικοί.  

(Μονάδες 5) 

 

Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Ποιες δυνατότητες µπορεί να προσφέρει σε µαθητές και δασκάλους η ψηφιακή τεχνολογία στα 

σχολεία και ποια προβλήµατα µπορεί παράλληλα να δηµιουργηθούν; Να εκθέσετε τις σκέψεις σας σε 

µια επιστολή που θα γράψετε για την Υπουργό Παιδείας, στην οποία θα προσπαθήσετε να την πείσετε 

για την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία. (500-600 λέξεις)  

(Μονάδες 40)  
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INTERNET 

 
 Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το Internet. Ένας όλο και πιο µεγάλος αριθµός 
ανθρώπων συνδέεται στο δίκτυο. Βρίσκουµε όλη την γκάµα των συναισθηµάτων: από τη λατρεία προς 
τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες έως τον τρόµο και τη δαιµονολογία για το «ζοφερό» µέλλον που 
επιφυλάσσεται στον άνθρωπο. ∆ύο προσεγγίσεις εξίσου υπερβολικές που εδράζονται και οι δύο σε µια 
αντίληψη αυτονόµησης της τεχνολογίας από το δηµιουργό της. Νοµίζω ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιµο 
να προσγειώσουµε τη συζήτηση στις πραγµατικές της διαστάσεις, στην ιστορική αφετηρία των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά του Internet, στις αλλαγές που επέρχονται στη ζωή του ανθρώπου, 
στα προβλήµατα που ενδεχοµένως δηµιουργούνται. 
 Πρώτα απ’ όλα ας προσπαθήσουµε να περιγράψουµε συνοπτικά το Internet και ειδικότερα τον 
παγκόσµιο ιστό (Web) µε µια αναλογία. Ας φανταστούµε τον κυβερνοχώρο ως µια τεράστια έκθεση. Ο 
κάθε «έκθετης»δηµιουργεί το δικό του περίπτερο (site) που καταχωρείται σε µία διεύθυνση (www 
address). Ο χρήστης του διαδικτύου, µέσα από τους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόµους που δηµιούργησε 
η σύζευξη τηλεφώνου – υπολογιστή, επισκέπτεται αυτήν την άυλη, διαρκή και παγκόσµια ψηφιακή 
έκθεση. Περνά από διάφορα sites, επικοινωνεί µε τον «εκθέτη», και βεβαίως µπορεί να πάρει 
(«κατεβάσει») πληροφοριακό υλικό. Αρκεί να έχει εξασφαλίσει την είσοδό του µέσω ενός προµηθευτή 
(provider) σύνδεσης στο Internet.  
 Αν στο ζευγάρι τηλεφώνου-υπολογιστή προσθέσουµε και την τηλεόραση έχουµε µια 
τεχνολογική συνένωση που αλλάζει δραστικά την όψη των επικοινωνιών. Σ’ αυτό το λαβυρινθώδες 
τοπίο δηµιουργούνται οι περίφηµες «λεωφόροι της επικοινωνίας», για τη στρατηγική σηµασία των 
οποίων δεν υπάρχει καµία αµφιβολία. Μόνο που η σκληρή οικονοµική µάχη που γίνεται για τον έλεγχο 
τους έχει σαν κύριο αντικείµενο –τουλάχιστον προς το παρόν- τον έλεγχο του τηλεφώνου και της 
τηλεόρασης και ελάχιστα την παραγωγή νέων εξωτικών ψηφιακών προϊόντων. Εντωµεταξύ η 
εµπορευµατοποίηση του Internet, ως επικοινωνιακού µέσου, έχει ήδη αρχίσει. Οι διαφηµιστές 
διαµορφώνουν την πολιτική προβολής των προϊόντων τους µέσα απ’ αυτό, ενώ ορισµένοι σχεδιαστές 
στρατηγικής ονειρεύονται τον πλήρη έλεγχο του δικτύου. 
 Οι κοινωνικές ανακατατάξεις που προκαλούνται από την ανάπτυξη του νέου ψηφιακού κόσµου 
είναι ραγδαίες και ευρύτατες. Η εργασία και η απασχόληση υφίστανται τραυµατικό σοκ, µε την 
αλλοίωση των συνθηκών εργασίας και την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. Η παιδεία και ο 
πολιτισµός αλλάζουν όψη, αφού οι δυνατότητες απόκτησης γνώσεων αλλά και επικοινωνίας 
πολλαπλασιάζονται και παγκοσµιοποιούνται. Στη συγκρότηση της «κοινωνίας της πληροφορίας» τα 
δίκτυα λειτουργούν ως µια νέα «αγορά». Οι πολίτες και οι οργανώσεις τους έχουν περισσότερα µέσα 
στη διάθεσή τους, για να ακουστεί η φωνή τους. Ίσως µάλιστα αυτή να είναι η σηµαντικότερη 
ποιοτική αλλαγή που επέρχεται: η δυνατότητα ενός µεγάλου πλήθους ατόµων να εκφραστούν. 
Ορισµένοι βλέπουν τη διεύρυνση της δηµοκρατίας χάρη στις δυνατότητες των νέων ψηφιακών µέσων, 
δικτύων και πολυµέσων, ενώ κάποιοι υπεραισιόδοξοι µιλούν για ηλεκτρονική δηµοκρατία. 
 Εντούτοις οι παγίδες και οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Η ανάπτυξη της κυβερνοοικονοµίας µε την 
αύξηση του όγκου των ανταλλαγών άυλων τίτλων αλλά και στοιχείων και πληροφοριών δηµιουργεί 
σοβαρό προβληµατισµό σε τρεις τουλάχιστο τοµείς: το ηλεκτρονικό κλείδωµα, τα πνευµατικά 
δικαιώµατα και το ηλεκτρονικό χρήµα. Οι δυνατότητες παραποίησης της πληροφορίας και 
χειραγώγησης της πληροφόρησης µπορούν να δηµιουργήσουν νέες µορφές υποτέλειας. 
 Τέλος θα έπρεπε να εξετάσει κανείς, παράλληλα µε τη διερεύνηση των µακροπρόθεσµων 
πολιτικο-κοινωνικών επιπτώσεων, ορισµένα επιµέρους µεν αλλά πρακτικά και πιο άµεσα ερωτήµατα: 
είναι αναπότρεπτη η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στα δίκτυα; ποια είναι η σχέση του Internet µε 
την εκπαίδευση; µπορεί η τεχνολογία να φέρει πιο κοντά τις φτωχές µε τις πλούσιες χώρες; 
 
 LE MONDE diplomatique, ελληνική έκδοση του Manière de voir, τεύχος 11, Το αφιέρωµα της έκδοσης. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να γράψεις σύντοµη περίληψη του κειµένου. (100 λέξεις περίπου) 
 

Β. Οργάνωση του λόγου. 

1. Ποια µέθοδο ακολουθεί ο συγγραφέας στην οργάνωση του λόγου του στη δεύτερη παράγραφο 
και γιατί; 

2. Να κρατήσεις σηµειώσεις κατά παράγραφο και να φτιάξεις το διάγραµµα του κειµένου. 
 

Γ.  Γλωσσικές ασκήσεις 

1. Να αντικαταστήσεις την ξένη λέξη, που είναι σε παρένθεση, µε την αντίστοιχη ελληνική: 

― Είναι (εξπέρ) …………………………στους (κοµπιούτερ) 
………………………………… . 

― Όποιος είναι εξοικειωµένος µε το (Ιντερνέτ) ………………………. έχει ένα σηµαντικό 
(αβαντάζ) …………………………. . 

― Τα σύγχρονα (µουλτιµίντια) ………………………… έφεραν ραγδαίες αλλαγές στη 
ζωή µας. 

― Με (τα γκάλοπ) ……………………………... τα κόµµατα προσπαθούν να διαγνώσουν 
τις προθέσεις της κοινής γνώµης. 

― Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενηµέρωσε τους δηµοσιογράφους στο (πρες ρουµ)  
…………………………. . 

2. Να χρησιµοποιείς σε προτάσεις τις λέξεις ιστός και λαβύρινθος µε την κυριολεκτική και  
µεταφορική σηµασία τους. 

3. Τι σηµαίνει η λέξη αγορά στις παρακάτω προτάσεις: 

― Έκανα πολλές και ακριβές αγορές. 

― Τον συνάντησα στην αγορά και µου είπε τα νεότερα. 

― Τον ξέρει και τον εµπιστεύεται η αγορά. 

― Η αγορά της επαρχίας δεν έχει ούτε την ποικιλία ούτε την ποιότητα της αγοράς  
της πρωτεύουσας. 

4. Γράψε συνώνυµες λέξεις: 

ζοφερό (µέλλον) ………………………………. 
σύζευξη             ………………………………. 
ραγδαίος   ................................... 
παραποίηση       …………….…………………. 
χειραγώγηση     ………………………………..   

5. Γράψε πέντε οµόρριζα της λέξης ψηφιακός. 

……………………………..     ............................................ 
……………………………..     ............................................ 
……………………………..     .............................................. 
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΒΙΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
   ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

   ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Εχθρική συµπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον 
Απώλεια αυτοελέγχου 

ΒΙΑ  
Ακραία εκδήλωση επιθετικότητας- η   χρησιµοποίηση από κάποιο άτοµο ή οµάδα δύναµης σωµατικής ή 
 ψυχολογικής, µε σκοπό τον εξαναγκασµό  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   Τάση, ροπή προς εγκληµατικές ενέργειες (ληστείες, εµπρησµοί, βιασµοί, 
απαγωγές, φόνοι, τροµοκρατία, λαθρεµπόριο, πορνεία) 
     
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
  Η βία αποτελεί κοινωνικό φαινόµενο που ακολούθησε τον άνθρωπο σε κάθε ιστορική περίοδο, 
έχοντας κάθε φορά διαφορετική µορφή και ένταση. Ορισµένα παραδείγµατα άσκησης βίας παλαιοτέρων 
εποχών είναι οι διωγµοί των Χριστιανών στην Αρχαία Ρώµη, οι διωγµοί και οι θανατώσεις της Ιεράς 
Εξέτασης, η τροµοκρατία στη δεύτερη φάση της Γαλλικής Επανάστασης. Στις µέρες µας η βία 
εκφράζεται στην εγκληµατικότητα, την τροµοκρατία, το χουλιγκανισµό και αποτελεί παγκόσµιο 
κοινωνικό πρόβληµα. 
 
Α. ΑΙΤΙΑ 
 Οικονοµικά αίτια 
Υλικός ευδαιµονισµός→ ταύτιση «είναι» µε το «έχειν» 
Θεοποίηση χρήµατος → µανία εύκολου πλουτισµού 
Ανταγωνιστικό πνεύµα, κυνήγι «επιτυχίας» µε κάθε µέσο, θεµιτό ή αθέµιτο. 
∆ιαφήµιση → προβολή προτύπων 
 Κοινωνικά προβλήµατα 
Ανεργία→ εξαθλίωση, φτώχεια, παρανοµία 
Κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, εκµετάλλευση, αναξιοκρατία, έλλειψη δικαιοσύνης → 
απογοήτευση, αίσθηση αδικίας → αντίδραση µε κάθε τρόπο 
Αστικοποιηµένος τρόπος ζωής 
∆ιαβίωση σε διαµερίσµατα-«κλουβιά» 
Ανούσιες διασκεδάσεις 
Απανθρωποποίηση, µοναξιά, έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων, µιµητισµός, χαµηλή ποιότητα ζωής 
Κρίση ηθικών αξιών, έλλειψη σεβασµού προς συνάνθρωπο→ αναζήτηση εκτόνωσης στη βία 
Φανατισµός 
Προσήλωση σε κόµµατα, οµάδες αθλητικές, θρησκευτικές αιρέσεις 
Απουσία σωστών προτύπων και ιδανικών 
Οικογένεια 
Οικογενειακά προβλήµατα, διαζύγια 
Αυταρχισµός, καταπίεση, υπερπροστασία, άγνοια προβληµάτων και ανησυχιών νέων → χάσµα γενεών, 
συγκρούσεις, αποξένωση από οικογένεια 
ΜΜΕ 
Εξοικείωση µε τη βία και την εγκληµατικότητα (ταινίες, δελτία ειδήσεων) 
Προβολή αρνητικών προτύπων π.χ. ηρωοποίηση παράνοµων ανθρώπων 
 
Β. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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I. Για τα άτοµα-νέους  
     Περιθωριοποίηση 
 Κοινωνικός στιγµατισµός 
II. Για την κοινωνία 

Ανασφάλεια και φόβος φιλήσυχων πολιτών→ απειλή ζωής, περιουσίας 
   Κατάλυση νόµου και τάξης 
   Υποβάθµιση ηθικών αξιών→ η κοινωνία γίνεται απάνθρωπη «ζούγκλα» 
   Αδυναµία αξιοποίησης από την κοινωνία νέων ανθρώπων 

∆ιακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα [επικρατεί αναρχία, καταλυτική αµφισβήτηση]→κλονίζεται το 
δηµοκρατικό πολίτευµα 

 
Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Όρος : όχι καταστολή βίας µε αντιβία, αστυνόµευση γιατί η «βία γεννά    βία»→ φαύλος κύκλος 
Χρειάζεται ουσιαστική πρόληψη 
 Οικογένεια-Σχολείο 
Σωστή αγωγή, διάλογους 
Μετάδοση αξιών και ιδανικών, ορθή κοινωνικοποίηση 
 ΜΜΕ 
Περιορισµός προβολής βίας, έλεγχος 
 Πολιτεία 
Επίλυση κοινωνικών προβληµάτων 
∆ηµιουργία ευκαιριών για δηµιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου από νέους 
Εξανθρωπισµός σωφρονιστικού συστήµατος 
 Άτοµο  
Σεβασµός του συνανθρώπου και της νοµοθεσίας 
Περιορισµός καταναλωτικής µανίας 
Ανθρωπιστικό πνεύµα, υψηλά ιδανικά        
 
 
 
 
 
 

«ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΒΙΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΥΤΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ;» 

 
Α΄ Η διαµόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόµου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, 

που επιδρούν σ’ αυτήν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Τέτοιοι παράγοντες είναι το φυσικό 
περιβάλλον, η «κοινωνική µαθητεία», σύµφωνα µε τους κοινωνιολόγους (επιδράσεις απ’ το κοινωνικό 
περιβάλλον), η κληρονοµικότητα καθώς και η προσωπική στάση του κάθε ατόµου, ο τρόπος δηλαδή 
που βιώνει τα γεγονότα. Συνεπώς, η προσωπικότητα καλλιεργείται µε άξονα τόσο τα έµφυτα όσο και 
τα επίκτητα χαρακτηριστικά. 

Β΄ Τα έµφυτα στοιχεία απορρέουν από την κληρονοµικότητα, δηλαδή το γενετικό υλικό που 
προσδιορίζει τα εξωτερικά, αλλά και αρκετά από τα εσωτερικά χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε την 
άποψη πολλών επιστηµόνων, ο άνθρωπος έρχεται στον κόσµο µε γενετική επάρκεια ή ανεπάρκεια 
κάποιων στοιχείων, που επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή του. Για παράδειγµα, µπορεί ένα άτοµο να 
έχει γενετική συναισθηµατική επάρκεια σε σχέση µε ένα άλλο που έχει επιθετική επάρκεια. Αυτό το 
υπάρχον γενετικό δοµικό υλικό, κατά πολλούς, έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη διάπλαση της 
προσωπικότητας. Όταν ένα άτοµο έχει επιθετικές τάσεις από καταβολής του, τότε µπορεί να εκτραπεί 
πιο εύκολα και να ακολουθήσει πορεία καταστροφική, χωρίς αυτό να είναι και απόλυτο. 
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Γ΄ Πέρα, όµως, από την επίδραση που ασκεί ο παράγοντας «κληρονοµικότητα» στην όξυνση 
των φαινοµένων βίας και εγκληµατικότητας, είναι αδιαµφισβήτητο πως το ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και η στάση µας απέναντι στη ζωή συνιστούν τους ακρογωνιαίους 
λίθους πάνω στους οποίους θεµελιώνεται αυτή η σύγχρονη µάστιγα. 

∆΄ Καταρχήν, η επικράτηση του στείρου τεχνοκρατικού πνεύµατος αποπροσανατολίζει τους 
ανθρώπους, γιατί παγιώνει την αντίληψη ότι η ευτυχία αγοράζεται, είναι εµπορεύσιµο είδος. Ο 
άνθρωπος µαγεύεται στην ιδέα της υλικής ευδαιµονίας, αγωνίζεται για το «έχειν», παραθεωρεί το 
«είναι». Αυτό διογκώνεται µε τη διαφήµιση και µέσω µηχανισµών της ωραιοποίησης, της 
προπαγάνδας, της υπερπληροφόρησης ο άνθρωπος µετατρέπεται σε υποχείριο. Προκειµένου, λοιπόν, 
να υλοποιήσει τους παραπάνω «ύψιστους» σκοπούς του, προβαίνει ακόµη και σε αντικοινωνικές 
ενέργειες, που απειλούν τα θεµέλια της κοινωνικής αρµονίας. 

Ε΄ Αυτή η υλιστική – υπερκαταναλωτική νοοτροπία είναι απόρροια και της όλης 
βιοµηχανοποίησης της σύγχρονης ζωής, σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος υπερεργάζεται, 
τυποποιείται, υποδουλώνεται στη µηχανή και λησµονεί τον αγώνα για την πραγµάτωση των υψηλών 
ηθικοπνευµατικών αξιών, που τον καταξιώνουν και τον αναδεικνύουν σε αληθινά ελεύθερη οντότητα. 
Μη έχοντας, λοιπόν, τα κατάλληλα ηθικοπνευµατικά  ερείσµατα, πολλοί είναι εκείνοι που 
αποχαλινώνονται, οδηγούνται σε αθέµιτα µέσα, στη βία, το έγκληµα. Τη στιγµή µάλιστα που οι 
κοινωνίες των σηµερινών µεγαλουπόλεων είναι απρόσωπες, λόγω της υπερσυσσώρευσης  και 
ταυτόχρονης ανωνυµίας και αποξένωσης των ατόµων που ζουν σ’ αυτές, περιορίζεται ο κοινωνικός 
έλεγχος, αποδυναµώνεται η γνήσια ανθρώπινη επαφή και η προσπάθεια για αλληλοσυµπλήρωση, και 
έτσι η επιρρέπεια στη βία και την αντικοινωνικότητα αυξάνεται. 

ΣΤ΄ Η υπερανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει τη συνθετότητα των κοινωνικών δοµών, 
την αύξηση των απαιτήσεων και την πολλαπλότητα των µηνυµάτων. Οι ρυθµοί γίνονται εξαιρετικά 
γρήγοροι και µέσα στο σκηνικό αυτό ο άνθρωπος συχνά εγκλωβίζεται, καθώς συρρικνώνεται ο 
ζωτικός χώρος για προσωπική του έκφραση, ο ίδιος ασφυκτιά σ’ ένα πλέγµα πολλαπλών και 
αντιφατικών κοινωνικών ρόλων άγχεται, και σε αρκετές, δυστυχώς, περιπτώσεις διοχετεύει µε τη 
µορφή εκτόνωσης, και πιθανόν βίας, αυτή τη συσσωρευµένη ενεργητικότητα του. 

Ζ΄ Η έξαρση φαινοµένων βίας και εν γένει αντικοινωνικότητας οφείλεται κατά πολύ στην 
έλλειψη σταθερών ηθικών σηµείων αναφοράς, η οποία προέρχεται από τη γενικότερη ηθική έκπτωση 
της εποχής µας. Αυτή προσδιορίζεται ως απώλεια του µέτρου και του ορίου, αποµάκρυνση από 
συλλογικά οράµατα και υγιείς προσανατολισµούς, µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να παραµένει 
εσωτερικά µετέωρος. Αυτή η ηθική κρίση συνοδεύεται συχνότατα από τον υπερτονισµό των ατοµικών 
αναγκών σε βάρος της κοινωνικής µας αποστολής, κατάσταση που εξωτερικεύεται µέσω του στείρου 
ανταγωνισµού, ο οποίος αναπαράγει µαζικά τη βία και το έγκληµα. 

Η΄ Η καλλιέργεια της παιδείας αποτελεί ουσιαστικό µηχανισµό αναχαίτισης αυτής της 
απάνθρωπης συµπεριφοράς. Σήµερα, όµως, τόσο ο ίδιος ο άνθρωπος µε τη στάση του όσο και οι 
βασικοί φορείς παιδείας αδυνατούν να καλλιεργήσουν γνήσια µορφωτικά εναύσµατα. Ο σύγχρονος 
άνθρωπος δεν επεξεργάζεται τα µηνύµατα που δέχεται καθηµερινά, ακολουθεί τη πορεία της 
«ήσσονος» προσπάθειας, είναι αλαζόνας και υπερόπτης. Χωρίς ταυτότητα και ευαισθησίες, ακολουθεί 
τη διαδικασία της ψυχρής λογικής, γεγονός που τον καθιστά έρµαιο των παθών του και είναι δεδοµένο 
πως το πάθος δηµιουργεί καταστάσεις βρασµού, που δεν ελέγχονται και συχνά οδηγούν στο έγκληµα. 

Θ΄ Η εκπαίδευση, ως θεµελιώδης παράγοντας αγωγής, µε τη κρίση και τη δυσλειτουργία της, 
δεν ανανεώνει το πνεύµα των νέων στο βαθµό που θα έπρεπε, διότι στηρίζεται στη στείρα αποστήθιση 
γνώσεων µε ηµεροµηνία λήξης, καθώς και στον άγονο εγκυκλοπαιδισµό. Επιπλέον, παρατηρείται µια 
µαζική παραγωγή τυποποιηµένων µαθητών, που κάθε άλλο παρά αναβαθµίζει τη νεολαία µας. Αλλά 
και ο ανταγωνισµός στο πλαίσιο της βαθµοθηρίας για την είσοδο στο πανεπιστήµιο, συνιστά αφορµή 
για την εµπέδωση ενός ωφελιµιστικού πνεύµατος, που, πολλές φορές, µεταστοιχειώνεται σε 
αντικοινωνικότητα. 

Ι΄ Βασικός φορέας παιδείας, ο οποίος ευθύνεται για την κατίσχυση των παραπάνω 
φαινοµένων, είναι η οικογένεια. Άλλοτε η αδιαφορία για ουσιαστική µόρφωση του παιδιού, άλλοτε οι 
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αντιφατικοί γονεϊκοί ρόλοι, άλλοτε η διεύρυνση του χάσµατος γενεών, µε εκδηλώσεις όπως οι 
συγκρούσεις και η αποµάκρυνση από την οικογενειακή εστία, δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη 
διαιώνιση της εγκληµατικότητας και της βίας, αφού απουσιάζουν η ζεστασιά και η επικοινωνία µεταξύ 
των µελών της οικογένειας. 

ΙΑ΄ Υπάρχουν, όµως, και άλλοι ουσιαστικοί θεσµοί που συντείνουν στο πρόβληµα της 
κοινωνικής νοσηρότητας. Η λειτουργία της πολιτικής σήµερα είναι υποτονική σε σχέση µε την 
πραγµατική της αποστολή. Ο επαγγελµατισµός των πολιτικών και η αδυναµία ικανοποίησης ζωτικών 
λαϊκών αιτηµάτων καλλιεργούν την εµπάθεια και τη διαίρεση στο κοινωνικό σώµα. Ο πολιτικός 
φανατισµός µετατρέπεται συχνά σε βία, ενώ τα αναξιοκρατικά φαινόµενα και οι κοινωνικές αδικίες, 
που ενισχύονται από την ύπαρξη πελατειακών σχέσεων, προκαλούν διχόνοια ή οδηγούν και σε ακραία 
επιθετικότητα. 
 
 
 
Α) Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (180 λέξεις) 

 
 

Β) 1. Ποιόν άλλο τίτλο θα µπορούσατε να δώσετε στο συγκεκριµένο κείµενο; 
2. Να σχολιάσετε τη συνεκτικότητα του κειµένου στις παραγράφους Ε΄, ΣΤ΄  
και Ζ΄. 
 
3. Στη Ι΄ παράγραφο να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 
 
4. Να αποδώσετε µε απλούστερα λόγια το νόηµα των φράσεων: «ήσσονος»  
προσπάθειας, πελατειακών σχέσεων, µορφωτικά εναύσµατα, ζωτικών  
αιτηµάτων, γενετικό δοµικό υλικό. 

 
 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 Σε πολιτιστική εκδήλωση στο πνευµατικό κέντρο του δήµου σας για την Παγκόσµια Ηµέρα 
του Παιδιού συζητείται το θέµα της αύξησης της παιδικής εγκληµατικότητας και επιθετικότητας στις 
µέρες µας. 
 Υποθέστε ότι παρουσιάζετε µια οµιλία σχολιάζοντας και αναλύοντας το θέµα αυτό. Να 
τονίσετε την επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην όξυνση του προβλήµατος. 
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Βία – Σύγχρονη πόλη – Επιθετικές σχέσεις» 
  

Είναι γεγονός ότι η πόλη παρουσιάζει περισσότερα φαινόµενα βίας από την ύπαιθρο.Ο λόγος είναι 
πως οι άνθρωποι βρίσκονται σε σχέσεις «πρόσωπο µε πρόσωπο». Από την άλλη µεριά, η παράδοση ζει 
ακόµα, έχουν τον παραδοσιακό πολιτισµό, κι αυτό φυσικά δίνει ένα σταθερότερο σηµείο στήριξης για τον 
άνθρωπο. Στην πόλη αυτά έχουν χαλαρώσει τελείως, και µάλιστα σαν τις δικές µας όπου σε δέκα – 
δεκαπέντε χρόνια διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν, τετραπλασιάστηκαν. Οι πόλεις µεγαλώνουν µε την 
έλευση των ανθρώπων από την επαρχία κι όχι από τη δηµογραφική πίεση. Σ' αυτές τις πόλεις οι άνθρωποι 
χάνουν τον εαυτό τους και οι σχέσεις µεταξύ τους είναι χαλαρές, αν όχι ανύπαρκτες. Από δικές µου 
παρατηρήσεις – που ακόµα βέβαια δεν µπορώ να παρουσιάσω επιστηµονικά – έχω προσέξει ότι σε 
ορισµένα προάστια της Αθήνας, που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τα σηµεία υποδοχής των εξ επαρχίας 
ερχοµένων, π.χ. στο Περιστέρι, έχουµε ψυχοσωµατικές ασθένειες σε πάρα πολύ υψηλό βαθµό. 

Αλλά γιατί αντιδρούµε βίαια: Γιατί η έλλειψη της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαταράσσει τον 
ψυχισµό του ανθρώπου. Και από κει και πέρα, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει, εφόσον δεν υπάρχουν µεταξύ 
των ανθρώπων σχέσεις συνεργασίας ή σχέσεις εντελώς (κι αυτό πρέπει να τονιστεί). Έτσι, ο καθένας 
βλέπει τον άλλον για αντίπαλο. Η επιθετικότητα διακρίνει τις σχέσεις µας. 

Η νέα γενιά υποφέρει περισσότερο απ' όλους, γιατί τα φαινόµενα αυτά την αγγίζουν πιο πολύ. Το 
παιδί είναι σαν λουλούδι που βγαίνει στη ζωή κι έχει πάντα µια τάση ν' αναζητεί να βρει καθαρές, ιδεατές 
µορφές, τρόπους ζωής, βάσει των οποίων να µπορεί να τοποθετηθεί. Το παιδί δεν έχει ακόµη φθαρεί, για να 
µην πω «διαφθαρεί», από την πικρία της καθηµερινότητας. Εποµένως, πιστεύει ακόµη στο όνειρο, και καλά 
κάνει, γιατί αλλιώς δε θα 'ταν νέος. Φυσικά, όταν τα όνειρα αυτά διαψεύδονται, δεν µπορεί παρά ν' 
αντιδράσει περίεργα. 

Το γιατί δε βρίσκει γύρω του αυτό που χρειάζεται, είναι απλό: Πρώτα πρώτα, η τσιµεντένια πόλη 
δεν του επιτρέπει να ζήσει τη ζωή ενός παιδιού. Έχει αποκοπεί από τη φύση, δεν µπορεί να έχει επαφή µαζί 
της. Ξέρω παιδιά, που δε γνωρίζουν τι θα πει λειβάδι, ένα χόρτο, κάποιο λουλούδι, εκτός ανθοπωλείου! Κι 
αυτό είναι καταστροφικό, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που ζει την ίδια στιγµή µε τη φύση, και την ίδια 
στιγµή µε το συνάνθρωπο. Και το θεώρηµα αυτό δεν είναι δικό µου. Είναι του Καρλ Μαρξ. Μόνο που δεν 
το έχουµε προσέξει αρκετά. Ο Μαρξ λέει πως ο ανθρωπισµός αρχίζει ακριβώς από την εξανθρωπίνωση της 
φύσης κι από την εξανθρωπίνωση της σχέσης µε τον άλλο. Κι αυτό είναι ένα θεώρηµα που θα 'πρεπε να 
µας κάνει να είµαστε πολύ σκεπτικοί. 
 Από την άλλη µεριά, στον κοινωνικό τοµέα: Εµείς, η γενιά των ενηλίκων, η γενιά αυτών που έχουν 
την ευθύνη για την καθηµερινή ζωή, φερόµαστε στο παιδί µ' έναν τρόπο που θα 'πρεπε να κοκκινίζουµε. 
∆εν κάνουµε το καθήκον µας. Απέναντι στα παιδιά δε λέµε την αλήθεια. Φοβούµαι πως δεν τους λέµε ποτέ 
αυτό που είναι γύρω µας. Ίσως γιατί ντρεπόµαστε, ίσως γιατί δε θέλουµε να τ' αναγνωρίσουµε. Τους 
µαθαίνουµε να είναι ηθικοί. Στην πραγµατικότητα, ποιος κινείται στις βιοτικές και επαγγελµατικές του 
σχέσεις ακολουθώντας τον ηθικό νόµο; Τους µαθαίνουµε να είναι έντιµοι. Και εντούτοις τα παιδιά βλέπουν 
γύρω τους να επαινώνται άνθρωποι που καταφέρνουν σ' αυτήν τη ζωή να φτιάχνουν πράγµατα χωρίς κόπο. 
Που είναι υπέρ του εύκολου κέρδους, του µικρότερου κόπου. Καµαρώνουµε τους ανθρώπους που είναι 
καταφερτζήδες και επιτήδειοι. Την ίδια στιγµή όµως λέµε στο παιδί: «κοίταξε να διαβάσεις, κοίταξε να 
κουραστείς, κοίταξε να µοχθήσεις, για να γίνεις άνθρωπος»! Και βλέπει άλλους να κάνουνε τεράστιες 
καριέρες χωρίς κόπο και χωρίς καµιά καταβολή προσπάθειας από τον εαυτό τους. Εκεί, το παιδί δε 
συγχωρεί τη δική µας υποκρισία. Από την άλλη πλευρά, και σε γενικότερα επίπεδα: του µιλούµε για 
ελευθερία και ∆ηµοκρατία. Ποιος από µας είναι στις σχέσεις του µε το κοινωνικό σύνολο πραγµατικά 
ελεύθερος -ή οπαδός της ελευθερίας – και ποιος είναι αληθινός δηµοκράτης; Και πιο πέρα: τους µιλούµε 
για την ειρήνη. Και προπαρασκευάζουµε πολέµους. Από τον καιρό που τέλειωσε ο µεγάλος πόλεµος µέχρι 
σήµερα (δε νοµίζω ότι κάνω λάθος) έγιναν 150 τουλάχιστον τοπικοί πόλεµοι διαφόρων µορφών. Οι 
πόλεµοι δεν έλειψαν ούτε µια στιγµή από την επιφάνεια της γης. 
 

Γ. Καββαδίας 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
 
Α] Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο. (120 λέξεις) 

        Μονάδες 25 
 
Β. 1] Να σχολιάσετε το ακόλουθο απόσπασµα του κειµένου σε µία παράγραφο 80 περίπου λέξεων: «Σ’ 

αυτές τις πόλεις οι άνθρωποι χάνουν τον εαυτό τους και οι σχέσεις µεταξύ τους είναι χαλαρές, αν 
όχι ανύπαρκτες». 

 Μονάδες 10 
 

 2] «Από την άλλη µεριά, στον κοινωνικό τοµέα: Εµείς, … από την επιφάνεια της γης». 
 Τι είδους συλλογισµός υπάρχει στην τελευταία παράγραφο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 
 

Μονάδες 10 
 

 3]Ποιους τρόπους πειθούς µετέρχεται ο συγγραφέας στην τέταρτη παράγραφο του κειµένου;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 
 

 4] Να κάνετε δοµική ανάλυση (δοµικά στοιχεία, τρόποι ανάπτυξης) της πρώτης παραγράφου του 
κειµένου.  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   

Μονάδες 5 
 

 5] Να δώσετε ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις που ακολουθούν: 
έλευση, έλλειψη, διαψεύδονται, καθήκον, έντιµοι. 

 Μονάδες 5 
 
Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 Συχνά οι νέοι συµπεριφέρονται επιθετικά και όχι µόνον αυτό, αλλά καταλήγουν και σε ακραίες 
µορφές επιθετικότητας, πολλές από τις οποίες συνοψίζονται στον όρο «καταστρεπτικότητα». 
Σε άρθρο που θα δηµοσιεύσετε σε νεανικό περιοδικό να αναφερθείτε στα αίτια αυτού του 
φαινοµένου και να αναπτύξετε τα επιχειρήµατά σας για τον περιορισµό του. (400-500 λέξεις) 

Μονάδες 40 
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Το κείµενο που ακολουθεί είναι άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Τα νέα, 19/4/99 

 
Ασκήσεις ψυχραιµίας και χιούµορ 

 
 Είναι γενικώς αποδεκτό στους γιατρούς και τους ψυχολόγους ότι η συµπεριφορά µας µέσα στο 
αυτοκίνητο έχει τάσεις προς επιθετικότητα. Επίσης έχει αποδειχθεί πειραµατικά σε ανθρώπους, αλλά 
και σε ζώα, ότι, αν περιοριστεί ο ζωτικός χώρος που τους χρειάζεται, αυξάνεται η επιθετικότητα τους. 
Και να το πούµε πιο απλά: αν κάποιος σας κάνει σφήνα µε το αυτοκίνητο και βρεθεί µπροστά σας 
ξαφνικά, αυτός προσβάλλει τον ζωτικό σας χώρο και η αντίδραση σας θα είναι «φυσιολογικά» 
επιθετική! Μπορείτε όµως, όπως όλοι µας, να ξεπεράσετε αυτή την επιθετικότητα. Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να γίνουµε εµείς καλύτεροι, αλλά και να επηρεάσουµε θετικά το περιβάλλον µας. 
 Το πρώτο βήµα είναι να παρατηρήσουµε τον εαυτό µας σε συνθήκες οδήγησης στην πόλη. Αν 
δούµε κάτι που δεν µας αρέσει καθόλου, θα πρέπει να προβληµατιστούµε και να δοκιµάσουµε να το 
αλλάξουµε! Όχι µόνο για να βελτιώσουµε την κατάσταση στην κυκλοφορία, αλλά για να γίνουµε εµείς 
οι ίδιοι καλύτεροι. Γιατί δεν είµαστε διαφορετικοί στο τιµόνι απ’ ό,τι στη ζωή µας: ένας ευγενικός 
οδηγός είναι και ένας καλός και υποµονετικός πατέρας. 
 Το επόµενο στάδιο είναι να αντιµετωπίσουµε το κυκλοφοριακό χάος ως µία άσκηση 
ψυχραιµίας και αυτοπειθαρχίας. ∆εν χρειάζεται να παρασυρόµαστε από τις συνθήκες που επικρατούν 
στο περιβάλλον µας. Αν όλοι ουρλιάζουν, κτυπούν τις κόρνες και ανεβαίνουν στα πεζοδρόµια, δεν µας 
βοηθάει να τους ακολουθήσουµε. ∆εν λύνουν το πρόβληµα αυτές οι αντιδράσεις. Αντίθετα, το 
χειροτερεύουν και διαταράσσουν και την ψυχική µας κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, είναι και 
σπατάλη ενέργειας. 
 Για να ξεπεράσετε τα δύσκολα, δοκιµάστε το χιούµορ, παίξτε στο κασετόφωνο απαλή µουσική, 
αποφύγετε να οδηγήσετε όταν είστε από πριν εκνευρισµένοι. Αν κάποιος σας «κλείσει», σας πάρει τη 
σειρά, σας συµπεριφερθεί ανάγωγα, µη δώσετε σηµασία, µην περάσετε στην αντεπίθεση. (Μπορεί 
απλώς να έκανε λάθος εκτίµηση ή να βρίσκεται σε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση ή και να σας 
προξενήσει ζηµιά µεγαλύτερη από όση περιµένατε!). Με όλα αυτά δεν σας συνιστούµε να γίνετε 
«πρόβατα», δεν ζητάµε να αποδεχθείτε τις κακές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας, αλλά να 
διαφυλάξετε τη δική σας ισορροπία απέναντι στο χάος. 
 Η οδήγηση είναι κοινωνική εµπειρία, εξασκήστε λοιπόν την κοινωνικότητα σας µε τον 
καλύτερο τρόπο. Ένας µόνο οδηγός που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους µπορεί να κάνει τη 
διαφορά, µπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες κίνησης στην πόλη. Ναι! Και ο ένας κάνει τη διαφορά. 
∆είτε σαν την προσωπική σας συµβολή στην κοινωνία µας. Εµείς δηµιουργούµε το πρόβληµα, µην το 
ξεχνάτε! Εµείς είµαστε το περιβάλλον που ζούµε , εµείς καθορίζουµε το αποτέλεσµα. Από αύριο θα 
είναι όλα καλύτερα, έτσι δεν είναι; 
 
 
 

∆ΟΜΗ – ΠΥΚΝΩΣΗ ΛΟΓΟΥ 
 
1. Να συνοψίσετε το περιεχόµενο του κειµένου σε µια παράγραφο 100 περίπου λέξεων. 
 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
2. Ποιοι τρόποι πειθούς χρησιµοποιούνται στην πρώτη παράγραφο και ποια τα µέσα 
πραγµατοποίησης τους; 
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3. Στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο ο λόγος παίρνει ερµηνευτικό χαρακτήρα. Να εντοπίσετε 
τα συγκεκριµένα χωρία και τους λεκτικούς τρόπους που προσδίδουν αυτό το χαρακτήρα, καθώς και τη 
θέση που διασαφηνίζεται. 
 
4. Στις δύο τελευταίες παραγράφους και σε χωρία της δεύτερης και της τρίτης ο λόγος είναι 
πειστικός. Με ποια γλωσσικά µέσα υπηρετείται η πρόθεση της πειθούς από την πλευρά του 
συγγραφέα; 
 
5. Να αντικαταστήσετε τις λέξεις ή φράσεις που δίνονται σε παρένθεση µε άλλες ισοδύναµες. 
α)   Η ορθότητα της διαπίστωσης ότι η συµπεριφορά των Ελλήνων οδηγών είναι επιθετική είναι (εύ 
      κολο να αποδειχτεί) ……………………………. αρκεί ο καθένας να αναλογιστεί τη δική του στά- 
      ση σε συνθήκες κυκλοφοριακού χάους. 
β)  Αν απαντήσουµε µε ύβρεις στις προσβολές των άλλων οδηγών, µπαίνουµε σ’ ένα (κύκλο χωρίς  
      διέξοδο) ………………………….. αψιµαχιών, που µας κοστίζει σε χρόνο και ψυχική ηρεµία. 
γ)  Οι ειδικοί – ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αστυνοµικοί- συνιστούν ψυχραιµία, αλλά (λόγια που δεν  
      ακούγονται) ……………………………… . 
δ)  Ο αρθρογράφος παρατάσσει ένα (πλήθος επιχειρηµάτων) ……………………….. προκειµένου να  
     µας πείσει για την αναγκαιότητα της ψυχραιµίας στους δρόµους. 
ε) Η επιθετικότητα των Ελλήνων οδηγών είναι (ολοφάνερη) …………………………….. αρκεί να ρί- 
     ξει κανείς µια µατιά στους δρόµους σε ώρες κυκλοφοριακής αιχµής. 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
6. Βοηθούµενοι από το κείµενο γράψτε και εσείς ένα κείµενο 200 περίπου λέξεων, όπου θα δίνετε 
ανάλογες συµβουλές ψυχραιµίας για την αντιµετώπιση κάποιας παρόµοιας κατάστασης που 
χαρακτηρίζει την καθηµερινότητα δίνοντας της αρνητικό χρώµα. 
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ΠΟΛΕΜΟΣ 
 

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
Οικονοµικά συµφέροντα 
 
Ανάπτυξη τεχνικής και επιστήµης στον τοµέα των πυρηνικών εξοπλισµών=> τελειότερα πυρηνικά, 
χηµικά, βιολογικά όπλα. 
Συµφέροντα πολεµικών βιοµηχανιών=> πωλήσεις όπλων, εξοπλισµών  
Ενεργειακή κρίση=> ανάγκη για εκµετάλλευση και έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών. 
Παγκόσµια οικονοµική κρίση: ανεργία, πληθωρισµός=> επεκτατικοί πόλεµοι 
Οικονοµικοί ανταγωνισµοί=> προώθηση προϊόντων στις διεθνείς αγορές, «µποϋκοτάζ»=> απειλή 
πολέµου  
Άνιση κατανοµή αγαθών 
 
Πολιτικά συµφέροντα 
 
Αποικιοκρατικές τάσεις ισχυρότερων  κρατών για τη δηµιουργία ζωνών επιρροής- χαµηλό βιοτικό και 
πνευµατικό επίπεδο στις υπανάπτυκτες χώρες διευκολύνει την προπαγάνδα για αναγκαιότητα πολέµου. 
Ιδεολογίες περί ζωτικού χώρου (ζωτικός χώρος: επιχείρηµα των Φασιστικών καθεστώτων στο Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο, ο χώρος που υποτίθεται ότι χρειάζεται ένα κράτος για ν’ αναπτυχθεί, ανεξάρτητα 
αν το δικαιούται ή όχι). 
Επεκτατική πολιτική ορισµένων κρατιδίων που υποθάλπεται από τις ισχυρότερες χώρες. 
 
Ιδεολογικά αίτια 
 
Ρατσισµός φυλετικός ή κοινωνικός 
Εθνικιστικές αντιλήψεις (=> π.χ. νεοναζισµός) 
Θρησκευτικός φανατισµός (=> π.χ. Μουσουλµάνοι-Χριστιανοί-Γιουγκοσλάβοι) 
Φανατισµός, τοπικιστικό πνεύµα, έλλειψη διαλόγου και συνεργασίας, αδιαλλαξία φιλόδοξων ηγετών. 
 
Εθνικά Απελευθερωτικά 
 
Καταπίεση δικαιωµάτων µειονοτήτων, καταπάτηση ανθρωπίνων και εθνικών δικαιωµάτων=> εξέγερση 
καταπιεσµένων λαών και εθνοτήτων, ανάγκη διατήρησης ταυτότητας (π.χ. Κούρδοι, Αρµένιοι, 
Παλαιστίνιοι) ∆ηµιουργία και συντήρηση ολοκληρωτικών καθεστώτων σε πολλές χώρες του κόσµου=> 
αδυναµία διεθνών οργανισµών να εφαρµόσουν το ∆ίκαιο λόγω πολιτικό-οικονοµικών συµφερόντων. 
 
 Ηθικά 
 
Κρίση πολιτισµού, κρίση αξιών, αλλοτρίωση ανθρωπίνων σχέσεων, αποθηρίωση, έλλειψη στόχων και 
οραµάτων. 

 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
Υλικός τοµέας 
 
 Αφανισµός ανθρωπίνων υπάρξεων 
 Κίνδυνος ολοκληρωτικής οικολογικής καταστροφής  
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 Εξασθένηση οικονοµίας των χωρών 
 Υλικές ζηµιές  
 ∆απάνες για πολεµικό υλικό 
 
 
Ηθικός / ψυχικός τοµέας 
 

Εξαχρείωση, απανθρωποποίηση του ατόµου, εξευτελισµός, ανθρώπινης αξίας, 
καταπάτηση δικαιωµάτων: πάθη, µανία εξόντωσης, αποδυνάµωση ηθικών αξιών 
Ψυχικά τραύµατα: άγχος, αβεβαιότητα, ανασφάλεια, αγωνία, υπαρξιακός φόβος. 
 
 

Πνευµατικός / πολιτιστικός τοµέας 
 
         Οπισθοδρόµηση πολιτισµού, παραµέληση παιδείας 
 
Κοινωνικός / πολιτικός τοµέας 
 

Μη οµαλή λειτουργία των πολιτειακών και κοινωνικών θεσµών 
Γεωγραφικές ανακατατάξεις=> αλλαγές συνόρων, µετανάστευση, προσφυγιά 
Εµποδίζεται η επαφή και επικοινωνία των λαών=> δυσπιστία και µίσος 
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ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ:        Η κατ’ επίφαση λαϊκότητα, ό,τι προσπαθεί να οµοιάσει λαϊκό, αλλά τελικά δεν το 

προσεγγίζει. Εξαπάτηση του λαού, χειραγώγησή του για λόγους χρησιµοθηρικούς. 
 
 
ΜΟΡΦΕΣ   ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ:   
   1.  στην πολιτική: δηµαγωγία, χειραγώγηση 
      προσωπολατρία, πατερναλιστικά καθεστώτα. 

2. στην τέχνη: υιοθέτηση µαζικής κουλτούρας, εκχυδαϊσµός, προβολή όχι του   ποιοτικού αλλά του 
εµπορικού. 
3. στη γλώσσα: αντικατάσταση δηµοτικής µε µια υπερδηµοτική (ψεύτικη αργκό-ξενόγλωσσα 
φωνήµατα) 
4. στον τρόπο ζωής: βωµολοχία, αγένεια 
5. στην εκπαίδευση: κολακεία του µαθητή-υψηλή βαθµολογία χωρίς αντίκρισµα-βαθµοθηρία. 

 
ΑΙΤΙΑ 
ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ:   
1. χαµηλό πνευµατικό επίπεδο: το άτοµο άθυρµα στα χέρια των ισχυρών. 
2. πολιτική αποξένωση του ατόµου (=εύκολο θήραµα των πολιτικών) 
3. αποκοπή από τη λαϊκή παράδοση 
4. η γενικευµένη κρίση των αξιών 
5. ΜΜΕ µε τη συνεχή προβολή λαϊκιστικών προτύπων 
6. απουσία πνευµατικών ηγετών 
 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ:  
1. κατάλυση κριτικής ικανότητας 
2. κατάλυση ατοµικότητας (άνθρωπος εξισωµένος µε τη µάζα, ως το απρόσωπο όν) 
3.Φαλκίδευση και υπονόµευση δηµοκρατίας 
4. υποβιβασµός τρόπου ζωής 
1,2,3,4=> ισοπέδωση πολιτισµού 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΝΣΗ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
1.ουσιαστική και γενική παιδεία 
2. κριτική προσέγγιση παράδοσης  
3. σωστή γνώµη και κριτική γλώσσας 
4.συµµετοχή στα κοινά 
5. ΜΜΕ :να µην εκθειάζουν τη µαζικότητα και την ευτέλεια αλλά την ποιότητα και την 
αντικειµενικότητα 
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ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
 

Καθιερώθηκε να αποκαλεί κανείς ξύλινη γλώσσα εκείνη που χρησιµοποιεί κλισέ, στερεότυπες 
εκφράσεις, αποχυµωµένα λεκτικά σχήµατα. Με δυο λόγια, τη γλώσσα που παράγει ένα µονότονο, 
χωρίς αντηχήσεις και µουσικά ποικίλµατα ήχο και που αντιστοιχεί σ’ ένα µονοσήµαντο, χωρίς 
σηµασιολογικές αποχρώσεις, νόηµα. Μια µονόχορδη φόρµα που θηλυκώνει έτσι µ’ ένα κούφιο 
περιεχόµενο. Το πιο σηµαντικό όµως είναι, όπως απέδειξε αναντίλεκτα η επιστήµη της γλωσσολογίας, 
ότι πίσω από την οποιαδήποτε διατύπωση κρύβεται µια ορισµένη ψυχολογία, νοοτροπία και πρόθεση. 
Το στιλ είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, έγραφε ο Μπιφόν. 

Άραγε ποιος τρύπιος άνθρωπος (the hollow man) ή ράκος πίσω από το ανυπόστατο ύφος της 
σύγχρονης γλωσσικής εκφοράς; Κι αν ο ανώνυµος λαός µε το γλωσσικό αισθητήριο που διαθέτει 
καταφέρνει να αντιρροπήσει τη βαθµιαία γλωσσική φθορά, βρίσκοντας δρόµους στοιχειώδους 
συµβατικής επικοινωνίας, τι γίνεται µε τους πολιτικούς, που υποτίθεται ότι εκφράζουν µια από τις 
κορυφαίες πηγές της συνείδησής του; ∆εν ξέρω. 

Όµως η ξύλινη –µονόχνοτη και µονολιθική- γλώσσα έχει την προϊστορία της. Ο Θουκυδίδης 
µας δίνει στο πρόσωπο του Σθενελαϊδα (το σθένος του λαού) µια τυπική περίπτωση αποστεωµένου 
λόγου. Ο Σθενελαϊδας, Σπαρτιάτης έφορος, σκληροπυρηνικό στέλεχος της ηγετικής νοµενκλατούρας, 
απορρίπτει τις ειρηνικές προτάσεις της αθηναϊκής πρεσβείας µ’ έναν τρόπο απόλυτο και αυταρχικό. 
«Τα πολλά λόγια των Αθηναίων δεν τα κατάλαβα». Μάλιστα υποκλέπτει µε δόλιο τρόπο και µε 
συνοπτικές διαδικασίες την απόφαση της συνέλευσης. Εδώ ο Θουκυδίδης είναι µεγαλοφυής. Θέλοντας 
να ευτελίσει την συµπεριφορά του εφόρου τον βάζει να µιλάει µ’ έναν τρόπο µονοκόµµατο, γλωσσικά 
ενδεή. Τίποτα από το κλασικό θουκυδίδειο ύφος, ούτε δράµι από την περιβόητη καθ’ υπόταξιν 
σύνταξη, το «κατεστραµµένο» ύφος. 

Όµως ούτε οι σύγχρονοι πολιτικοί µας υπολείπονται σε γλωσσικούς εκτροχιασµούς. Ορισµένες 
µάλιστα επιλογές τους µετατρέπονται σε γκάφες περιωπής. Π.χ., η λέξη πολιτική, που εκφράζει µια 
αφηρηµένη έννοια, χρησιµοποιείται στον πληθυντικό στην κοινότυπη έκφραση «οι πολιτικές που 
εφαρµόζονται» κ.λ.π. Ωστόσο οι πολιτικές στο Βυζάντιο ήταν οι κοινές γυναίκες, οι εκδιδόµενες επί 
χρήµασι. Είναι εκπληκτικό το  που lapsus επιτελείται. Η πολιτική ταυτίζεται µε τις πολιτικές, τις 
παστρικές, τις λαϊκές. Μήπως ο Έλληνας πολιτικός, εκεί κάτω στα κελάρια του υποσυνειδήτου, µε τα 
βαρέλια όπου βράζει ο µούστος της αδιαµεσολάβητης αλήθειας, ταυτίζει την πολιτική µε τη νηφάλια ή 
αποχαλινωµένη πόρνη; Ποιος ξέρει! 

Εξίσου γελοία είναι και η χρήση του ρήµατος σηµατοδοτώ. Τι σηµατοδοτεί η λέξη 
«σηµατοδοτώ», που από την κατάχρηση (την πολυχρησία) έγινε αέρας, ρήµα ασύστατο νοήµατος; (…) 

Κάποιες λέξεις πρέπει να απαγορευθούν προσώρας, όχι γιατί πιστεύουµε σε µια αστυνοµία 
γλωσσικής τάξης, αλλά γιατί, έτσι που πάµε, θα χάσουν οριστικά τη σηµασία και τη λάµψη τους, θα 
καταντήσουν θαµπά, σκληρυµένα όστρακα, ένα τίποτα µέσα στην έτσι κι αλλιώς δυσπραγία της 
σύγχρονης πολιτικής χαµοζωής. 

 
Γιώργος Αριστηνός, δηµοσιογράφος. 
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 Λαϊκισµός και ∆ηµοκρατία 
 
 
 Στον δηµοκρατικό ουρανό αναπτύσσονται δηµιουργικά οι προσωπικές και οι κοινωνικές 
δυνατότητες του πνεύµατος του λαού, σφυρηλατούνται αξίες της πολιτιστικής παράδοσης, 
αξιοποιούνται θετικά οι καταλληλότητες της ανθρώπινης φύσης. Βέβαια, κανένα πολίτευµα δεν 
υπήρξε απόλυτα δηµοκρατικό, γιατί δεν είναι δυνατόν η ανθρώπινη φύση να εκφράζεται ιδεατά στην 
εγκόσµια πορεία της. Το φάσµα του πάθους φαλκιδεύει τον ιδανικό χαρακτήρα της γνήσιας 
δηµοκρατικής πολιτείας, η ανθρώπινη φύση θριαµβεύει ως δυναµική του πάθους και προσφέρει τις 
σύγχρονες αστικές δηµοκρατίες. Παρά τις αναπόφευκτες όµως ιστορικές της ατέλειες, η δηµοκρατία 
παραµένει το µόνο ανεκτό πολίτευµα το οποίο δεν προσβάλλει βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
 
 Κι όµως απ’ τις αδυναµίες της δηµοκρατίας προκύπτουν βάναυσα πολιτεύµατα τα οποία ήδη 
γνωρίσαµε και γνωρίζουµε. Ο λαϊκισµός αποτελεί κακοήθη όγκο στο σώµα της δηµοκρατίας και δεν 
έχει καµιά απολύτως σχέση µε το πνεύµα του λαού. Παρά τις αδυναµίες της, ορθώνει πνευµατικές 
αξίες, εξασφαλίζει δυνατότητες προόδου, ευρύνει τις προοπτικές της δηµιουργικότητας σε πάµπολλες 
εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 
Ο λαϊκισµός εκφράζει την παρακµή του λαϊκού πνεύµατος το οποίο αποπροσωποποιεί, για να του 
προσδώσει στη συνέχεια άκρατα, άκαιρα, και ανήκουστα διεκδικητικά προνόµια. Πρώτο του γνώρισµα 
εποµένως είναι η κολακεία. Ο Πλάτων γνώριζε αρκετά τη φαλκιδεύουσα και φαλκιδευµένη συνείδηση 
όταν αποκαλούσε τη ‘δηµοκρατία’, τέχνη της κολακείας. Είναι έτσι φανερό πως ο λαϊκισµός 
προέρχεται κυρίως από δηµαγωγούς πολιτικούς, οι οποίοι οικειοποιούνται κατά βάθος την προσφορά 
της κολακείας τους προς τον λαό. Ο τελευταίος τους εµπιστεύεται το διεκδικητικό του µένος, τους 
προσδίδει στη συνέχεια µεσσιανική αποστολή, ταυτίζεται υποσυνείδητα µαζί τους και επιτρέπει στους 
δηµαγωγούς να εκτρέπονται, να καθυβρίζουν τους αντιπάλους τους και να τους θέτουν συχνά εκτός 
µάχης, µε τη µέθοδο της συκοφαντίας και της απάτης. Ακολουθεί το άνοιγµα των ασκών του πάθους, ο 
περιορισµός των δηµοκρατικών θεσµών, µε απώτερο στόχο τον µονοκοµµατισµό. Βέβαια, πρώτο θύµα 
είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος αλυσοδένεται απ’ τα ίδια του τα πάθη, τα οποία ήδη έχει προσφέρει 
στους δηµαγωγούς εκπροσώπους του… 
 
…Βέβαια ο λαϊκισµός εκφράζει την παρακµή του λαϊκού πνεύµατος και όπου εκπροσωπείται από 
κυβερνήσεις, φαλκιδεύει οπωσδήποτε τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Η παρακµή της ∆ηµοκρατίας 
είναι κατά κύριο λόγο κοινή παρακµή και οφείλεται σε άµβλυνση των αυτοσυνειδησιακών απαρχών 
του λαού. 
 
        Νίκος Μακρής 
       Λαϊκισµός και ∆ηµοκρατία 
       Η εβδόµη, 8 Μαρτίου 1987 
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ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
 
 Όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς έτσι και στην τέχνη έχουν διαστρεβλωθεί µια σειρά 
έννοιες. Μια απ’ αυτές είναι η έννοια της λαϊκής τέχνης. Η ίδια η έννοια λαϊκή τέχνη έχει υποστεί 
διαφοροποιήσεις. Παλιότερα αφορούσε την άµεση λαϊκή δηµιουργία, όπως ήταν τα δηµοτικά 
τραγούδια. Αργότερα συνδέθηκε µε τον προσανατολισµό του καλλιτεχνικού έργου. Λαϊκά έργα 
θεωρήθηκαν και θεωρούνται αυτά που αναφέρονται σε προβλήµατα λαού, απηχούν προβληµατισµούς 
για ευρύτερα κοινωνικά θέµατα. Μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο Βέρντι, ο Γλύνκα, ο Μπρεχτ και άλλοι 
συνέδεσαν το έργο τους µε τα ζητήµατα αυτά. Ο Μπρεχτ, µάλιστα, ανέπτυξε και θεωρητικό επίπεδο τη 
σχέση καλλιτεχνικού έργου και λαού. 
 
 Σήµερα, όµως, η λαϊκή τέχνη ταυτίζεται από πολλούς µε µια διαστρέβλωση της, τον λαϊκισµό. 
Χρησιµοποιώντας µέσα εύπεπτα και τρόπους ευτελείς, διάφορα κατασκευάσµατα αυτού του 
χαρακτήρα θέτουν ως πρώτο κριτήριο για την κατανόηση του έργου τέχνης την έλλειψη νοηµοσύνης. 
Θεωρούν τον θεατή, τον αναγνώστη, τον ακροατή, ανίκανο να σκεφθεί και προσβάλλουν κάθε έννοια 
λογικής και ευγένειας συναισθηµάτων. Πρόκειται για έργα που υποβιβάζουν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, καλλιεργούν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες. 
 
 Εποµένως ένα καλλιτεχνικό έργο που αντανακλά τα βαθύτερα αιτήµατα της εποχής θεωρεί τον 
άνθρωπο ικανό να σκεφθεί και να δράσει, να γνωρίσει, να αναγνωρίσει και να αλλάξει τον εαυτό του 
και την κοινωνία του. Ένα τέτοιο έργο εµπλουτίζει και δεν ευνουχίζει το συναισθηµατικό κόσµο του 
ανθρώπου. 
 
 
         
      Αιµιλία Καραλή 

     Λόγος, τεχνική και τέχνη στην έκθεση.  
     Εκδ. Στάχυ, Αθήνα 1993    
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ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ορισµός:  
Φυσικό περιβάλλον: ο οργανισµός και ανόργανος κόσµος, που περιβάλλει τον άνθρωπο, το 
οικοσύστηµα  (χλωρίδα, πανίδα, ατµόσφαιρα), που βρίσκεται σε αµοιβαία εξάρτηση και άµεση 
αλληλεπίδραση µε τον άνθρωπο. Μέσα στο φυσικό περιβάλλον τα άτοµα γεννιούνται, ζουν εργάζονται 
κι ολοκληρώνονται. 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΣΗΣ 
-Φύση= πηγή ζωής. Υλική-οικονοµική προσφορά 
● παρέχει οξυγόνο, φως=> απαραίτητα για διατήρηση ζωής  
● τροφή- στέγη 
● ενέργεια- πρώτες ύλες  
-σωµατική υγεία και ευεξία 
● σωµατική αναζωογόνηση, αποτοξίνωση, ενδυνάµωση 
-ψυχική ηρεµία 
● προσφέρει γαλήνη, ηρεµία, ανακουφίζει και ξεκουράζει 
● δυνατότητα περισυλλογής και αυτοσυγκέντρωσης 
-συντελεί στην πνευµατική ανάπτυξη 
● προάγει τη σκέψη και την κρίση 
● εξάπτει τη φαντασία 
● κεντρίζει την περιέργεια=> οδηγεί στη γνώση (=προσπάθεια ερµηνείας και αποκρυπτογράφησης 
νόµων της φύσης=> ανάπτυξη Επιστηµών, γεωλογία, αστρονοµία, φιλοσοφία) 
-Φύση=> πηγή έµπνευσης («δασκάλα της Τέχνης» έλεγαν οι Λατίνοι) 
● συντελεί στην αισθητική καλλιέργεια 
● κάνει τον άνθρωπο δηµιουργό και καλλιτέχνη 
● αρµονία και ωραιότητα της φύσης, σύνθεση χρωµάτων, εναλλαγή εποχών, ευρυθµία των ήχων=> 
αφυπνίζουν το αίσθηµα του ωραίου στον άνθρωπο 
-τονώνει το θρησκευτικό αίσθηµα 
● έκθαµβο το άτοµο µπροστά στο µεγαλείο της φύσης=> οδηγείται στην πίστη 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Είδη-µορφές ρύπανσης (εντοπισµός) 

Α. Ρύπανση ατµόσφαιρας 
● υπολείµµατα καύσεων από καµινάδες εργοστασίων 
● εξατµίσεις αυτοκινήτων 
● υπολείµµατα από προϊόντα οικιακών καύσεων 
● αιθαλοµίχλη-νέφος-όξινη βροχή 
● δηλητηριώδη αέρια από βιοµηχανικά «ατυχήµατα» 
● αύξηση ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήµατα (π.χ. διαρροή ραδιενέργειας στο Τσερνοµπίλ της 
Ουκρανίας, 1986) 
● τρύπα του όζοντος από τα αεροζόλ, ψυκτικά µηχανήµατα 
● φαινόµενο του «θερµοκηπίου»=> αύξηση µέσης θερµοκρασίας της Γης (λιώσιµο πάγων, αύξηση 
στάθµης της θάλασσας) 
● ηχορύπανση (βιοµηχανικοί θόρυβοι, κυκλοφορίας, αεροπλάνων κ.α.) 
Β. Ρύπανση νερού 
● βιοµηχανικά λύµατα 
● πετρελαιοκηλίδες 
Γ. Ρύπανση εδάφους 
● απορρίµµατα και ιδιαίτερα εκείνα που δεν αποσυνθέτονται (π.χ. πλαστικά) 
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● ραδιενεργά ή παθογόνα απορρίµµατα που προέρχονται από µεγάλα εργοστάσια ή νοσοκοµεία, από 
εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, χηµικά λιπάσµατα που δε διασπώνται αλλά περνούν από οργανισµό σε 
οργανισµό 

 
1. ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΑ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
-τεχνολογική πρόοδος και βιοµηχανική ανάπτυξη 
=> µαζική παραγωγή υλικών αγαθών=> αλόγιστη εκµετάλλευση της φύσης µε τη λήψη πρώτων υλών=> 
=> κατασπατάληση φυσικών πόρων (η φύση δεν προλαβαίνει ν’ αναπληρώσει τις µεταβολές της) 
=> δηµιουργία βιοµηχανιών=> αύξηση βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων των εργοστασίων 
=> κερδοσκοπία- ανθρώπινη απληστία: 1. απουσία λήψης προστατευτικών µέτρων (φίλτρα, τεχνικές 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης των λυµάτων, βιολογικοί καθαρισµοί) λόγω κόστους=> διοχέτευση 
χηµικών καταλοίπων στη φύση (έδαφος, νερό, ατµόσφαιρα). 
2. υλιστικό-καταναλωτικό πνεύµα εποχής=> η υπερκατανάλωση αγαθών (υλικός ευδαιµονισµός) απαιτεί 
περισσότερους φυσικούς πόρους, που αυτόµατα σηµαίνει υπερεκµετάλλευση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
-πυρηνικές δοκιµές, πυρηνικά ατυχήµατα (Τσερνοµπίλ)=> αύξηση ραδιενέργειας 
=>βιοµηχανικά ατυχήµατα=>απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων 
=>πετρελαιοκηλίδες (ατυχήµατα σε τάνκερ) 
=>εµπρησµοί, καταστροφές δασικών περιοχών, µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους (οικοπεδοποίηση). 
-αστυφιλία=> αστικοποιηµένος τρόπος ζωής δηµιουργεί προβλήµατα στο περιβάλλον (πυκνή δόµηση, 
παραµόρφωση τοπίου, έλλειψη πρασίνου, κυκλοφοριακά προβλήµατα, ρύπανση ατµόσφαιρας και 
εδάφους) 
-έλλειψη κοινωνικού προγραµµατισµού που θα προέβλεπε τα όρια δραστηριότητας του ανθρώπου 
=>αντίληψη ότι η φύση είναι ανεξάντλητη 
=>η φύση έρµαιο κάθε ατόµου ή φορέα, που τη βλέπει ως µέσο εύκολου και γρήγορου πλουτισµού 
-αδιαφορία κράτους 
=>πολιτικά συµφέροντα, που στηρίζουν τα οικονοµικά 
=>αδράνεια στη λήψη µέτρων και τη θέσπιση νόµων που να απαγορεύουν την αλόγιστη εκµετάλλευση 
της φύσης 
-έλλειψη οικολογικής συνείδησης του µεµονωµένου ατόµου-πολίτη. 
 
2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ 
-∆ιατάραξη οικολογικής ισορροπίας 
● αποµύζηση περιβάλλοντος, εξάντληση φυσικών πόρων (πηγές ενέργειας κ.α.) 
● εξόντωση πανίδας (ζώα γίνονται γούνες ή χρησιµοποιούνται στις βιοµηχανίες καλλυντικών-
εξολόθρευσή τους µε παράνοµο κυνήγι ή αλόγιστη υπεραλίευση) 
● καταστροφή χλωρίδας (δάση καίγονται ή καταστρέφονται από τη συνεχή υλοτόµηση) 
● αλλαγή κλιµατολογικών συνθηκών (τρύπα όζοντος, φαινόµενο «θερµοκηπίου», µείωση 
βροχοπτώσεων=>λειψυδρία) 
● περιβαλλοντική ρύπανση (ατµόσφαιρας, εδάφους, νερών) 
Σηµείωση: «ευτροφισµός υδάτων=> φωσφορούχα απορρυπαντικά και λιπάσµατα ευνοούν την ανάπτυξη 
παρασιτικών οργανισµών-φύκια που µε το οξυγόνο που καταναλώνουν «καταπνίγουν» τ’ άλλα ζωικά ή 
φυτικά είδη, ιδιαίτερα στις πιο ανεπτυγµένες µορφές τους, όπως τα ψάρια». 
Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
-προβλήµατα σωµατικής υγείας (αναπνευστικά, καρδιοπάθειες, καρκίνος, πονοκέφαλοι, γεννήσεις 
προβληµατικών παιδιών κ.α.) 
-κλονισµός ψυχικής υγείας (άγχος, νευρώσεις, υπερένταση) 
-οικονοµικές επιπτώσεις 
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● ενεργειακό πρόβληµα=>οικονοµική κρίση 
● µείωση απόδοσης καλλιεργειών 
● καταστροφή αλιευτικού πλούτου θαλασσών, λιµνών, ποταµιών 
● κακοποίηση φύσης=> µείωση τουριστικού ρεύµατος 
-καταστροφή µνηµείων του πολιτισµού (Ακρόπολη, Κολοσσαίο) π.χ. ο Παρθενώνας τα τελευταία 
τριάντα χρόνια έχει υποστεί τόση φθορά, λόγω των καυσαερίων και κυρίως της όξινης βροχής, όση δεν 
υπέστη τους τελευταίους 20 αιώνες. 
-κίνδυνος αφανισµού της ανθρωπότητας και της ζωής γενικότερα (βλ. χιλιάδες θύµατα από 
Τσερνοµπίλ)=> η φύση εκδικείται 
 

3. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Α. ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
-ευαισθητοποίηση-απόκτηση οικολογικής συνείδησης-προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα, 
συµµετοχή σε προσπάθειες αποκατάστασης της φύσης (π.χ. αναδασώσεις, ανακυκλώσεις κ.α.) 
-αίσθηση του χρέους απέναντι στη φύση 
Β. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
-καλλιέργεια στα πλαίσια της οικογένειας του σεβασµού προς το φυσικό περιβάλλον-διάλογος µε στόχο 
την ευαισθητοποίηση των νέων 

Γ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
-επιβολή µέτρων κι αυστηρότερων νόµων της οικολογικής ισορροπίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αποκατάσταση 
● χρήση φίλτρων στους καπνοδόχους των εργοστασίων 
● βιολογικός καθαρισµός βιοµηχανικών αποβλήτων και οικιακών λυµάτων 
● έλεγχος καυσαερίων των αυτοκινήτων και της οικιακής θέρµανσης- καύσιµα µε λιγότερα κατάλοιπα 
(ντίζελ, υγραέριο) 
● να τεθούν σε κυκλοφορία περισσότερα ηλεκτροκίνητα µέσα µεταφοράς 
● χρησιµοποίηση υλών που διασπώνται και ανακυκλώνονται στη φύση (κατάλληλα εντοµοκτόνα κι 
απορρυπαντικά, χαρτί αντί πλαστικό κ.α.) 
● χρήση ήπιων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερµική) 
● µέτρα κατά των θορύβων και της ηχορύπανσης 
● πληθυσµιακή και βιοµηχανική αποκέντρωση 
● διατήρηση και βελτίωση φυσικών βιοτόπων και δηµιουργία νέων στη θέση αυτών που έχουν 
καταστραφεί (αναδασώσεις, προστασία θηραµάτων, εκτροφή σπάνιων ζώων…) 
● βιολογικοί καθαρισµοί σε θάλασσες, λίµνες, ποτάµια 
● ανακύκλωση σκουπιδιών 
● ενίσχυση οικολογικών κινηµάτων 
● παγκόσµια συνεργασία ειδικών φορέων 
● αυστηρές ποινές στους παραβάτες 

∆. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
-περιβαντολλοντική εκπαίδευση κι αφύπνιση του ατόµου=> πρωταρχική αποστολή της: εκµάθηση 
προστασίας της ζωής 
● συντονισµός-οργάνωση εκδηλώσεων µε θέµα το περιβάλλον 

Ε. ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. 
-ενηµέρωση-διαφώτιση του κόσµου για το οικολογικό πρόβληµα (εκποµπές, περιοδικά µε σχετικά 
θέµατα κ.α.) 
«Όταν το τελευταίο δέντρο αφανιστεί, ο τελευταίος ποταµός ρυπανθεί και πεθάνει το τελευταίο ψάρι, 
τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν µπορεί να τραφεί µε χρήµατα». 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος δεν προκαλείται φυσικά από το κυνήγι, ούτε από το 
D.D.T., ούτε από το απεχθέστατο ψάρεµα της φάλαινας, τα οποία δυστυχώς πολύ συχνά µονοπώλησαν 
τις ενέργειες των οικολόγων και των περιβαλλοντολόγων. Η καταστροφή έχει ένα όνοµα: είναι η 
σχεδόν βέβαιη και επιταχυνόµενη άλλωστε εξαφάνιση, µέσα στα προσεχή τριάντα χρόνια, των 
τροπικών δασών, που είναι το αποτέλεσµα της έντονης αποχέρσωσης και εκδάσωσης, στην οποία 
επιδίδονται οι χώρες της τροπικής και της ισηµερινής Ζώνης υπό την πίεση των πραγµάτων ή, αν όχι 
των πραγµάτων, των κρατών και των εταιρειών. Ξέρετε ότι, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, καίνε 
εκατοµµύρια εκτάρια στην Αµαζόνιο ζούγκλα γιατί θέλουν να την εκχερσώσουν;  

Ποια είναι η συλλογιστική εδώ πέρα; Λένε αυτές οι κυβερνήσεις: Πρέπει να κάνουµε κάτι για 
να τραφούν οι πεινασµένοι πληθυσµοί. Αυτοί που επενδύουν κεφάλαια για την ανάπτυξη, είτε είναι 
διεθνείς οργανισµοί είτε ιδιώτες, σπρώχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τώρα, τα καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα αυτής της εξέλιξης δεν είναι µόνο η βέβαιη εξαφάνιση χιλιάδων και δεκάδων χιλιάδων 
και ακόµα περισσότερων ζωντανών ειδών, αλλά ακόµα χειρότερο, οι σοβαρότατες διαταραχές και της 
θερµικής ισορροπίας της γης και της υδρολογικής και µετεωρολογικής κατάστασή της, όσο και των 
µεγάλων κύκλων των βιοχηµικών µεταβολισµών από την ατµόσφαιρα στη θάλασσα, στη γη, κλπ. 
Σκεφτείτε το και θα σας φανεί προφανές. Σκεφτείτε µια υδρόγειο, περίπου όπως είναι ακόµα µέχρι 
αυτή τη στιγµή, της οποίας δηλαδή ένα τεράστιο τµήµα της ηπειρωτικής επιφάνειας καλύπτεται από 
δάση και από όλους τους ζώντες οργανισµούς που είναι µέσα σ’ αυτόν τον δασικό βιότοπο, και 
σκεφτείτε µια γη, ίδια κατά τα άλλα, όπου όλα τα δάση έχουν εξαλειφθεί και καλλιεργούνται 
δηµητριακά. Αυτοί οι δυο πλανήτες δεν έχουν καµιά σχέση ο ένας µε τον άλλο, και είναι περίπου 
βέβαιο ότι ο δεύτερος δεν θα µπορούσε να συνεχίσει για πολύ καιρό για πολύ καιρό τη ζωή που 
ξέρουµε. 

Οι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν µε το θέµα του Τσέρνοµπιλ. Θα τολµήσω να πω ότι, σε σχέση 
µε τα προβλήµατα που έχουµε µπροστά µας, το Τσέρνοµπιλ ήταν µια πολύ µικρή υπόθεση. Έγινε 
τόσος θόρυβος, γιατί το Τσέρνοµπιλ επέτρεπε να κινητοποιήσει κανείς τους ανθρώπους, 
εκµεταλλευόµενος τον άµεσο φόβο τους και κατευθύνοντάς τους προς φαινοµενικά προσιτούς 
πολιτικούς στόχους: κλείσιµο των πυρηνικών εργοστασίων κλπ. Πώς µπορούν τώρα να 
κινητοποιηθούν οι λαοί, ποιος µπορεί να τους κινητοποιήσει εναντίον της καταστροφής των τροπικών 
δασών; Η συλλογιστική εδώ, όπως είπα, είναι ότι πρέπει να τραφούν οι ντόπιοι πληθυσµοί. Έρχεται 
λοιπόν κάποιος, ας πούµε εγώ, και λέει: βεβαίως, να τραφούν οι ντόπιοι πληθυσµοί, αλλά οι 
βιοµηχανικές χώρες έχουν τεράστια αγροτικά πλεονάσµατα, τα οποία και καταστρέφουν, πάρτε 
παράδειγµα τις ελληνικές χωµατερές, όπου βάζουν να σαπίζουν τα πορτοκάλια που δεν επιτρέπεται να 
πουληθούν, αφήστε που δυνάµει έχουν ακόµα περισσότερα πλεονάσµατα, δεδοµένου ότι αµείβονται οι 
γεωργοί για να µην παράγουν, κι αυτό συµβαίνει στις περισσότερες χώρες – και στην Αµερική και 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Συνεπώς, να διατεθούν τα πλεονάσµατα και να αυξηθούν αυτές οι 
παραγωγές και να µείνουν τα τροπικά δάση. Τότε θα µας κατηγορήσουν (αυτό έχει ήδη λεχθεί και 
λέγεται ολοένα και περισσότερο) ότι θέλουµε να διατηρήσουµε τις χώρες του Τρίτου Κόσµου σε 
εξάρτηση από τον ιµπεριαλισµό. Αν τώρα πείτε, όπως θα έλεγα εγώ, ότι, βεβαίως, ξέρουµε πολύ καλά 
πως όλα αυτά είναι πραγµατοποιήσιµα µόνο υπό τον όρο µιας ριζικής αλλαγής της κοινωνικής και 
πολιτικής δοµής των ανεπτυγµένων χωρών, η συζήτηση τελειώνει, διότι θα σας κατατάξουν στους 
αδιόρθωτους ουτοπιστές, ενώ όλοι αυτοί οι κυβερνώντες και οι άλλοι, που δεν µπορούν να δουν δυο 
χρόνια πιο µακριά απ’ τη µύτη τους, είναι προφανώς ρεαλιστές.  
 
 
 

(Κορνήλιος Καστοριάδης, Οι οµιλίες στην Ελλάδα, εκδ. Ύψιλον / βιβλία) 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
 
Α) Να κάνετε την περίληψη του κειµένου σε 100 περίπου λέξεις. 
            Μονάδες 25 
 
 
 
 
Β. 1) Να αναπτύξετε µία παράγραφο (80 – 100 λέξεων) µε θεµατική πρόταση: «Πρέπει να κάνουµε 

κάτι για να τραφούν οι πεινασµένοι πληθυσµοί». 
            Μονάδες 10 
 
 
 
 
Β. 2) Να αναφέρετε δύο σηµεία του κειµένου όπου ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την 

επίκληση στην λογική και ένα όπου χρησιµοποιεί την επίκληση στο συναίσθηµα. 
             Μονάδες 9 
 
 
 
 
Β. 3) Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµία από τις λέξεις που ακολουθούν:  
    µονοσήµαντα, κατάρρευση, εξάλειψη, άµεσο, επιταχυνόµενη, επιδίδονται. 
            Μονάδες 6 
 
 
 
 
Β. 4) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
Οι πυρκαγιές µεγάλων δασικών εκτάσεων το περασµένο καλοκαίρι στην Ελλάδα προκάλεσαν µεγάλο 
προβληµατισµό σε όλους. Με αφορµή αυτό το γεγονός να γράψετε ένα άρθρο στη σχολική σας 
εφηµερίδα όπου θα παρουσιάσετε τις απόψεις σας για τις αιτίες της οικολογικής καταστροφής αλλά 
και προτάσεις για την αντιµετώπισή της. 
             Μονάδες 50 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

1. Προσδιορισµός της έννοιας 
 

Ορισµός: 
Παράδοση είναι το σύνολο της υλικής και πνευµατικής δηµιουργίας ενός λαού, τα ανθεκτικά µέσα στο 
χρόνο στοιχεία του πολιτισµού, ήθη και έθιµα, αντιλήψεις για τη ζωή, ηθικές και αισθητικές αρχές, 
κανόνες συµπεριφοράς ή δοξασίες, που µεταφέρονται µε αδιάσπαστη συνέχεια από τις προηγούµενες 
γενιές στις επόµενες 
 
 
 2. Ανάλυση της έννοιας 
Μορφές: 
● προφορική 
● γραπτή 
● µνηµεία 
 
Είδη ως προς την προέλευση: 
 
● λαϊκή: προέρχεται από τις πηγαίες καθηµερινές εκφράσεις ενός λαού (περιλαµβάνει έργα λαϊκής 
τέχνης, ήθη, έθιµα, θρύλους) 
● λόγια: προέρχεται από τους πνευµατικούς ανθρώπους µιας κοινωνίας (από τον Όµηρο και τους 
µεγαλύτερους τραγικούς ως τον Παλαµά και το Σεφέρη) 
 
Είδη ως προς το περιεχόµενο: 
 
● Καλλιτεχνική: περιλαµβάνει τα έργα της τέχνης του παρελθόντος 
● Θρησκευτική: η θρησκεία και τα στοιχεία της θρησκευτικής λατρείας 
● Επιστηµονική: τα επιστηµονικά επιτεύγµατα και η µέθοδος επιστηµονικής έρευνας 
● Ιστορικά: τα ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύουν την ιστορική συνέχεια ενός λαού 
● Γλωσσική: η πορεία και διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας 
● Κοινωνική: κοινωνικοί θεσµοί, αξίες, τρόποι κοινωνικής οργάνωσης, αντιλήψεις 
● Πολιτική: το πολίτευµα, οι νόµοι, οι πολιτικοί θεσµοί, η πολιτική οργάνωση 
● Υλική: τα υλικά επιτεύγµατα, η τεχνολογία κατασκευές και τεχνικές  
● Φιλοσοφική: η φιλοσοφική σκέψη, ιδέες, αξίες, κοσµοθεωρίες 
 
 3.Αξία-προσφορά παράδοσης: 
 
-στον εθνικό τοµέα=> παράδοση και εθνική ταυτότητα 
● η παράδοση αποτελεί θεµέλιο κι απόδειξη της εθνικής συνέχειας-καλλιεργεί την εθνική συνείδηση 
ενός λαού 
● αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο του λαού, χρησιµεύει στην τόνωση της συνειδητότητας και συνοχής 
● αποτελεί τον καλύτερο δάσκαλο για το µέλλον-γίνεται µέσο παραδειγµατισµού (προσφέρονται 
διδάγµατα, αποφεύγονται λάθη του παρελθόντος) 
● καθίσταται εγγύηση αυτονοµίας-αποτελεί αδιάψευστο µάρτυρα πλαστογράφησης της ιστορίας 
● οι εθνικές αξίες, µεταγγιζόµενες µέσω της παράδοσης στο σήµερα, ευαισθητοποιούν και 
φρονηµατίζουν 
● µε την παράδοση ισχυροποιείται το αίσθηµα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης ενός λαού, ώστε ν’ 
αντιµετωπίζει το µέλλον µ’ αισιοδοξία 
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-στον πολιτιστικό τοµέα: 
 
● η παράδοση είναι η βάση και αφετηρία για κάθε καινούργια υλική, καλλιτεχνική και πνευµατική 
δηµιουργία 
● τα ήθη και έθιµα, τα δηµοτικά τραγούδια, οι θρησκευτικές πανήγυρεις κι άλλες παραδοσιακές 
εκδηλώσεις αποτελούν το συνεκτικό κρίκο του λαού, βοηθούν στην επικοινωνία των ανθρώπων 
● αποφεύγεται η πολιτιστική αλλοτρίωση από την άκριτη αποδοχή ξένων πολιτισµικών στοιχείων 
●  τα παραδοσιακά στοιχεία αντισταθµίζουν τον τυποποιηµένο και βιοµηχανοποιηµένο τρόπο ζωής µε 
την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία τους. 
 
 4.Προσκόλληση-εµµονή στην παράδοση 
α.) αιτίες=> 
● το παρελθόν εξωραΐζεται γιατί προσεγγίζεται µε τη φαντασία και τη µνήµη- θεωρείται µοναδικό, 

αξεπέραστο 
● η αξία προσώπων, έργων, ιδεών δύσκολα έχει σύγχρονη αναγνώριση 
● το καινούργιο είναι ανολοκλήρωτο-ατελές 
● οι παλιότερες, κυρίως γενιές, φοβούνται τις αλλαγές 
 
β.)συνέπειες αρνητικές=> 
● αποµόνωση λαού=> ανάπτυξη εθνικιστικού πνεύµατος 
● παρεµποδίζονται οι διακρατικές σχέσεις 
● πνευµατική στασιµότητα, οπισθοδρόµηση Επιστήµης 
● κυριαρχούν στην κοινωνία προκαταλήψεις, προλήψεις, ξενοφοβία=> δε γίνονται αποδεκτές νέες ιδέες 

και αντιλήψεις 
● η τέχνη παρακµάζει=> δεν υπάρχει πρωτοτυπία 
● υποτιµούνται οι ήρωες του παρόντος=> αίσθηµα αναξιότητας των απογόνων 
 
  5. Άρνηση-περιφρόνηση της παράδοσης: 
α.) αιτίες=> 
● ξενοµανία, εκµοντερνισµός 
● οι νέοι ταυτίζουν την παράδοση µε το κατεστηµένο, το αναχρονιστικό  
● υλιστικό πνεύµα εποχής 
β.) συνέπειες αρνητικές=> 
● αµβλύνεται η εθνική συνείδηση=> κίνδυνος εθνικής και πολιτιστικής αλλοτρίωσης 
● η τέχνη γίνεται µίµηση ξένων προτύπων  
● γίνονται άκριτα αποδεκτές ξένες αντιλήψεις, συνήθειες, τρόποι συµπεριφοράς χωρίς να αξιολογηθούν 

και να επιλεχθούν σωστά 
 
  6. Προϋποθέσεις-µέτρα για σωστή λειτουργία παράδοσης: 
● κριτική προσέγγιση παράδοσης 
● επιλογή από την παράδοση των ζωντανών, διαχρονικών κι επίκαιρων στοιχείων της κι απόρριψη των 

αναχρονιστικών κι ανεπίκαιρων 
● απαλλαγή από στείρο µιµητισµό 
● δηµιουργική αφοµοίωση των ξένων πολιτισµικών στοιχείων 
● παιδεία=> καλλιέργεια παράδοσης, γνωριµία των νέων µαζί της 
● προβολή παράδοσης κι από άλλους φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια-Μ.Μ.Ε-πνευµατικοί 

άνθρωποι) κι αγωγής 
● µελέτη και διάσωση µνηµείων   } 
● ίδρυση Λαογραφικών µουσείων   } πολιτεία 
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● καταγραφή+ανάλυση µύθων, θρύλων, τραγουδιών κτλ. 
 
7.Η ελληνική παράδοση 
 
Χαρακτηριστικά: -είναι πολύπλευρη, πλούσια, µακρόχρονη 

 -εµπεριέχει στοιχεία ανατολικών και δυτικών πολιτισµών, καθώς βρίσκεται στο 
σταυροδρόµι τους 

 -ξεπέρασε τα τοπικά και εθνικά όρια κι αποτέλεσε παράδοση ολόκληρης της 
ανθρωπότητας 

 
Το περιεχόµενο της / Σταθµοί: 
 
● Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία µε τις διαχρονικές ιδέες και αξίες για τα καίρια σηµεία της ανθρώπινης 

ύπαρξης  
● Οι έννοιες της δηµοκρατίας και της ατοµικής ελευθερίας ως κατακτήσεις του ελληνικού πνεύµατος 
● Η ελληνική γλώσσα µε την εκφραστική της δύναµη, τη λογική της δοµή και τη µακραίωνη συνέχεια 

της 
● Τα επιτεύγµατα στην τέχνη της κλασικής περιόδου της αρχαιότητας 
● Τα διδάγµατα της Ορθοδοξίας µε το ανθρωπιστικό τους περιεχόµενο 
● Οι ιστορικοί αγώνες των Ελλήνων για την επιβίωση και την ελευθερία  
● Τα ήθη και έθιµα του ελληνικού λαού, η λαϊκή τέχνη από τα θαυµαστά παραµύθια της αρχαιότητας ως 

τα λαϊκά και δηµοτικά τραγούδια µε το απόσταγµα της σοφίας που περιέχουν. 
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«ΣΧΟΛΕΙΑ “ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ”  MNHMEIΑ»          (από το σχολικό βιβλίο) 
 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

1. Γιατί επιλέγονται από το πρόγραµµα ως επί το πλείστον µνηµεία άγνωστα από το κοινό; 
2. Για ποιους λόγους επιδιώκεται να γίνουν αυτές οι αλλαγές µε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις; 
3. Σε ποιο γραµµατειακό είδος ανήκει το κείµενο και ποια χαρακτηριστικά του το επιβεβαιώνουν; 
4. Ποια εκφραστικά µέσα χρησιµοποιούνται στην α΄ §  (αρχή) για να πετύχει ο συγγραφέας το 

στόχο του; 
5. Να χαρακτηρίσετε το ύφος και το χαρακτήρα του κειµένου. 
6. Να βρείτε συνώνυµα των λέξεων – φράσεων : κοινοποιήσουν, υποβαθµισµένα, υπό την αιγίδα, 

προς υιοθεσία, εκπονείται. 
7. Εξεταστέα ύλη – εξετασθείσα ύλη : Ποια η διαφορά των δύο όρων; 
8. «Εκπονείται». Να βρείτε τέσσερις λέξεις µε β ΄συνθετικό τη λέξη «πόνος». 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 
Γιατί δε «γνωρίζουµε» τα µνηµεία µας σήµερα στην Ελλάδα; Ποιους κινδύνους εγκυµονεί κάτι τέτοιο 
για τους νέους και την κοινωνία µας ευρύτερα, και πως το σχολείο θα εθίσει τους νέους στην 
ουσιαστική συναναστροφή µε τα µνηµεία; Υποθέστε ότι γράφετε σχετικό άρθρο σε σχολικό περιοδικό.  
(600 λέξεις). 
 
Ενδεικτικό σχεδιάγραµµα 
 
α) Τίτλος.                                                                           
β) Αφορµή από το συγκεκριµένο γεγονός.                         
γ) Παραδείγµατα.                                                                
δ) Αίτια: - αντιπαραδοσιακό πνεύµα.                                  
- υλικός ευδαιµονισµός                                                       
- ηθική χαλάρωση                                                                 
- τυποποιηµένος τρόπος ζωής                                              
- έλλειψη υγιών προτύπων από ΜΜΕ                                 
- κρίση θεσµού οικογένειας                                                 
- κρίση σχολείου                                                                  
- φύση νέων – αµφισβητίες – αλαζονεία νιότης 
- κράτος – δεν προβάλλει τα µνηµεία. 
ε)Αποτελέσµατα – κίνδυνοι: - αλλοίωση εθνικής φυσιογνωµίας – αποµάκρυνση νέων από κοινές ρίζες 
– έλλειψη αισθητικής. 
στ) Σχολείο          βιωµατική σχέση µε παρελθόν - όχι νέα ειδικά µαθήµατα– οργανωµένες επισκέψεις 
σε µνηµεία – αλλαγή νοοτροπίας σχολείου – προσφορά ανθρωπιστικής παιδείας - χρέος του σχολείου 
να δηµιουργήσει ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ – ολοκληρωµένοι µε γνήσια επαφή µε την παράδοση του τόπου τους. 
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 Η ιστορία και το έθνος 
 

∆εν υπάρχει έθνος, δεν υπάρχει λαός που να µη βρίσκεται φύσει και θέσει µέσα στην Ιστορία 
του. Γιατί δυνάµεις σκοτεινές, αβυσσαλέες, φωνές επίµονες που αναπηδούν από τα βαθιά 
υποστρώµατα της συνείδησης του λαού κατευθύνουν, επιτάσσουν και, κατά κάποιο τρόπο, καθορίζουν 
το στάδιο και το περιθώριο των δυνατοτήτων του. 

Η ιστορία είναι η αιώνια, µέσα στο χρόνο, φωτιά, που ζεσταίνει την ψυχή ενός έθνους, που της 
προσφέρει εµπνεύσεις, που της δίδει τη δυνατότητα να βλέπει µέσα στη θολία της τρέχουσας, αγχώδης 
ζωής. Κι ακόµη, η ιστορία είναι µία δύναµη πλούσια, παιδευτική, ο Μεγάλος ∆άσκαλος της 
ανθρωπότητας, κατά τις αντιλήψεις που δέσποζαν ως τον τελευταίο πόλεµο σ’ ολόκληρο τον 
πολιτισµένο µας κόσµο. 

Το βασικό αίτηµα είναι πως ένα έθνος, ένας λαός, για να είναι συντονισµένος µε την ιστορία 
του, άξιος της, πρέπει να ζει µε τα µάτια στραµµένα προς τις κορυφώσεις της εθνικής ζωής του 
παρελθόντος. Εµείς οι νεοέλληνες, λόγου χάρη, πρέπει να ζούµε εναρµονισµένοι µε το πνεύµα και το 
ήθος που εγαλβάνισε το 1821, το 1940. Γιατί µέσα στην ιστορία, υπάρχουν σφάλµατα, τραγικά λάθη, 
αδυναµίες, χαµερπείς ώρες, υπάρχουν πτώσεις. Αλλά αυτά όλα, ένας λαός µε σφύζουσα 
πνευµατικότητα και αποσαφηνισµένη τη θέση του και την αποστολή του µέσα στον κόσµο φροντίζει 
εγκαίρως να τα αποµονώνει σαν νοσογόνες εστίες, να τα καυτηριάζει, να κλείνει τις πηγές απ’ όπου 
χύνονται µέσα στον οργανισµό του έθνους δηλητήρια. Ν’ αναγνωρίσεις τα σφάλµατα σου, για να τα 
νικήσεις, να τα υπερπηδήξεις. Αυτό το αξίωµα ισχύει τόσο για το άτοµο, όσο και για τους λαούς.  

Κι έτσι ένα έθνος πατώντας στα σίγουρα πάνω στην ιστορία του αγωνίζεται  ν’ αρνηθεί, να 
εξουδετερώσει πρακτικά τα σφάλµατα του και τις συνέπειες τους, για να ξαναπλάσει, να επαναλάβει 
µέσα στα σύγχρονα δεδοµένα της ζωής τα κορυφώµατα του παρελθόντος του, που αποτελούν την 
αυθεντική του παρουσία, να τα ξανακάµει παρόν, να προβάλει και πάλι καθαρή και λάµπουσα την 
ιστορική του φυσιογνωµία. 

Χρειάζεται να σκύψουµε και να µελετήσουµε, όλοι οι λαοί, την ιστορία, όχι για να την κάνουµε 
υλικό πανηγυρικών λόγων αλλά σύµβουλο και οδηγό. Κάτω από το σίγουρο φως της ιστορίας θα 
µπορέσουµε ν’ ανακαλύψουµε και ν’ αποκαθάρουµε την εθνική µας φυσιογνωµία. Γιατί η εθνική 
φυσιογνωµία είναι η αµετάθετη κοίτη απ’ όπου περνά η τρέχουσα πάντοτε ζωή κι αφήνει το χρυσάφι 
που τυχόν συµπαρασύρει µε τα θολά της νερά. Είναι µεγάλη και κρίσιµη ανάγκη σήµερα να είµαστε 
εναρµονισµένοι µε το πνεύµα της ιστορίας, δηλαδή σαν άνθρωποι και σαν λαοί να είµαστε Συνεπείς 
και Γνήσιοι. 
 
 
        Κ.Ε. Τσιρόπουλο 
       Θεµέλιο στο χώρο των ιδεών 
       Τόµος 3ος   εκδ. Μπαχαράκη 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 16

 

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 

 Όλες οι κοινωνίες έχουν ανάγκη τους πνευµατικούς τους ανθρώπους, που δεν µπορούν  
 να νοηθούν έξω από τον προβληµατισµό της εποχής. Πρέπει να προσφέρουν ό,τι  

καλύτερο έχουν αποκοµίσει, ό,τι καλύτερο κατέχουν στην κοινή προσπάθεια 
α.)Ποιοι είναι αυτοί οι πνευµατικοί άνθρωποι κάθε κοινωνίας και ποια η σχέση τους µε την εποχή τους 

και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο; 
β.) Ποιος ο ρόλος τους στην κοινωνία και η ευθύνη τους απέναντι σ’ αυτή; 
γ.) Ποιες οι συνέπειες αν η πνευµατική ηγεσία ενός τόπου δε στέκεται στο ύψος της αποστολής της; 
 
ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΝΝΟΙΑ: πνευµατικός άνθρωπος-πνευµατική ηγεσία 
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: α.) ποιοι είναι οι πνευµατικοί άνθρωποι 
κάθε κοινωνίας (χαρακτηριστικά τους) 
β.) σχέση τους µε την εποχή και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο 
γ.) ρόλος-προσφορά τους στην κοινωνία 
δ.) ευθύνη πνευµατικού ανθρώπου 
ε.) συνέπειες µη σωστής διεκπεραίωσης της αποστολής του 
 
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ: επαναδιαπραγµάτευση 
 χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα του θέµατος 
γενικά αναφερόµαστε στους πνευµατικούς ανθρώπους, που αποτελούν ανάγκη κάθε κοινωνίας, γιατί 
αυτοί είναι που οδηγούν τον κόσµο µπροστά, γίνονται οραµατιστές και εµπνευστές του καινούργιου, της 
κάθε αλλαγής, ανήκουν στην εποχή τους, δεν βρίσκονται έξω από τους προβληµατισµούς της, 
σχετίζονται µε το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, αναφορά (συνοπτικά) στο ρόλο και την προσφορά του. 
Χουρµούζιος: «ο πνευµατικός άνθρωπος περισσότερο από κάθε άλλον, ακόµη κι  απ’το µαχητή του 
δρόµου, που µεταβάλλει τους αγώνες των ιδεών σε πράξεις έχει την ευθύνη των κοινωνικών και 
πολιτικών καθεστώτων που επιβάλλονται στην εποχή του, και το µέγεθος της ευθύνης αυτής είναι 
κατευθείαν ανάλογο µε το βαθµό συνεξάρτησης του πνευµατικού ατόµου και του πλήθους» 
Σηµείωση: στο συγκεκριµένο θέµα αποφεύγουµε στον πρόλογο τον ορισµό, γιατί αποτελεί ζητούµενο 
του α΄ ερωτήµατος. 
 

 
2.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 
Α. ΕΡΩΤΗΜΑ 
1.) Ορισµός (=ποιοι είναι οι πνευµατικοί άνθρωποι) και χαρακτηριστικά τους: 
● Πνευµατικοί άνθρωποι είναι άνθρωποι της επιστήµης και των γραµµάτων, οι καθηγητές 
Πανεπιστηµίων, οι ακαδηµαϊκοί, οι επικεφαλείς µεγάλων πνευµατικών οργανισµών (π.χ. µουσείων, 
σχολών θεάτρου), οι ποιητές, οι λογοτέχνες, οι άνθρωποι του θεάτρου και του κινηµατογράφου 
(ηθοποιοί, σκηνοθέτες κ.λ.π.), οι εκπρόσωποι γενικά των επιστηµονικών, καλλιτεχνικών και 
πνευµατικών τάσεων που ασκούν σηµαντική επιρροή στο κοινωνικό σύνολο. 
Πνευµατική ηγεσία: ιντελιγκέντσια (διεθνής όρος) 
∆ιάκριση: από τους πνευµατικούς ανθρώπους, άλλοι µπορεί να κατέχουν καίρια θέση στον κρατικό 
µηχανισµό και να έχουν επίσηµη αναγνώριση, δεν εξαιρούνται όµως από τον όρο κι αυτοί που, χωρίς να 
έχουν τίτλους σπουδών, αξιώµατα ή φήµη, εντάσσονται στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς µέσα από 
τη δράση και το δηµιουργικό τους έργο 
Παρατηρήσεις:-δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάµεσα στον πνευµατικό και στον καλλιεργηµένο 
άνθρωπο. Ο πνευµατικός ασχολείται πιο πολύ µε την επιστήµη, τα γράµµατα ή την τέχνη, ενώ ο 
καλλιεργηµένος µόνο ως ένα σηµείο είναι πνευµατικός-επίσης, δεν πρέπει να συγχέεται ο πνευµατικός  
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 16

 
άνθρωπος µε τον πνευµατικό ηγέτη (που συνήθως έχει θρησκευτική αίγλη ή είναι αρχηγός θρησκευτικού 
δόγµατος) 
Χαρακτηριστικά (ή στοιχεία) του πνευµατικού ανθρώπου: 
● διαθέτει πλήρη επιστηµονική κατάρτιση 
● πολύπλευρη µόρφωση µε ενδιαφέροντα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και ηθικά 
● έχει ολοκληρωµένη, πνευµατικά και ηθικά, προσωπικότητα 
● έχει ευρύτητα σκέψης, σωστή κρίση και καθαρό µυαλό, που συλλαµβάνει τα µηνύµατα της εποχής 
● είναι ανθρωπιστής, οραµατιστής, ασυµβίβαστος 
● αγωνίζεται για την πρόοδο της κοινωνίας κι όχι µόνο για το ατοµικό του συµφέρον 
● είναι υπεύθυνος, έχει επίγνωση του χρέους και του καθήκοντος έναντι της κοινωνίας 
● έχει πνευµατικές ανησυχίες και προβληµατισµούς 
● έχει αυτογνωσία, ευγένεια, διαλλακτικότητα, φρόνηση, εντιµότητα, αποφασιστικότητα 
● έχει µετριοφροσύνη, σεµνότητα κι ευαισθησία 
● είναι ηθικός και δίκαιος, µε υπακοή στους νόµους 
● είναι πρωτοπόρος στη διαφύλαξη της ειρήνης 
● θεµατοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, υπέρµαχος της ελευθερίας του πλήθους 
 
2.Σχέση πνευµατικού ανθρώπου µε την εποχή και τη µάζα: 
● σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης µε το πλήθος=> ο πνευµατικός άνθρωπος δίνει πρότυπα, 
καθοδηγεί το πλήθος=> η µάζα όµως του δίνει το ερέθισµα, το ιδεολογικό υπόβαθρο, από τη µάζα 
πάσχει και προβληµατίζεται / οι µεγάλοι δηµιουργοί επηρεάζουν καθορίζουν µε το έργο τους την Εποχή 
τους, αλλά και επηρεάζονται, καθορίζονται από τα ρεύµατα που διασταυρώνονται µέσα σ’ αυτή όπως «ο 
ποταµός που µε τη ροή του φτιάχνει την κοίτη του, αλλά και η κοίτη µε τη µορφή της δίνει κατεύθυνση 
και κίνηση στον ποταµό» / εξάλλου κι οι πνευµατικοί άνθρωποι, όπως κι οι κοινοί θνητοί, µέσα στην 
εποχή τους αναπνέουν, ζουν κι εργάζονται, µόνο που την «υπερβαίνουν», βλέπουν πέρα απ’ αυτή, κι 
ενώ είναι «στρατευµένοι» στην υπηρεσία της, «αποσυνδέονται» απ’ αυτή, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
αδιαφορία ή αναισθησία ή προδοσία (για τους όρους «υπέρβαση», «στράτευση», «αποσύνδεση» βλ.  
δοκίµιο Κων/νου ∆εδόπουλου «η ζωή και το πνεύµα») 
● κάποιες, βέβαια, φορές, όπως αποδεικνύει η ιστορία, (βλ. Σωκράτη) οι σχέσεις των πνευµατικών 
ανθρώπων µε την εποχή τους και το πλήθος µπορεί να είναι εχθρικές (διωγµοί, φθόνος, θάνατος, 
φυλάκιση κ.α.) 
 
Β. ΕΡΩΤΗΜΑ: 
1) Ρόλος-προσφορά τους στην κοινωνία 
● σηµαντικός ο ρόλος των πνευµατικών ανθρώπων, ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνία που µαστίζεται 
από ποικίλα προβλήµατα (κρίση αξιών και ιδεολογική σύγχυση, παραβίαση ανθρώπινων δικαιωµάτων, 
απειλή πυρηνικού πολέµου, οικολογική καταστροφή, µαζοποίηση, µιµητισµός και ξενοµανία) 
● διαφωτιστικός και καθοδηγητικός ο ρόλος της πνευµατικής ηγεσίας 
● παραδειγµατικός, δίνει υποδείγµατα σκέψης και συµπεριφοράς, αποτελεί πρότυπο ειδικά για τους 
νέους 
● συµβάλλει στη διαµόρφωση των ηθικών αντιλήψεων της εποχής, καταπολεµά την άγνοια, την 
αµάθεια, τις προλήψεις 
● µεταδίδει τη γνώση, δηµιουργεί πνευµατικά έργα (βιβλία, έργα τέχνης…) µε τα οποία µεταδίδει τα 
ιδανικά και την κληρονοµιά µας από γενιά σε γενιά 
● στηρίζει την παράδοση, προβάλλοντας ορισµένες διαχρονικές αξίες, καλλιεργεί την καλαισθησία  
● διαµορφώνει την κοινή γνώµη πάνω στα καυτά προβλήµατα της εποχής του 
● αφυπνίζει συνειδήσεις και βοηθά στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων 
● συντελεί στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
● αγωνίζεται για την ειρήνη / δυναµώνει τη θρησκευτική πίστη 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001-ΟΡΟΣΗΜΟ 

 16

 
● ανεβάζει το πνευµατικό, ηθικό και πολιτιστικό επίπεδο του λαού 
● στιγµατίζει το κακό, το µίσος, τη βία, την εκµετάλλευση, την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων 
● σε κρίσιµες ώρες γίνεται µπροστάρης και πρωτοπόρος, οδηγεί στο λαό στη συνειδητοποίηση της 
ιστορικής του ενότητας και την καλλιέργεια της εθνικής του συνείδησης 
 
2.) Ευθύνη πνευµατικού ανθρώπου 
● ο πνευµατικός άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη, τη στασιµότητα ή την οπισθοδρόµηση της 
κοινωνίας και του πολιτισµού  
● έχει χρέος απέναντι στον εαυτό του και στο κοινωνικό σύνολο 
● οφείλει να συµµετέχει ενεργά στις κοινωνικές εξελίξεις και το χρέος του αυτό γίνεται πιο επιτακτικό 
σε ώρες κρίσης 
● οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και να προασπίζει τα δικαιώµατα του κοινωνικού 
συνόλου 
Σήµερα όµως η πνευµατική ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή της: 
● γίνεται όργανο της άρχουσας τάξης 
● επιδιώκει αξιώµατα, διακρίσεις κι αµοιβές και γίνεται κερδοσκοπική, κυνηγώντας το ατοµικό 
συµφέρον 
● οδηγείται στην εξειδίκευση και την πνευµατική µονοµέρεια  
● αποδέχεται «µοιρολατρικά» πολλές φορές την κοινωνική ανικανότητα και την εκµετάλλευση 
● η στάση και ο τρόπος ζωής των πνευµατικών ανθρώπων έρχονται σ’ αντίθεση µε τις αρχές που 
προβάλλουν και µ’ όσα υποστηρίζουν στα πνευµατικά τους δηµιουργήµατα 
● δεν φροντίζουν την αναβάθµιση του πνευµατικού-πολιτιστικού επιπέδου του λαού κι απόδειξη η 
έντονα υποβαθµισµένη και µε προβλήµατα παιδεία 
 
 
Γ. ΕΡΩΤΗΜΑ 
συνέπειες από την παραπάνω αρνητική στάση: 
 
● αµφισβήτηση και κλονισµός της αξιοπιστίας της πνευµατικής ηγεσίας από το λαό 
● επικράτηση ανηθικότητας, κοινωνικής αδικίας και διαφθοράς 
● έλλειψη σωστών προτύπων για τη νεολαία, που στρέφεται σ’ αρνητικά κι εφήµερα πρότυπα 
● οπισθοδρόµηση πολιτισµού 
● εξαχρείωση στην πολιτική ζωή της χώρας, παραβίαση δηµοκρατικών αρχών, κίνδυνος για επικράτηση 
ολοκληρωτικών καθεστώτων 
● έλλειψη πρωτοπόρων και καθοδηγητών 
● επικράτηση ατοµικισµού και προσωπικού συµφέροντος 
 
3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
γενικό συµπέρασµα 
 
Ο πνευµατικός άνθρωπος, λοιπόν, πρέπει να είναι συνεπής, υπεύθυνος, να βρίσκεται κοντά στο λαό κι 
όχι στεγανοποιηµένος στο «γυάλινο πύργο» του, να είναι φωτεινός οδηγός για την αναβάθµιση της 
κοινωνίας και του πολιτισµού. Κι όπως λέει κι ο Σολωµός «πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα µάτια της 
ψυχής του» 
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ΠΟΙΝΗ / ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Ορισµός: 
Ποινή η τιµωρία, η κύρωση που υφίσταται ο παραβάτης ενός κανόνα που θεσπίστηκε µε κοινή 
συµφωνία, µε άµεσες ή έµµεσες δηµοκρατικές διαδικασίες και που σκοπό έχει την αποκατάσταση της 
κοινωνικής ευρυθµίας ≠ ποινή αυταρχικής εξουσίας, η οποία θεσπίζει ανέγκριτους από το κοινωνικό 
σύνολο κανόνες. 
 
Είδη ποινής 
● θάνατος («η έσχατη των ποινών» στις περισσότερες χώρες του κόσµου έχει καταργηθεί η ποινή του 
θανάτου) 
● κάθειρξη (ισόβια-πρόσκαιρη 5-10 χρόνια) 
● φυλάκιση (10 µέρες-5 χρόνια) 
● κράτηση (1 µέρα-1 µήνα) 
● περιορισµός (εντός σωφρονιστηρίου ανηλίκων, 5-10 χρόνια) 
● χρηµατική ποινή (καταβολή χρηµατικού ποσού) 
● πειθαρχική (για υπηρεσιακά πταίσµατα) 
● παιδαγωγική 
● επανορθωτική (που συντελεί στην επανόρθωση του αδικήµατος 
● άλλες ποινές: 
-στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων 
-απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος 
-στέρηση άδειας εξόδου από τη χώρα κ.α. 

 
Ρόλος ποινής 
1.) σωφρονισµός δράστη 
2.) καταστολή παρανοµίας=> µε τον περιορισµό της ατοµικής ελευθερίας του παραβάτη διακόπτεται η 
εγκληµατική ή παράνοµη δραστηριότητά του=> εξυγίανση της κοινωνίας από κοινωνική 
παραβατικότητα 
3.) πρόληψη παρανοµίας=> ο φόβος της ποινής αποτελεί κίνητρο για τη διαφύλαξη της έννοµης τάξης-
µέσο παραδειγµατισµού για το κοινωνικό σύνολο µε σκοπό την αποτροπή από παράνοµες ενέργειες κι 
εγκληµατικές πράξεις 
4.) αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήµατος=> -απόδοση δικαιοσύνης 
5.) τόνωση κοινωνικής συνείδησης=> η ποινή ηθικοποιεί, υπενθυµίζει στον πολίτη την ανάγκη 
αλληλοσεβασµού και πειθαρχίας σε κάποιους συλλογικούς κανόνες 
6.) ενίσχυση αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών 
7.) έλεγχος πολιτικής εξουσίας=> µε τη βοήθεια της ποινής µειώνονται οι πιθανότητες ατασθαλιών κι 
εγκληµατικότητας από τους πολιτικούς, ο πολίτης προστατεύεται από τη διαφθορά της εξουσίας 
8.) προστασία δικαιωµάτων εργαζοµένου, στον επαγγελµατικό χώρο=> µε τη συµβολή των ποινών 
καταδικάζονται φαινόµενα κερδοσκοπίας, εντοπίζονται και καταπολεµούνται παρασιτικά επαγγέλµατα 
εξασφαλίζονται οι καλύτερες επαγγελµατικές συνθήκες (ωράριο, αµοιβές, όροι εργασίας…) 
 
Προϋποθέσεις: 
1.) παιδαγωγικός χαρακτήρας ποινής=> στόχος της όχι η εκδίκηση, αλλά ο σωφρονισµός του 
παραβάτη, η αναµόρφωση του χαρακτήρα του, η προετοιµασία του για οµαλή επανένταξη στην 
κοινωνία 
2.) δηµοκρατική οργάνωση της κοινωνίας=> ίσοι όλοι οι πολίτες έναντι των νόµων, εξάλειψη κάθε 
µορφής διακρίσεων 
3.) αδέκαστη, χωρίς προκαταλήψεις κι εµπάθειες, αµερόληπτη δικαιοσύνη 
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4.) ποινή ανάλογη του αδικήµατος-ύπαρξη µέτρου 
5.) άµεση κι αποτελεσµατική ποινή, βέβαιη κι όχι πιθανή 
6.) ιδρύµατα που να πληρούν τους όρους σωφρονισµού και βελτίωσης «εγκληµατικής ψυχής» 
 

Απόδειξη εξ αντιστρόφου: / Αρνητικά 
Η ποινή δεν αποτελεί όµως «πανάκεια», δεν είναι επαρκής δύναµη ανάσχεσης της παρανοµίας=> 
● η αυστηρή χωρίς λόγο ποινή από µέσο σωφρονισµού γίνεται µέσο εκδίκησης=> διαβρώνεται η 
προσωπικότητα του ενόχου=> γεννάται αντίδραση («η βία γεννά βία») 
● έλλειψη κατάλληλων σωφρονιστικών ιδρυµάτων (ανθυγιεινές συνθήκες στις φυλακές, 
υπερσυσσώρευση κρατουµένων, απουσία κατάλληλου επιστηµονικού προσωπικού)=> κοινωνικός 
αποκλεισµός, αδυναµία κοινωνικής επανένταξης ατόµου 
● η ύπαρξη πολλών ποινών=> σύγχυση, αποπροσανατολισµός πολίτη => περίπλοκες διατάξεις και 
νόµοι=> άγνοια δικαίου 
● παρόµοια αυστηρότητα ποινών για κάθε περίπτωση=> ταύτιση στα µάτια του πολίτη 
πληµµελήµατος και κακουργήµατος. 
 

Τι πρέπει να γίνει: 
1.) Καλύτερη «ποινή» η πρόληψη=> επισήµανση βαθύτερων αιτιών που προκαλούν τα φαινόµενα 
κοινωνικής παθογένειας 
2.) απαραίτητη η ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των µελών µιας κοινωνίας=> ενσυνείδητη 
πειθαρχία του πολίτη στους νόµους, όχι εξαιτίας του φόβου της ποινής 
3.) µέριµνα από τους φορείς κοινωνικοποίησης: οικογένεια, σχολείο 
4.) συµβολή Μ.Μ.Ε 
5.) πολιτεία=> εξανθρωπισµός και εκσυγχρονισµός σωφρονιστικού συστήµατος… 
(βλ. και τρόπους αντιµετώπισης βίας και εγκληµατικότητας) 
 

Θανατική ποινή: 
∆ιατηρείται, σήµερα, σε 100 περίπου χώρες µε τη δικαιολογία ότι είναι απαραίτητη για ν’ 
αντιµετωπιστούν, αποτελεσµατικά, φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας όπως η ανθρωποκτονία κι ο 
βιασµός, η εξάλειψη εµπορίας ναρκωτικών ή της τροµοκρατίας και σε µερικές χώρες χρησιµοποιείται 
ως µέσο για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων κι αντιφρονούντων. 
 

Λόγοι κατάργησης θανατικής ποινής 
α.) η θανατική ποινή δεν είναι αποδεδειγµένο αποτελεσµατικό µέσο (ο δείκτης εγκληµατικότητας στις 
χώρες, όπου, ισχύει, δεν είναι χαµηλότερος απ’ ότι στις  χώρες, όπου έχει καταργηθεί) 
β.) η εκτέλεση της θανατικής ποινής αποκτηνώνει όσους συµµετέχουν στην επιβολή της 
γ.) επιβάλλεται δυσανάλογα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις, εφαρµόζεται κυρίως σε βάρος των 
φτωχών ή των φυλετικών και εθνικών µειονοτήτων 
δ.) συχνά χρησιµοποιείται ως µέσο πολιτικής καταπίεσης µε αυθαίρετο τρόπο 
ε.) η θανατική ποινή είναι σαφώς αµετάκλητη καταπίεσης µε αυθαίρετο τρόπο 
στ.) όταν αποδίδουµε την έξαρση της βίας και της εγκληµατικότητας στην κατάργηση της θανατικής 
ποινής απλώς εθελοτυφλούµε, προσπερνώντας τα ουσιώδη αίτια που συντελούν στην έξαρση αυτών 
των φαινοµένων (πολύ πιο «σύνθετα» µέτρα είναι πράγµατι αναγκαία για την ουσιαστική 
καταπολέµηση των φαινοµένων βίας και εγκληµατικότητας κι όχι η επιβολή της θανατικής ποινής). 
ζ.) πίσω από την επιβολή της θανατικής ποινής κρύβεται η επιθυµία για εκδίκηση και «δίκαιη» 
ανταπόδοση. Η ποινή όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε, δεν αποβλέπει στην εκδίκηση, αλλά στο 
σωφρονισµό του δράστη. 
η.) το σηµαντικότερο, η θανατική ποινή αποτελεί παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, που 
αφορούν εξίσου και τον πιο τροµερό εγκληµατία. 
Η κοινωνία δεν έχει το ηθικό και νοµικό δικαίωµα ν’ αφαιρεί ζωές. 
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Το κείµενο προέρχεται από έντυπο της ∆ιεθνούς Αµνηστείας κατά της θανατικής ποινής. 

 
Αυθαίρετη, άδικη και αµετάκλητη… 

 
 Η πραγµατικότητα για τη θανατική ποινή είναι ότι εκείνος που εκτελείται και που χάνεται, 
συχνά καταδικάζεται όχι µόνο για τη φύση του εγκλήµατος που διέπραξε αλλά και για την εθνική και 
ταξική προέλευση του, τα οικονοµικά του µέσα ή τις πολιτικές απόψεις του. 
 Όταν η δυνατότητα σωστής νοµικής εκπροσώπησης γίνεται ένας από τους πιο σηµαντικούς 
παράγοντες για την τελική έκβαση της δίκης, τότε τα φυλετικά οικονοµικά και ταξικά ζητήµατα 
αποκτούν ζωτική σηµασία και επιδρούν πάνω στη διοίκηση της δικαστικής εξουσίας. Οι πλούσιοι και 
εκείνοι που έχουν ισχυρές πολιτικές γνωριµίες, αλλά και τα µέλη των κυρίαρχων φυλετικών και 
εθνικών οµάδων είναι λιγότερο πιθανό να καταδικαστούν σε θάνατο ή να καταδικαστούν για 
εγκλήµατα ανάλογης σπουδαιότητας απ’ ό,τι οι φτωχοί, οι αντιφρονούντες και τα µέλη των 
θρησκευτικών και πολιτικών µειονοτήτων. 
 Η πιθανότητα της δικαστικής πλάνης, για οποιονδήποτε λόγο, αποκτά µεγαλύτερη σηµασία 
στις περιπτώσεις που αφορούν αδικήµατα που τιµωρούνται µε θάνατο, ακριβώς επειδή η θανατική 
ποινή είναι αµετάκλητη. 
 Όντας αµετάκλητη έχει αναγνωρισθεί σαν ποιοτικά διαφορετική απ’ όλες τις άλλες µορφές 
ποινών. Από τη στιγµή που θα εκτελεσθεί δεν µπορεί να µετατραπεί. Η επιβολή της θανατικής ποινής 
αρνείται τη σύγχρονη αντίληψη της ποινικολογίας που βασίζεται στη θεωρία ότι είναι εφικτή η 
αναµόρφωση του εγκληµατία. 
 Η σηµασία της µη µετατροπής της ποινής φαίνεται πιο καθαρά στις χώρες που εφαρµόζουν 
στην πράξη τη θανατική ποινή σε βάρος των πολιτικών αντιπάλων τους. Η θανατική ποινή σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις καθοδηγείται από την κυβερνητική πολιτική και επιβάλλεται από δικαστήρια που δεν 
έχουν ανεξάρτητη κρίση. Τα πολιτικά εγκλήµατα, για τα οποία µπορεί να επιβληθεί η θανατική ποινή, 
κάτω από τέτοιες συνθήκες, µπορούν να καθοριστούν µε τέτοιο τρόπο που στην ουσία οποιαδήποτε 
πολιτική να θεωρείται αδίκηµα που τιµωρείται µε θάνατο. 
 Συχνά λέγεται ότι η θανατική ποινή είναι ένα χρήσιµο όργανο στην κρατική προσπάθεια για 
την καταστολή της πολιτικής βίας ότι δηλαδή η προοπτική της εκτέλεσης θα αποτρέψει τις βίαιες 
πολιτικές αντιδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, άντρες και γυναίκες, πεπεισµένοι για τη 
νοµιµότητα των αγώνων τους, είναι έτοιµοι να θυσιαστούν για τα πιστεύω τους. Όπως έχουν 
επισηµάνει αρµόδιοι δηµόσιοι υπάλληλοι –υπεύθυνοι για την καταπολέµηση τέτοιων εγκληµάτων- οι 
εκτελέσεις είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τις τροµοκρατικές ενέργειες παρά να τις αναχαιτίσουν. 
 

 
 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
1. ∆ιαβάστε τα παρακάτω στοιχεία για τη θανατική ποινή και τοποθετήστε τα έτσι, ώστε δύο 
τοποθετήσεις κάθε φορά να οδηγούν σε ένα συµπέρασµα. Τα συµπεράσµατα να καταλήγουν στην 
κύρια θέση – κρίση. 
 
α. Η θανατική ποινή προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
β. Αναζωπυρώνεται  η τροµοκρατία λόγω της θανάτωσης κάποιων ατόµων 
. 
γ. Ο αµετάκλητος χαρακτήρας της πρέπει να µας ευαισθητοποιήσει, αφού οι πιθανότητες δικαστικής 
πλάνης είναι υπαρκτές.  
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δ. ∆εν αµβλύνθηκε η δράση των εµπόρων ναρκωτικών. 
 
ε. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα µέσω της θανατικής ποινής εξοντώνουν τους πολιτικούς αντιπάλους. 
 
στ. Πολλοί υποστηρίζουν την εφαρµογή τους σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά και σε αυτές 
αποδεικνύεται αναποτελεσµατική. 
 
ζ. Η εφαρµογή της καταδικάζεται ως αναποτελεσµατική και αντιανθρωπιστική. 
 
 
 
2. Με τι είδους συλλογιστική πορεία οργανώνονται τα παρακάτω επιχειρήµατα; 
 
α. Η δικαστική πλάνη είναι µια πιθανότητα που ενυπάρχει σε κάθε δικαστική       
     απόφαση. 
     Η θανατική ποινή είναι απόφανση του δικαστή. 
     Άρα η επιβολή θανατικής ποινής µπορεί να είναι απόρροια δικαστικής πλάνης. 
 
β. Πολλοί υποστηρίζουν ότι σε περιπτώσεις οργανωµένου εµπορίου ναρκωτικών       
    αρµόζει η θανατική ποινή. 
    Οι στατιστικές όµως δείχνουν ότι η ποινή δε λειτουργεί αποτρεπτικά. 
    Έτσι αποδεικνύεται (και σε αυτή την περίπτωση) η αναποτελεσµατικότητα της. 
 
γ. Η τροµοκρατία είναι εγκληµατική ενέργεια που σκορπά τον θάνατο. 
    Οι τροµοκράτες πρέπει να καταδικάζονται στην εσχάτη των ποινών. 
   Άρα κάθε ενέργεια που προκαλεί το θάνατο πρέπει να επισείει την εσχάτη των  
   ποινών. 
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«Σωφρονισµός – Παραδειγµατισµός – Θανατική ποινή» 
 

Σκοπός της ποινής, γράφει ο Μπεκαρία, δεν είναι η εκδίκηση, αλλ’ ο σωφρονισµός αυτού που 
διέπραξε το αδίκηµα και ο παραδειγµατισµός των άλλων. Άρα, ο σκοπός της ποινής είναι η πρόληψη 
υπό δύο έννοιες: γενική πρόληψη του κακού, δηλαδή ν’ αποτρέψει πολλούς άλλους από το να 
θελήσουν ν’ αδικήσουν (σωφρονισµός) και ειδική πρόληψη, ν’ αποτρέψει δηλαδή, το συγκεκριµένο 
άτοµο από το να ξαναεγκληµατήσει. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε και αν είναι τα ελατήρια που ώθησαν το 
άτοµο που διέπραξε το αδίκηµα – έστω κι αν αυτά δεν φαίνονται άµεσα -, η ποινή που θα του 
επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα, µ’ άλλα λόγια να παίξει ένα 
ρόλο νουθέτησης κι όχι να φορτίζεται µε το στοιχείο της εκδίκησης, γιατί τότε πια η τιµωρία παύει να 
είναι ποινή. Τιµωρία στ’ αρχαία ελληνικά σηµαίνει, σε πρώτη σηµασία, βοήθεια, αρωγή, συνδροµή. 
Κατά µία έννοια, συνδροµή παραµένει και µε την έννοια της ποινής, εφόσον συµβάλλει στον 
«επανανθρωπισµό» του εγκληµατία. Αντίθετα, µια πράξη βίας, αν αντιµετωπιστεί πάλι µε βία, θα 
επιφέρει στην ψυχή του δράστη περισσότερο µίσος τόσο για τη δικαιοσύνη ,όσο και για την κοινωνία, 
µε αποτέλεσµα το έγκληµα  να επαναληφθεί περισσότερο βίαιο και αποτρόπαιο, αλλ’ ίσως πιο τεχνικά 
σχεδιασµένο. Αν και τη δεύτερη φορά επιβληθεί τιµωρία πάλι µε τη µορφή εκδίκησης, πιο σκληρή 
από την προηγούµενη, το µίσος θ’ αυξηθεί και θα ξαναεκτονωθεί σε τρίτο έγκληµα, ακόµη χειρότερο. 
Έτσι είναι φα-νερό ότι θα έχουµε µια ακολουθία εγκληµάτων, συνοδευόµενη ταυτόχρονα από µια 
αντίστοιχη ακολουθία ποινών. Το κακό, λοιπόν, θ’ αναπαράγεται και το αποτέλεσµα θα είναι να 
«πείσουµε» τον εγκληµατία να παραµείνει παντοτινός «πελάτης» των δικαστηρίων και των φυλακών. 

Με το σωφρονισµό του καταδικαζοµένου πετυχαίνουµε το σηµαντικότερο αποτέλεσµα, που 
έγκειται στο να πεισθεί αυτός για το έγκληµά του, ώστε όχι µόνο να µην το επαναλάβει, αλλ’ ούτε – 
στο µέτρο που µπορεί – ν’ αφήσει και άλλους να το διαπράξουν. Έτσι ο χτεσινός εγκληµατίας γίνεται 
σήµερα ανασχετικός παράγοντας στην επέκταση του εγκλήµατος. Αυτό συνιστά την ουσία του 
πραγµατικού σωφρονισµού. Γιατί αποτελεί βέβαια επιτυχία το να εµποδίσει η ποινή έναν εγκληµατία 
να επαναλάβει την πράξη του, όµως το να µπορέσει να τον σωφρονίσει σε βάθος, µε αποτέλεσµα να 
γίνει ο ίδιος εµπόδιο στην εγκληµατική ενέργεια κάποιου άλλου, αποτελεί πολλαπλή επιτυχία και µόνο 
σ’ αυτήν τη βάση µπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στην πιο άρτια µορφή της. 

Εάν, λοιπόν, η οικογένεια δεν κατόρθωσε να δώσει στο άτοµο µια σωστή αγωγή, εάν το 
σχολείο ή το ευρύτερο περιβάλλον του το επηρέασαν αρνητικά στον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς 
κι αν, τέλος, κάποια δυσλειτουργία ορισµένων θεσµών ή κάποια δυσµενής συγκυρία σε συνάρτηση µε 
ορισµένους υποκειµενικούς παράγοντες στον τοµέα των διαπροσωπικών σχέσεων το οδήγησαν στο 
έγκληµα, οφείλει η πολιτεία, χρησιµοποιώντας το χρησµό της δικαιοσύνης, να  επαναφέρει τον 
εγκληµατία στην ευθεία, να τον προσανατολίσει σε κάποιες αξίες και να του µεταδώσει κάποιες αρχές, 
πείθοντας τον έτσι ν’ αποφύγει κάποιες παρεκτροπές. Για πολλούς ευαισθητοποιηµένους ανθρώπους η 
ποινή, στη µορφή, τουλάχιστον, που την ξέρουµε, είναι απαράδεκτη. Πιστεύεται ότι ο εγκληµατίας 
είναι ψυχικά ασθενής και δεν χρειάζεται τιµωρία αλλά θεραπεία. Συνεπώς, η πολιτεία είναι 
προτιµότερο να κτίζει όχι φυλακές αλλ’ ειδικού τύπου θεραπευτήρια, που να λειτουργούν ως 
εκπαιδευτήρια. Όσο κι αν µοιάζει χιµαιρική η φράση του Αδαµάντιου Κοραή πως «και αν πλέον η 
θηριώδης ψυχή, ακουούσα τα αθάνατα παραγγέλµατα των αρχαίων συγγραφέων της ελληνικής 
γλώσσης, θα µεταβληθεί εις ενάρετον», εντούτοις είναι η πλέον ρεαλιστική. Μόνο µορφώνοντας το 
κεφάλι των ανθρώπων, δεν θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει, έλεγε ο Ουγκό. 

Η ποινή παίζει διπλό ρόλο. Περ’ από το σωφρονισµό αυτού που διέπραξε το αδίκηµα, πρέπει 
να συντελεί και στον παραδειγµατισµό των άλλων. Όταν ο  εγκληµατίας τιµωρηθεί µε πνεύµα 
σωφρονιστικό και τελικά πεισθεί για την ενοχή του, είναι φυσικό να παραδειγµατιστούν και πολλοί, 
όταν διαπιστώσουν ότι ο δράστης αποστρέφεται την πράξη του. Βλέποντας, δηλαδή, τον εγκληµατία 
τιµωρηµένο, µετανιωµένο και σωφρονισµένο, είναι δύσκολο να µην παραδειγµατιστεί από αυτόν 
κάποιος, που είχε ροπή προς την αδικία και να µην κρατηθεί µακριά από αυτή. Γιατί σε τελευταία  
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ανάλυση  δεν υπάρχει µεγαλύτερη δύναµη παραδείγµατος απ’ αυτήν που προσφέρει ο σωφρονισµός 
του ίδιου του ενόχου. 

Φυσικά µια κοινωνία πρέπει να είναι δηµοκρατική, αλλά δεν πρέπει να είναι αφελής. ∆εν 
επιτρέπεται στο όνοµα καµιάς δήθεν σωφρονιστικής σκοπιµότητας η επίδειξη ανοχής. Η τιµωρία –
έστω και µικρή- πρέπει να είναι βέβαιο πως θα επιβληθεί. Η ατιµωρησία γεννά την ηθική παραλυσία 
κι εκτρέφει κάθε λογής αντικοινωνικές συµπεριφορές. 

Υπάρχει, τέλος, και το θέµα της θανατικής «ποινής», που τα τελευταία χρόνια επανέρχεται 
διαρκώς στο πεδίο των έντονων συζητήσεων, λόγω της κατακόρυφης αύξησης της βίας και του 
εγκλήµατος. Προσωπικά πιστεύουµε πως η εκτέλεση του ενόχου δεν είναι ούτε λύση αλλ’ ούτε και 
ποινή, όπως είπαµε προοιµιακά.Γιατί η ποινή πρέπει να έχει το στοιχείο του σωφρονισµού. Θα ήταν 
αφέλεια , λοιπόν, να µιλάµε για σωφρονισµό, αναφερόµενοι σε µελλοθάνατους. Όσον αφορά στον 
τοµέα του παραδειγµατισµού, κυριαρχεί η άποψη πως η θανάτωση του εγκληµατία είναι το 
αποτελεσµατικότερο µέτρο αποτροπής. Η «αποτελεσµατικότητα» όµως αυτή οφείλεται στο φόβοֹ και 
όταν η συµπεριφορά των πολιτών καθορίζεται από αυτόν, τότε είναι σωστότερο να µιλάµε για 
τροµοκρατία και όχι για δηµοκρατία.Γιατί η δηµοκρατία απαιτεί ελευθερία και η ελευθερία σηµαίνει 
δυνατότητα επιλογών, χωρίς τροµοκρατικούς εξαναγκασµούς. Όταν όµως ο φόβος χαράζει την 
κατευθυντήρια γραµµή των πράξεων µας, δηµιουργεί τον τροµοκρατηµένο υπήκοο, που είναι 
ανίκανος να υπηρετήσει την δηµοκρατία. Εξάλλου, ο φόβος δεν εξαλείφει το έγκληµαֹ απλώς το 
αναβάλλει. 

Επί αιώνες η θανατική ποινή εφαρµοζόταν αδιάλειπτα και συστηµατικά. Αυτό δεν έκανε τους 
ανθρώπους ηθικότερους. Έπρεπε, λοιπόν, να βρεθούν νέοι τρόποι για την περιστολή και την 
καταστολή του εγκλήµατος. Η κατάργηση της θανατικής ποινής βοήθησε θετικά προς την κατεύθυνση 
αυτή. Αναγνωρίστηκε πως ένα κεφάλι γίνεται καλύτερο, όταν το µορφώνεις και όχι όταν το… κόβεις. 

         
                                          Σ. Καργάκος 

 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (150 λέξεις) 
 
Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Ροπή, αξίες, θεραπεία, γραµµή: Να δηµιουργήσετε δύο διαφορετικές προτάσεις µε καθεµία από τις 
παραπάνω λέξεις, µε διαφορετικό κάθε φορά νόηµα της λέξης. 
2. Ποιους τρόπους πειθούς και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας  στο συγκεκριµένο 
κείµενο; Να εντοπίσετε αντίστοιχο χωρίο του κειµένου (ενδεικτικά). 
3. «Η ποινή παίζει διπλό ρόλο…ο σωφρονισµός του ίδιου του ενόχου»: µε ποιόν τρόπο ή ποιους 
τρόπους έχει αναπτυχθεί η συγκεκριµένη παράγραφος και ποια είναι η δοµή της; 
 
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Πιστεύετε η ύπαρξη και η εφαρµογή των ποινών αλλά και ο πολλαπλασιασµός αυτών αποτελούν 
τρόπο ουσιαστικής αντιµετώπισης των σύγχρονων αυξανόµενων νοσηρών κοινωνικών φαινοµένων; 
(600 λέξεις) 
 
Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Υποθέστε ότι σε µια ξένη χώρα επίκειται η εκτέλεση ενός νεαρού θανατοποινίτη . το γεγονός έλαβε 
διεθνείς διαστάσεις. Στην πόλη σας έχει δηµιουργηθεί µία κίνηση διαµαρτυρίας για την επικείµενη 
εκτέλεση και σας αναθέτουν την σύνταξη µιας σχετικής επιστολής.  
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Συντάξτε την επιστολή προς τον Πρόεδρο της χώρας (Χ) υποστηρίζοντας το αίτηµα για τη µη 
εκτέλεση του θανατοποινίτη. (300 λέξεις).      
 (Άσκηση από το σχολικό βιβλίο). 
 

 
 
 

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 
 

Καµιά θανατική ποινή δεν έχει εκτελεστεί στη χώρα µας από την εποχή της απαλλαγής της από 
την δικτατορία, και σωστά, για πολλούς λόγους. 

Πρώτον, γιατί η θανάτωση ενός ανθρώπου δεν µπορεί λογικά και ουσιαστικά να συνιστά ποινή 
στο πλαίσιο του σύγχρονου Ποινικού ∆ικαίου, που συνειδητά αυτοπεριορίζεται και µε τις κυρώσεις 
του επιδιώκει αποκλειστικά την πραγµάτωση κοινωνικών σκοπών. Μια ποινή εποµένως που 
καταστρέφει την ανθρώπινη ζωή, παύει να είναι κοινωνικό µέτρο και συνιστά ανεπίτρεπτη για την 
κοινωνική φύση του δικαίου ανάµιξή του σε ξένο απ’ αυτό χώρο, δηλαδή ανεπίτρεπτη «µετάβαση σε 
άλλο είδος», συγκεκριµένα εµπλοκή του στο χώρο του µεταφυσικού ερωτήµατος για το νόηµα της 
ζωής και του θανάτου. Αυτό δηλαδή που κάνει ο δράστης ανθρωποκτονίας και που συνιστά ακριβώς 
τη βαθύτερη ουσία του εγκληµατικού χαρακτήρα της συµπεριφοράς του, ότι δηλαδή περιφρονεί για 
λόγους εγκόσµιους το νόηµα της ανθρώπινης ζωής που ξεφεύγει από τη λογική σύλληψη µας, δεν 
επιτρέπει να το διαπράττει και η ίδια η κοινωνία µε το δίκαίο της και να το αποκαλεί ποινή. 

∆εύτερον, από τη σκοπιά της ειδικής πρόληψης, που επιδιώκεται πρωταρχικά µε την άσκηση 
συγκρατητικής επίδρασης πάνω σ’ εκείνον που έχει ήδη εγκληµατήσει για να µην υποτροπιάσει, η 
θανατική ποινή αποτελεί καθαρό παραλογισµό. Γιατί η άσκηση αυτής της επίδρασης προϋποθέτει 
βέβαια τη φυσική ύπαρξη του ανθρώπου, που η θανατική ποινή καταστρέφει 

Από τη σκοπιά πάλι της γενικής πρόληψης, της συγκράτησης τρίτων από την τέλεση 
εγκληµάτων, η αποτελεσµατικότητας της θανατικής ποινής έχει αποδειχθεί και στατιστικά ανύπαρκτη. 
Γιατί ο δράστης που τελεί τα βαριά εγκλήµατα για τα οποία προβλέπεται η θανατική ποινή, είτε τα 
διαπράττει κάτω από καταστάσεις  ακραίας συναισθηµατικής υπερδιέγερσης, οπότε δεν είναι σε θέση 
να λάβει υπόψη του ψύχραιµα τις συνέπειες, είτε τα διαπράττει µε µεγάλη ψυχρότητα, 
«επαγγελµατικά», και τότε εκείνο που σταθµίζει είναι οι πρακτικές ικανότητες διαφυγής του και όχι το 
είδος της ποινής που προβλέπεται από το νόµο για τη πράξη του, είτε τέλος είναι πρόσωπο τόσο 
καθυστερηµένο πνευµατικά, ώστε να µην είναι σε θέση να σταθµίσει σοβαρά της συνέπειες της πράξης 
του. Αντίθετα η ύπαρξη της θανατικής ποινής και η εκτέλεση της, που µε όποιον τρόπο κι αν γίνεται 
συνιστά µια από τις πιο βάρβαρες εκδηλώσεις της ανθρώπινης κοινωνίας, έχει διαπιστωθεί ότι όχι 
µόνο δεν ενισχύει το γενικό πνεύµα σεβασµού προς την ανθρώπινη ζωή, αλλά απεναντίας το 
υποσκάπτει. Γιατί καλλιεργεί στην κοινή γνώµη, µε το εντυπωσιακό παράδειγµα της πολιτείας, µια 
νοοτροπία που σχετικοποιεί την ηθική αξία της ανθρώπινης ζωής. 

Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη και γιατί είναι ριζικά αντίθετη προς τη φύση της 
δηµοκρατικής πολιτείας. Ο βαθύτερος, κατά τη γνώµη µου, λόγος της επιµονής στη διατήρηση της 
θανατικής ποινής είναι ότι η ποινή αυτή αποτελεί την πιο δραστική επίδειξη της δύναµης της κρατικής 
εξουσίας. Με την ύπαρξη δηλαδή της ποινής αυτής το κράτος προβάλλει µε τον πιο εντυπωσιακό 
τρόπο την ικανότητα του να ξεπερνά ηθικούς δισταγµούς, ανθρωπιστικά αιτήµατα και «λεπτολόγες» 
επιστηµονικές διαπιστώσεις, όταν πρόκειται να  εξυπηρετηθούν οι σκοπιµότητες του. Έτσι, η 
διατήρηση της θανατικής ποινής θεωρείται –έστω και όχι πάντα συνειδητά- ότι στηρίζει και ενισχύει 
την αυθεντία της κρατικής εξουσίας και την ικανότητα επιβολής της. Αυτό όµως σηµαίνει ότι η 
κρατική αυθεντία στηρίζεται στο φόβο των ατόµων µπροστά στην ωµή δύναµη του κράτους και έτσι 
πάνω σε ένα ηθεληµένο χάσµα ανάµεσα στην εξουσία και τον λαό. 

Μια τέτοια στήριξη όµως της κρατικής αυθεντίας είναι βασικά αντίθετη προς τη φύση της 
δηµοκρατικής πολιτείας. Η προστασία της αξίας του ανθρώπου και η άσκηση των ατοµικών 
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δικαιωµάτων προϋποθέτουν λογικά και πρακτικά τη φυσική του ύπαρξη. Αυτό όµως το «δικαίωµα στη 
ζωή» και την αξία του ανθρώπου που αυτό στηρίζει προσβάλλει η θανατική ποινή. Η νοµοθετική 
εποµένως πρόβλεψη της ποινής αυτής είναι αντίθετη προς την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας 
που συνίσταται στο σεβασµό και στην προστασία της αξίας του ανθρώπου. Γι’ αυτόν το λόγο η 
θανατική ποινή είναι αντισυνταγµατική. 

        Α. Μαγκάκης 

 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (120 λέξεις) 
 
Β. Αφού διαβάσετε το κείµενο του Α. Μαγκάκη, το οποίο εναντιώνεται στην εφαρµογή της θανατικής 
ποινής, να γράψετε δύο παραγράφους, χρησιµοποιώντας στη µία επιχειρήµατα και επίκληση στη 
λογική και στην άλλη κυρίως τεκµήρια και επίκληση στο συναίσθηµα, το ήθος του ποµπού ή του 
δέκτη, ώστε να υποστηρίξετε µέσω αυτών την εφαρµογή της θανατικής ποινής σε κάποιες 
περιπτώσεις. 
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Στον ψυχολογικό τοµέα 
● λύτρωση από την καθηµερινή ρουτίνα: απαλλαγή από άγχος, πλήξη, ανία, κόπωση 
● δηµιουργική αξιοποίηση ελευθέρου χρόνου=> εκφόρτιση του ατόµου=> αποφυγή φαινοµένων 
κοινωνικής παθογένειας, βία εγκληµατικότητα, ναρκωτικά…κι νόθης ψυχαγωγίας. 
● οµορφιά της ζωής=> αισιοδοξία, εσωτερική γαλήνη κι ισορροπία 
Στον πνευµατικό τοµέα 
● οδηγεί στο στοχασµό, οξύνει την κρίση και τον προβληµατισµό 
● διεύρυνση πνευµατικών οριζόντων=> απαλλαγή από φανατισµούς και χειραγώγηση- ελεύθερη 
βούληση 
● καλλιέργεια πολύπλευρων ενδιαφερόντων=> αποφυγή πνευµατικής µονοµέρειας 
● περίσκεψη, διεύρυνση φαντασίας=> νέες ιδέες, αµφισβήτηση 
● αυτογνωσία: συνειδητοποίηση της ύπαρξης του ατόµου, των επιθυµιών και των πραγµατικών του 
αναγκών=> ετερογνωσία, ανθρωπογνωσία 
Στον ηθικό τοµέα=> ηθικοποίηση του ατόµου 
● ευαισθητοποίηση, εξευγενισµός του ανθρώπου=> αισθητική καλλιέργεια, απόκτηση ανώτερης 
αισθητικής ποιότητας (εθισµός στην αρµονία των ήχων, ρυθµών, σχηµάτων, χρωµάτων) 
● απαλλαγή από πάθη, προκαταλήψεις, ένστικτα, εγωισµό 
● πρότυπα, αρετές, αξίες, ιδανικά 
● αποφυγή υπερβολών εκµετάλλευσης του συνανθρώπου 
Στον κοινωνικό τοµέα 
● συνειδητοποίηση κοινωνικών προβληµάτων 
● ευαισθητοποίηση=> συµµετοχή στην επίλυσή τους 
● συνεργασία, άµιλλα, διαλλακτικότητα, κοινωνική αλληλεγγύη=> δηµιουργία κοινωνικής συνείδησης 
Στον πολιτικό τοµέα 
● µέσο υποστήριξης των θεσµών και των ατοµικών δικαιωµάτων=> διαφώτιση για τα πολιτικά 
δικαιώµατα, παρακίνηση για δράση και διεκδίκηση (η τέχνη επαναστατεί) 
Στον πολιτιστικό τοµέα 
● καλλιτεχνική έκφραση µιας εποχής, το κλίµα, ο παλµός της 
● γνώση της πολιτισµικής ταυτότητας: γλώσσα, έθιµα, διατήρηση της παράδοσης, αποφυγή 
ξενοµανίας 
Στον εθνικό τοµέα 
● διασφάλιση εθνικής ταυτότητας=> τα δηµιουργήµατα ενός λαού, που αποτελούν τον εθνικό του 
πολιτισµό, δεν εκφράζουν µόνο την ψυχή του λαού, αλλά αποτελούν κι αδιάσειστα στοιχεία της 
ιστορικής του συνέχειας 
Στις διακρατικές σχέσεις 
● η τέχνη συµβάλλει στην επικοινωνία και συναδέλφωση των λαών: η γλώσσα της τέχνης είναι 
πανανθρώπινη, ανεξάρτητα από χρώµα και θρησκεία=> σύσφιξη διεθνιστικών σχέσεων, κατάργηση 
σοβινιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων 
● απέχθεια προς κάθε απάνθρωπη ιδεολογία: καταδίκη του πολέµου και της εκµετάλλευσης 
● συµπαράσταση και παρακίνηση για λήψη µέτρων σε προβλήµατα που αφορούν όλη την 
ανθρωπότητα: οικολογικά, πείνα και ασθένειες στον τρίτο κόσµο, ναρκωτικά και συναυλίες, 
λογοτεχνικά έργα, πίνακες ζωγραφικής. 
 
Γενικά: η τέχνη συµβάλλει=> 
  -ολοκλήρωση προσωπικότητας του ατόµου 
  -καλυτέρευση ποιότητας της ζωής 
  -κοινωνική πρόοδο 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
 
● Ύπαρξη πολιτικής ελευθερίας (Σίλερ: «για να αναπτυχθούν οι τέχνες πρέπει να θηλάσουν το γάλα 
της ελευθερίας») 
● Απαλλαγή από ιδιοτελείς σκοπούς: οικονοµικά συµφέροντα, προπαγάνδα. 
● Απαλλαγή από φανατισµό, δογµατισµό, ρατσισµό, στείρο κοµµατισµό, προκαταλήψεις=> 
µονολιθικές και µονοµερείς αντιλήψεις. 
● Ηθική προσωπικότητα του δηµιουργού: στόχος η διαµόρφωση ευαίσθητης και ηθικής συνείδησης. 
● Ψυχολογική ελευθερία: απαλλαγή από συµπλέγµατα και διάφορες εξαρτήσεις (π.χ. ναρκωτικά). 
● Κοινωνική συµµετοχή του δηµιουργού: παρακολούθηση κι αποκρυπτογράφηση των κοινωνικών 
µηνυµάτων. 
 
ΠΟΤΕ Η ΤΕΧΝΗ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
● Όταν υιοθετεί την αντίληψη «η τέχνη για την τέχνη» τότε γίνεται αυτοσκοπός και δεν υπηρετεί τον 
άνθρωπο. 
● Όταν ασκεί προπαγάνδα, κατευθύνεται από οργανωµένα συµφέροντα, εξυπηρετεί ιδεολογίες και 
σκοπιµότητες που αντιστρατεύονται το κοινωνικό συµφέρον. 
● Όταν απευθύνεται στα σκοτεινά πάθη και τα κατώτερα ένστικτα. Οι «τέχνες» αυτές, όπως η 
πορνογραφική, εξάπτουν τη φαντασία, διεγείρουν τα ένστικτα και οδηγούν στην ηθική κατάπτωση. 
● Όταν δεν έχει πρωτοτυπία, δεν εκφράζει αληθινές ανάγκες και αποτελεί απλή φωτογραφική 
αποµίµηση της πραγµατικότητας 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ 
● Η ζωή του ατόµου γίνεται ανιαρή, ισόπεδη, µονότονη. 
● ∆εν καλλιεργείται η αισθητική του ατόµου. 
● ∆εν αναπτύσσεται η φαντασία, αποκοιµίζετε το πνεύµα. 
● Επέρχεται πολιτιστική καθυστέρηση. 
● ∆εν υπάρχει κοινωνική ευαισθητοποίηση=> παθητικοποίηση ατόµου (βλ. και σηµασία Τέχνης) 
 
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
α.) Ελεύθερη τέχνη:  η τέχνη που υπηρετεί µόνο το κάλλος, την ιδέα της αισθητικής µορφής, 

την αίσθηση του ωραίου («η τέχνη για την τέχνη») 
β.) Στρατευµένη τέχνη:  η τέχνη που αναφέρεται γενικότερα στα κοινωνικά (όχι µόνο, στα 

πολιτικά) φαινόµενα και παίρνει θέση απέναντί τους. Είναι η τέχνη που 
εκφράζει µία πολιτική, φιλοσοφική, θρησκευτική ιδεολογία. 

Μεγάλη διαµάχη υπήρξε για το ποια τέχνη, η στρατευµένη ή η ελεύθερη, έχει τη µεγαλύτερη αξία…Η 
τέχνη ήταν πάντα στρατευµένη στην εξυπηρέτηση της κοινωνικής  πραγµατικότητας και 
αναγκαιότητας. Γιατί ο καλλιτέχνης συνδέεται µε την κοινωνία µ’ έναν «οµφάλιο λώρο», εφόσον ζει 
µέσα σ’αυτήν, αποτείνεται σ’ αυτήν κι αυτή διαθέτει για το έργο του τα τεχνικά µέσα και τις ανάγκες 
της. 
Όλοι οι διανοούµενοι, οι καλλιτέχνες και οι άλλοι δηµιουργοί είναι στρατευµένοι σε ιδέες και 
σκοπούς. 
Το δίληµµα εποµένως, στρατευµένη ή ελεύθερη τέχνη, ουσιαστικά δεν υφίσταται, αλλά τίθεται άξιας ή 
ανάξιας τέχνης. Ο προβληµατισµός πρέπει να επικεντρώνεται στο σε ποια ιδέα ή σε ποιο σκοπό είναι 
στρατευµένη η τέχνη. Αν η στράτευση αποσκοπεί στην αναβάθµιση του ατόµου και στο καλό του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αποτελεί χρέος του πνευµατικού ανθρώπου και είναι έµπρακτη 
απόδειξη της υπευθυνότητα του (π.χ. Κάλβος, Σολωµός, Φεραίος). Η στράτευση αρχίζει να λειτουργεί 
αρνητικά, όταν γίνεται «καθ’ υποταγή» στράτευση σε συµφέροντα, ιδιοτελείς σκοπιµότητες, 
κοµµατικές οργανώσεις, παρατάξεις και σ’ άλλες µορφές εξουσίας. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 
 
● Γίνεται ποµπός και δείκτης των µηνυµάτων της ζωής, είναι ο «σεισµογράφος» κάθε κοινωνικής 
µεταβολής. 
● Φορτίζεται, εµπνέεται, συγκινείται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και δηµιουργεί. 
● Μετουσιώνει την προσωπική και κοινωνική του ευαισθησία σε έργα µε αισθητικό αποτέλεσµα. 
● Εκφράζει την εποχή του: το άγχος, τους προβληµατισµούς, την αγωνία, το κλίµα της εποχής. 
● Εµβαθύνει στον τρόπο ζωής της εποχής του επηρεάζει την κοινωνική ζωή, προβληµατίζει, 
ενεργοποιεί, κάνει ρεαλιστή µε ιδεολογικούς στόχους το σύγχρονο άνθρωπο. 
● Εκφράζει την επιθυµία του ανθρώπου για ελεύθερη δηµιουργία, περιφρονεί το καθιερωµένο, 
αρνείται το συµβιβασµό, είναι δηµοκρατικός και υπεύθυνος πολίτης. 
 
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 
 
● Να αποτελεί ενεργό µέλος της κοινωνίας. 
● Να συµβάλλει στην επίλυση των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας. 
● Να προωθεί τις ηθικές αξίες. 
● Να επιδιώκει την πνευµατική ανάπτυξη του ατόµου. 
● Να αποτελεί πρότυπο συµπεριφοράς. 
● Να αγωνίζεται για την ψυχολογική του ελευθερία. 
● Να είναι πολιτικοποιηµένος. 
● Να δείχνει ενδιαφέρον για τα εθνικά θέµατα: διασφάλιση εθνικής ακεραιότητας, διαφύλαξη εθνικής 
ταυτότητας, υπεράσπιση της γλώσσας, καταπολέµηση ξενοµανίας, σεβασµός, διατήρηση, προώθηση 
των υγιών στοιχείων της παράδοσης (χωρίς όµως φανατισµό, ρατσισµό, προκατάληψη). 
● Να αποβλέπει στη συναδέλφωση των λαών και στην επίλυση των παγκοσµίων προβληµάτων: 
πόλεµοι, πείνα, οικολογικά προβλήµατα. 
● Να µην επιδιώκει το εφήµερο και παροδικό, αλλά το διαχρονικό. 
● Να µεταδίδει την τέχνη του, να µυεί στον τρόπο δηµιουργίας του νέους ανθρώπους, που θα 
συνεχίσουν το έργο του. 
 
ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Α.) ΑΙΤΙΑ 
● Υλικός ευδαιµονισµός=> υποτίµηση των πνευµατικών αναγκών=> κυνήγι υλικών αγαθών. 
● Απουσία καλλιτεχνικής παιδείας και αγωγής (από οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε.) 
● Σύγχρονος τρόπος ζωής: άγχος, υπερένταση=> εκτόνωση µ’ ανούσιες διασκεδάσεις. 
● Το ακατανόητο της τέχνης: χρήση αισθητικών και επιστηµονικών µεθόδων και θεωριών, που ο 
µέσος άνθρωπος αγνοεί, εξειδικευµένοι κώδικες=> απογοήτευση, αδιαφορία. 
● Ελιτισµός και πνευµατικός ρατσισµός της τέχνης. 
● Εµπορευµατοποίηση της τέχνης=> αναζήτηση κέρδους, χαµηλή ποιότητα το έργο τέχνης γίνεται 
«εµπόρευµα», κάτι που αγοράζεται και πουλιέται=> η αξία του καλλιτέχνη καθορίζεται από τους 
εµπόρους της τέχνης, τις δηµόσιες σχέσεις και τη µόδα. 
● «Παρακουλτούρα»: προορίζεται για κατώτερα στρώµατα=> εµπορικός κιν/φος ( βία, ανηθικότητα= 
αµοραλισµός, εκχυδαϊσµός ανθρωπίνων σχέσεων). 
Θέατρο: (ανώδυνες κωµωδίες, παρωχηµένα δράµατα, µιούζικαλ)  
Μουσική: (µέτρια τραγούδια µ’ ασήµαντη µουσική και ακόµα πιο ασήµαντο στίχο, που υποβιβάζουν 
το πνευµατικό επίπεδο του σύγχρονου ανθρώπου). 
● Εξυπηρέτηση πολιτικών-κοµµατικών συµφερόντων. 
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Β.) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
● Ο µέσος άνθρωπος µένει ακαλλιέργητος, δεν µπορεί να ξεφύγει από την πεζή πραγµατικότητα, ούτε 
να εξευγενίσει τα συναισθήµατα του µέσα από την οµορφιά της τέχνης. 
● Οι καλλιτέχνες απογοητεύονται και συχνά εγκαταλείπουν την τέχνη. 
● Απειλείται µε αφανισµό η πολιτιστική ταυτότητα των λαών και η αφοµοίωσή τους από τον 
υπερκαταναλωτικό «πολιτισµό». 
 
 
Γ.)ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ 
 
1.ΑΤΟΜΟ 
● ατοµική ευθύνη για επαφή µε την τέχνη 
● εξοικείωση µε την τέχνη, µε τα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα µε συχνή, µεθοδική και συστηµατική 
επαφή και αυτό για να αποκτήσει καλλιτεχνικό κριτήριο και ευαισθησία. 
 
2.ΣΧΟΛΕΙΟ 
● διδασκαλία Ιστορίας και Τέχνης 
● καλλιτεχνικά εργαστήρια στα σχολεία (ζωγραφικής, γλυπτικής, µουσικής…) 
● επισκέψεις, ξεναγήσεις µαθητών σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα κ.α. 
 
3.Μ.Μ.Ε 
● επιµορφωτικά ντοκιµαντέρ 
● συζητήσεις µε καλλιτέχνες 
● καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
 
4.ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
● οικονοµική ενίσχυση των σηµαντικότερων καλλιτεχνών, ώστε να δηµιουργούν απερίσπαστοι. 
● επιδόµατα ή µισθός γι’ αξιόλογους καλλιτέχνες. 
● διαγωνισµοί-χρηµατικά βραβεία. 
● υποτροφίες για σπουδαστές-παροχή ευκαιριών γι’ ανάδειξη νέων ταλέντων 
 
5.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
● κλίση, ευαισθησία, αισθαντικότητα, πνευµατική καλλιέργεια. 
● εκπαίδευση λογοτεχνική 
● ελευθερία από συµφέροντα, προπαγάνδα 
● επαφή µε το κοινό 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ 

 

«Και πραγµατικά δεν είναι λογικό να ρωτούµε αν η Τέχνη πρέπει να είναι αυτόνοµη –η 
αυτονοµία της Τέχνης είναι αξίωµα- αλλά αν πρέπει ο καλλιτέχνης, στην τυραννισµένη και 
κοµµατιασµένη εποχή µας, ν’  αποφασίσει πως η Τέχνη είναι δευτερεύουσα υπόθεση και να την 
εξαρτήσει από τα κριτήρια και την επιτυχία µιας πολιτικής σκοπιµότητας. […]. 

Αν ο τεχνίτης προτιµήσει την πολιτική σκοπιµότητα, δεν έχω τίποτε να πω. Για εκείνους όµως 
που θα προτιµήσουν την Τέχνη, θα ήθελα να προσθέσω ακόµη δυο λόγια. 

Όταν λέω Τέχνη, δεν εννοώ διόλου τη θεωρία που πρέσβευε «η τέχνη για την τέχνη». Η 
διδασκαλία αυτή, που δε χρησιµεύει πια σε τίποτε, κατάντησε να σηµαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου 
ανθρώπου που φτιάνει αδειανά κοµψοτεχνήµτα κλεισµένος µέσα σ’ ένα αποστειρωµένο δωµάτιο. 
Εννοώ µόνο την πνευµατική τάξη που δηµιουργούν τα καλά έργα της τέχνης, περασµένα ή σηµερινά, 
εκείνα που νοµοθετούν, εκείνα που θα µας διδάξουν. Αν κοιτάξουµε λοιπόν τα συµπεράσµατα που 
βγαίνουν από αυτά τα έργα, θα ιδούµε πως δεν είναι διόλου ξένα από τους αγώνες και τους πόθους της 
εποχής τους. «Ο µεγάλος καλλιτέχνης» όπως είπαν «δεν είναι της εποχής του, είναι αυτός ο ίδιος η 
εποχή του.» Και αληθινά, η ζωή του ποιητή: αυτό το σύνολο των εντυπώσεων, αισθήσεων, 
αντιδράσεων που είναι το υλικό του έργου του, είναι συνάµα ένα κοµµάτι της ανθρωπότητας που τον 
περιστοιχίζει µε τους καηµούς της, τους πόνους της, το µεγαλείο της, τους εξευτελισµούς της. Όσο 
περισσότερο «όµοιος εαυτω» είναι ο καλλιτέχνης –και θα ήθελα τούτο να νοηθεί όχι µε την έννοια 
µιας επιφανειακής συνείδησης, αλλά µιας γνώσης που ανατρέχει στα πιο βαθιά και αγνοηµένα 
στρώµατα της ανθρώπινης ύπαρξης- τόσο πιο πλέρια µεταγγίζει την εποχή του στο έργο του. Ο δεσµός 
του ποιητή µε την εποχή του δεν είναι ο διανοητικός ή και ο αισθηµατικός ακόµη δεσµός που συνδέει 
τους ανθρώπους σε µια πολιτική διαδήλωση, αλλά ένας οµφάλιος λώρος, όπως το έµβρυο µε τη 
µητέρα του, ένας δεσµός καθαρά βιολογικός». 

Γιώργος Σεφέρης. «Η τέχνη και η εποχή», ∆οκιµές, Α΄ εκδόσεις «Ίκαρος», Αθήνα 1999, σ. 264-266. 
 
 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Να δώσετε το διάγραµµα της παραγράφου: «Όταν λέω Τέχνη,… καθαρά βιολογικός». 
2. «Ο δεσµός του ποιητή … καθαρά βιολογικός»: Πώς περιγράφεται η σχέση του καλλιτέχνη µε την 
εποχή του στο συγκεκριµένο χωρίο, και µε ποιο τρόπο αποδίδεται; 
 

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να γράψετε τα συνώνυµα των ακόλουθων λέξεων: α)ξένα, β)συνάµα, γ)έννοια, δ)βαθιά, ε)δεσµός 
2. Να σχηµατίσετε δύο (2) σύνθετα µε βάση το δεύτερο συνθετικό µέρος των λέξεων: 
α)κοµψοτεχνήµατα, β)αντιδράσεων, γ)διαδήλωση. 
 

∆. ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ   
Πιστεύετε ότι η τέχνη πρέπει να υπηρετεί ορισµένους σκοπούς (π.χ. ιδεολογικούς, πολιτικούς) ή πρέπει 
να είναι τελείως ελεύθερη; (500-600 λέξεις). 
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Η ‘‘στράτευση’’ 

 
Αν η ‘‘στράτευση’’, στην πλατιά της έννοια, αποτελεί ψεύτικο πρόβληµα µετατρέπεται, 

ωστόσο, σε πρόβληµα αληθινό απ’ την ώρα που  ‘‘στενεύει’’, απ’ την ώρα που γίνεται στράτευση σ’ 
ένα κόµµα, σε µια παράταξη ή σε µια εξουσία. 
 Καθώς µάλιστα η ρίζα της λέξης είναι ο ‘‘στρατός’’, έρχονται στο νου συνειρµοί όχι και τόσο 
ευάρεστοι: ‘‘διαταγή από πάνω’’ και ‘‘υποταγή των κάτω’’… ‘‘πειθαρχία’’ και ‘‘πειθαρχείο’’ ή άλλα 
εξίσου τερπνά και ωφέλιµα… 
 Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι µήπως αυτού του είδους η στράτευση οδηγεί σε τέχνη που 
αναγκάζεται να υπηρετεί ορισµένες σκοπιµότητες, να εξαίρει ό,τι συµφέρει και να αποκρύβει ό,τι 
ενοχλεί, να λέει πράγµατα που δεν πιστεύει και να µη λέει ό,τι πιστεύει… 
 Τότε, όµως ο διανοούµενος, ο καλλιτέχνης, ενώ είναι εξορισµού, εργάτης και φρουρός της 
ελευθερίας του συνόλου, άρα και της δικής του, χάνει την πνευµατική του ελευθερία και 
συνακόλουθα, δεν µπορεί ‘‘να συνδράµει’’ στη διασφάλιση της ελευθερίας των άλλων… Τότε, 
εφαρµόζεται κατά γράµµα η σαρκαστική αναφώνηση του Γιουβενάλη ‘‘Ποιος θα φυλάξει τους ίδιους 

τους φύλακες’’, όχι ποιος θα µας φυλάξει απ’ την αυθαιρεσία των φυλάκων µας (όπως εννοούσε ο 
ρωµαίος σατιρικός), αλλά ποιος θα φυλάξει τους φύλακες µας από την άνωθεν αυθαιρεσία… 
 Χρειάζεται τάχα να πούµε πως η υποταγή του δηµιουργού σε τέτοιες επιταγές θολώνει την 
όραση του, νοθεύει την κρίση του, στοµώνει την έκφραση του, φιµώνει την κριτική του για τα 
‘‘δρώµενα’’ της παράταξης του και προπάντων, των προκαθηµένων της; 

Αλλά η λειτουργία του διανοούµενου και του καλλιτέχνη είναι κατ’ εξοχήν κριτική. ∆ε φτάνει 
ν’ αναζητά την αλήθεια πρέπει να έχει το θάρρος και τη δυνατότητα να τη λέει ατόφια για όλους και 
προς όλους… πρέπει να ασκεί (όπως λέει ο Μαρξ) ‘‘ αλύπητη κριτική σε οτιδήποτε υπάρχει, αλύπητη 
στην έννοια πως η κριτική δε φοβάται ούτε τα ίδια της τα αποτελέσµατα, ούτε τη σύγκρουση µε τις 
υπάρχουσες δυνάµεις’’, όχι µόνο τις εχθρικές, αλλά και τις ‘‘φίλιες’’ βέβαια… Πολύ εύστοχα ο Πωλ 
Μπόραν παρατηρεί: 

‘‘Ο διανοούµενος είναι ουσιαστικά ένας κοινωνικός κριτικός που έργο του είναι ν’ αναγνωρίζει, 

ν’ αναλύει και, µ’ αυτό τον τρόπο, να βοηθά στην υπερνίκηση των εµποδίων που φράζουν το δρόµο προς 

µια καλύτερη, ανθρωπινότερη και λογικότερη κοινωνική τάξη. Σαν τέτοιος γίνεται συνείδηση της 

κοινωνίας και εκπρόσωπος των προοδευτικών δυνάµεων που υπάρχουν σε κάθε περίοδο της Ιστορίας’’. 

Κι όσο για κείνους που αντιτείνουν πως, κρίνοντας τους ‘‘οµόφρονες’’, εξυπηρετούµε τους 
‘‘αλλόφρονες’’ ή ‘‘αλλοφρονούντες΄΄, θα πούµε, για µυριοστή φορά, πως αυτό που εξυπηρετεί τα 
µέγιστα τους άλλους είναι η δικιά µας ‘‘κακή, άστοχη, ασυνεπής, κλπ., δράση’’, όχι η κρίση για τη 

δράση αυτή… Πιο ωµά, ο πάντα επίκαιρος Όργουελ έγραφε πως αυτές οι κατηγορίες κατά της ελεύθερης 

έκφρασης και κρίσης ‘‘δεν είναι παρά ένα ανακριτικό τέχνασµα που σκοπός του είναι να προσδώσει 

αξιοπρεπή εµφάνιση στη διαστρέβλωση της ιστορίας’’. Και από διαστρεβλώσεις πια… 
Όποιος ενδίδει σ’ αυτή την απάρνηση της πνευµατικής λειτουργίας, παραδίδεται στην άνωθεν 

λογοκρισία –το ακόµα πιο εξευτελιστικό- επιδίδεται στην αυτολογοκρισία που υποβιβάζει τη γραφή σε 
µια σειρά ‘‘από προκατασκευασµένες φράσεις, βιδωµένες µεταξύ τους, όπως τα κοµµάτια ενός 
παιδικού µεκανό’’ … Οδηγείται ακάθεκτα στον ευνουχισµό ή αυτοευνουχισµό του λόγου του, και, 
τελικά, της σκέψης του… καταντά κεκράκτης, λιβανιστής, παλαµιστής, είτε µιας άρχουσας τάξης είτε 
των ‘‘αρχών’’, δηλαδή των αρχόντων, µιας παράταξης. 

Και τότε, η ‘‘στράτευση’’ εκφυλίζεται και ευτελίζεται σε αποστράτευση του πραγµατικά 
δηµιουργικού πνεύµατος… και οι ‘‘µαχητές της τέχνης και της προόδου’’ γίνονται απόµαχοι 
σιτιζόµενοι, βέβαια, στο ‘‘πρυτανείο’’, αλλά πένητες αληθινού ‘‘άρτου ζωής’’… 

  
     Μάριος Πλωρίτης, Η ‘‘στράτευση’’ 

     Το Βήµα, 12 Φεβρουαρίου 1987 
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ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΘΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
Α. Συνταγµατική κατοχύρωση: 
Η θέση της γυναίκας άλλαξε (βλ. ιστορική αναδροµή) µε τη Βιοµηχανική Επανάσταση, όταν δηλαδή 
άρχισε να συµµετέχει στην παραγωγή, να γίνεται οικονοµικά ανεξάρτητη και να διεκδικεί κοινωνικά 
και πολιτικά δικαιώµατα, νοµικά κατοχυρωµένα. 
Νοµοθετικές ρυθµίσεις που κατοχυρώνουν τη γυναίκα [στη χώρα µας: Σύνταγµα 
1975 φέρει την πλήρη εξίσωση των δύο φύλων] 
● Ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τον άντρα σ’ όλους τους τοµείς δραστηριότητας 
● ∆ικαίωµα στην εργασία: ίσες επαγγελµατικές ευκαιρίες, ισότητα στην αµοιβή 
● ∆ικαίωµα µόρφωσης: ίσες δυνατότητες στην εκπαίδευση, διάκριση στο χώρο γραµµάτων και 
επιστηµών 
● ∆ικαίωµα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι»: συµµετοχή σ’ όλα τα επίπεδα της δηµόσιας και πολιτικής 
ζωής 
● Αναθεώρηση οικογενειακού δικαίου: κατάργηση προίκας, κοινή ευθύνη στην ανατροφή των 
παιδιών, δικαίωµα να διατηρεί το όνοµά της µετά το γάµο, προστασία διαζευγµένης γυναίκας, 
κοινωνική ελευθερία. 
 
Β. Καθηµερινή πραγµατικότητα: 
[εντοπισµός του προβλήµατος της ανισότητας] 
Παρ’ όλη τη συνταγµατική κατοχύρωση των δικαιωµάτων της γυναίκας, οι ανισότητες σε βάρος της 
δεν έχουν εκλείψει. Αυτό φαίνεται: 
● πολλοί άνθρωποι, ακόµα και κάποιες από τις ίδιες τις γυναίκες, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η 
κύρια κι αποκλειστική απασχόληση της γυναίκας πρέπει να’ ναι στο σπίτι, το νοικοκυριό 
● πολλές γυναίκες δεν πραγµατοποιούν τα επαγγελµατικά τους όνειρα, γιατί ασχολούνται περισσότερο 
µε τις ανάγκες του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, αφήνοντας απερίσπαστο το σύζυγο στην 
επαγγελµατική του ανέλιξη 
● δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το φύλο καθορίζει την πρόσληψη σε µια εργασία πολλοί 
εργοδότες δεν προσλαβαίνουν γυναίκες ή τις απολύουν για να γλιτώσουν άδειες κυήσεως, επιδόµατα 
κτλ. 
● πολλές επαγγελµατικές θέσεις θεωρούνται ακόµη, παραδοσιακά αντρικές (40% µόνο του εργατικού 
δυναµικού είναι γυναίκες στην Ευρώπη, µε µέσο εισόδηµα 60% µικρότερο απ’ το εισόδηµα των 
αντρών) 
● οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι γυναίκες στα πολιτικά αξιώµατα, είναι ελάχιστες σε σχέση µε τον 
αριθµό τους (µόλις 5% των βουλευτών εδρών). 
● συχνά η γυναίκα αντιµετωπίζεται ως «θηλυκό» κι όχι ως προσωπικότητα, ως αντικείµενο πόθου, 
ασκείται σε βάρος της σωµατική ή ψυχολογική βία π.χ. σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασία. 
● τα Μ.Μ.Ε υποβαθµίζουν τη γυναίκα, την παρουσιάζουν µαταιόδοξη, φιλάρεσκη, ανόητη, την 
προβάλλουν ως σεξουαλικό «αντικείµενο» κι ως καταναλωτικό ον 
● σε ορεινές περιοχές της χώρας µας εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι η γυναίκα δεν είναι 
ανάγκη να µορφώνεται. Αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι το ποσοστό αναλφάβητων γυναικών είναι 
µεγαλύτερο απ’ αυτό των αντρών 
● ακόµη και σήµερα µε τη λέξη «παιδιά» εννοούν τα αγόρια 
● η γυναίκα δεν αντιµετωπίζεται µε σεβασµό, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ιδιότυπος ρατσισµός που 
θέλει τη γυναίκα «µέσα» στο σπίτι και τον άντρα «έξω», ν’ ασχολείται µε οικονοµικά, πολιτικά, 
κοινωνικά ενδιαφέροντα 
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Σηµείωση: Η κατάσταση για τη γυναίκα είναι χειρότερη σε χώρες της Ανατολής, της Αφρικής και της 
Ασίας, υπανάπτυκτες γενικά, όπου η γυναίκα δεν υπολογίζεται, υποτιµάται, καταπιέζεται, στερείται 
και στοιχειωδών δικαιωµάτων. 
ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Ιστορικά: 
● Η µυϊκή ανωτερότητα του άντρα=> περιορισµός της γυναίκας στις εσωτερικές δουλειές του σπιτιού, 
που θεωρούνται πιο ελαφριές της συµµετοχής του στη διαδικασία παραγωγής, που για τις πρώτες 
κοινωνίες ήταν ζωτικής σηµασίας=> η γυναίκα κατώτερο ον βιολογικά 
● Η δέσµευση της γυναίκας, εξαιτίας του ρόλου της ως µητέρας: περιορισµός στο σπίτι για την 
ανατροφή των παιδιών 
● Η έλλειψη παιδείας=> συνέβαλε στο να δεχτεί η γυναίκα παθητικά αυτό το ρόλο 
● Ο συντηρητισµός των θρησκειών π.χ. µουσουλµανισµός. Αλλά και η εβραϊκή παράδοση είναι 
καθαρά αντιφεµινιστική π.χ. η αντίληψη ότι η γυναίκα δηµιουργήθηκε από τον άντρα, η γυναίκα, Εύα 
ευθύνεται για το αµάρτηµα (Ι. Χρυσόστοµος: «η γυναίκα απ’ όλα τ΄ άγρια θηρία είναι το πιο βλαβερό) 
 
Έτσι: 
● Νόµοι κατοχυρώνουν σιγά-σιγά την υπεροχή του άντρα=> πατριαρχική δοµή της κοινωνίας, 
διαµόρφωση κοινωνικών προκαταλήψεων για την υπεροχή του αντρικού φύλου=> και 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, σύµφωνα µ’ αυτές τις αντιλήψεις=> διαιώνιση του προβλήµατος 
● οικονοµική εξάρτηση γυναίκας 
● υποτίµηση του ρόλου της νοικοκυράς 
● ευθύνη Μ.Μ.Ε.=> σεξιστική αντιµετώπιση, υποτιµητική προβολή του γυναικείου φύλου 
● ευθύνη αντρών=> προσπάθεια και επιθυµία να διατηρήσουν τα «κεκτηµένα» δικαιώµατά τους=> 
ψυχολογικοί λόγοι: ζήλια κι εγωισµός, συµπλέγµατα κατωτερότητας µπροστά στην επαγγελµατική και 
κοινωνική επιτυχία των γυναικών=> συµφέροντα: τα µειωµένα δικαιώµατα των γυναικών 
εξασφαλίζουν για τους εργοδότες φτηνά και χωρίς απαιτήσεις εργατικά χέρια 
● ανταγωνισµός για επιβίωση και προαγωγή=> οδηγεί σε σύγκρουση τα δύο φύλα. 
● ευθύνη των ιδεών των γυναικών: 
=>λάθη φεµινιστικού κινήµατος: µίµηση ή ανταγωνισµός, καταπίεση ή υποτίµηση του άντρα=> 
συγκρούσεις, αρνητική στάση άντρα=> µια µερίδα γυναικών θεωρεί ασύµφορη την ανάληψη νέων 
καθηκόντων και συνειδητά επιλέγει τον περιορισµό σε παραδοσιακούς ρόλους=> σύγκρουση ρόλων 
στην ίδια τη γυναίκα=> συνδυασµός επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, µητρότητα, οικογένεια=> 
σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 
● η διατήρηση της ανισότητας διαταράσσει τις οµαλές σχέσεις ανδρών και γυναικών, εµποδίζει τη 
συνεργασία τους, τόσο µέσα στην οικογένεια=> κρίση του θεσµού, όσο κι ευρύτερα στην κοινωνία=> 
κοινωνικά προβλήµατα 
● δηµιουργία συγκρούσεων, αδικιών, παραπόνων 
● καλλιέργεια προκαταλήψεων 
● δηµιουργία άσκοπου ανταγωνισµού 
● δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, όταν ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη του, αλλά και 
στην ανατροφή των παιδιών 
● η κοινωνία στερείται παραγωγικών και ικανών µελών της, όταν γυναίκες µε προσόντα εµποδίζονται 
από το να αναδειχτούν στον επαγγελµατικό, πολιτικό, κοινωνικό στίβο 
● επικρατεί κοινωνικός ρατσισµός 
● κλονίζεται το δηµοκρατικό πολίτευµα, φαλκιδεύονται οι θεσµοί, όταν οι νόµοι δε βρίσκουν 
εφαρµογή στην καθηµερινή πραγµατικότητα. 
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∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
-Άτοµα  
● οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ισότιµα όντα, να συµφιλιωθούν µε το 
ρόλο τους, να αποβάλλουν τις ανταγωνιστικές τάσεις, να ενεργοποιηθούν µέσα στην κοινωνία, να 
ενδιαφερθούν για τα κοινά 
● οι άντρες πρέπει ν’ απαλλαγούν απ’ την αξίωση υπεροχής, να δουν την πρόοδο της γυναίκας, όχι ως 
µείωση του κύρους τους, αλλά ως ανακούφιση από τη µονοµερή ανάληψη ευθυνών, που παραδοσιακά 
τους βαρύνουν 
 
-Παιδεία  
● σωστή οικογενειακή αγωγή-παροχή προτύπων στους νέους 
● ισοτιµία στην εκπαίδευση και µόρφωση 
● µη σεξιστική διαπαιδαγώγηση µαθητών (να µη γίνονται διακρίσεις µε βάρος το φύλο των µαθητών). 
● καταπολέµηση προκαταλήψεων και ρατσιστικών αντιλήψεων=> η αλλαγή νοοτροπιών είναι θέµα 
παιδείας περισσότερο κι όχι νόµων 
 
-Μέσα µαζικής ενηµέρωσης 
● συζητήσεις ειδικών 
● διαφώτιση κοινού 
● σωστή προβολή γυναίκας στα Μ.Μ.Ε. 
 
- Πολιτεία 
● ουσιαστική νοµική εξίσωση φύλων, εξάλειψη νοµοθετικών διακρίσεων 
● λήψη µέτρων για προστασία µητρότητας 
● επαγγελµατική και ασφαλιστική κάλυψη γυναικών 
● διεύρυνση συµµετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
● χορήγηση επιδόµατος στη γυναίκα-νοικοκυρά, αναγνώριση του ρόλου της. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
 

« Η αξία ενός ατόµου, άσχετα µε το φύλο ή την κοινωνική του θέση ή την ηλικία του κρίνεται κυρίως 
από το φυσικό (βιολογικό), κοινωνικό και πολιτιστικό του προορισµό» (Σταύρος Απέργης) ήταν 
περιορισµένο, πρόσφερε στην κοινωνία. Παράδειγµα, οι «ηγερίες», γυναίκες που κινούσαν τα νήµατα 
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής πίσω από έναν άντρα (Ασπασία, Θεοδώρα, Ιωσηφίνα κ.τ.λ) 
   Αξία γυναίκας => 
● διαιώνιση του είδους µε τη συµβολή του άντρα 
● προσφορά υπηρεσιών στο σπίτι 
● δασκάλα και παιδαγωγός=> ανατρέφει και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της 
● στηρίζει την οικογένεια ως σύζυγος στο πλευρό του άντρα 
● αντεπεξέρχεται σ’ όλους τους τοµείς, επιστήµες, τέχνες, γράµµατα, πολιτική, εργασία. 
● στη νεότερη ιστορική περίοδο κυρίως, όσες φορές πόλεµοι της στέρησαν τον άντρα, βγήκε από το 
σπίτι, εργάστηκε και στήριξε την οικογένεια 
● δεν υστέρησε στους πολέµους (π.χ. Μανιάτισσες, Σουλιώτισσες κ.τ.λ.) 
Απόψεις 
● «Ο θεός, επειδή δεν µπορούσε να είναι παντού, έπλασε τη γυναίκα» (κινέζικη παροιµία) 
● «Η γυναίκα είναι το ωραιότερο ελάττωµα της φύσης» (Μίλτων) 
● «Ο εξαντρισµός της γυναίκας, δηλαδή να µιµείται η γυναίκα το φέρσιµο του άντρα, δε είναι 
ανωτερότητα, ούτε ισότητα, αλλά τραγωδία και κατωτερότητα» (Τιµ. Κιλίφης) 
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● «Ο µισογυνισµός δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένας ρατσισµός ο πιο καθολικός, ο πιο βαθύς και ο πιο 
ύπουλος των ρατσισµών, ο πιο αξιοπρεπής και ο πιο εύκολος να εφαρµόσει κανείς» (Μ. Γκρουτ) 
● «Ο άντρας αντλεί την αξιοπρέπεια του και την ασφάλεια του από την εργασία του. Η γυναίκα 
οφείλει και τη µια και την άλλη στο γάµο» (Ζαν. Φουαγιέ, υπουργός ∆ικαιοσύνης, Φεβρ.1973) 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ:  Η αγωγή της ψυχής η ηθικοπνευµατική  καλλιέργεια, που αποβλέπει στη 

διάπλαση της προσωπικότητας του ατόµου και δηµιουργεί ψυχική ευχαρίστηση, 
τέρψη, ένα αίσθηµα πληρότητας στον άνθρωπο / ∆ιασκέδαση ≠ ψυχαγωγία. 
Με τη διασκέδαση σπάει η ρουτίνα της καθηµερινότητας, χαρίζει κάποιες 
ευχάριστες στιγµές στον άνθρωπο αλλά δεν εξευγενίζει την ψυχή αντίθετα 
φθείρει τον άνθρωπο, καλλιεργεί τη νωθρότητα και την παθητικότητα. 
 
 

ΜΟΡΦΕΣ       Γνήσια=> δηµιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ   ● αθλητισµός, κίνηση   ● ταξίδια, περιηγήσεις  
   ● επαφή µε την Τέχνη   ● ερασιτεχνική απασχόληση 
             ● πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις 
             ● ανθρώπινες σχέσεις-επικοινωνία 
 
             Νόθα => ψευτοδιασκέδαση, «σκότωµα» του χρόνου 
                                    ● κακές έξεις (π.χ. χαρτοπαιξία)   ● οµαδοποίηση  

(βία στα  γήπεδα) 
       ● παθητική παρακολούθηση τηλεόρασης   ● καταναλωτικές αγορές 
                  ● ηλεκτρονικά παιχνίδια              ● παθητική διασκέδαση 
       ● υποκουλτούρα               (π.χ. νυχτερινά κέντρα) 
 
 
ΣΗΜΑΣΙΑ       Η ψυχαγωγία είναι ανάγκη στο σύγχρονο άνθρωπο=> 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
   Ηρεµεί, γαληνεύει, αναζωογονεί ψυχική ισορροπία 
                                     Ξεκουράζει και ασκεί το σώµα σωµατική ευεξία 
                                     Καλλιεργεί το άτοµο πνευµατικά 
                                     Συντελεί στην κοινωνικοποίηση 
                                     Μέσο ορθής αγωγής των παιδιών 
   Τα ταξίδια ευνοούν τον κοσµοπολιτισµό 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Μορφωτικό επίπεδο 6. το βαθµό κόπωσης, και  
ΠΟΥ προσωπικής αντοχής 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ 2. Προσωπικές ανάγκες, 7. το πνευµατικό και βιοτικό 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ τάσεις και ενδιαφέροντα     επίπεδο του περίγυρου  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 3. Τον τόπο κατοικίας  8. φύλο, ηλικία 
   4. Οικονοµική δυνατότητα 
   5. Η φύση της εργασίας του ατόµου 
 
 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ  1. Εξειδίκευση Παιδείας, εργασίας 
ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ 2. εξαντλητικοί ρυθµοί, άγχος 
ΝΟΘΗ  3. αποµόνωση, ανταγωνιστικές σχέσεις 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 4. καταναλωτικός τρόπος ζωής, διαφήµιση 
   5. ΜΜΕ: µεταβάλλουν το άτοµο σε µονάδα αγοράς,  
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       Προσανατολίζουν σε προϊόντα υποκουλτούρας 
   6. Ιδεολογική σύγχυση, έλλειψη πνευµατικότητας 
   7. Το Περιβάλλον δεν ασκεί ορθή διαπαιδαγώγηση 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Στο άτοµο: ψυχικός µαρασµός, πλήξη, αδράνεια, παθητικότητα, πνευµατική 

στασιµότητα, µαζοποίηση, 
  Απογοήτευση 
 
   Στην κοινωνία: αποξένωση από τα κοινά, αντικοινωνική  
   Συµπεριφορά, ανοµία, πολιτιστική στασιµότητα 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ  Άτοµο: συνειδητοποίηση της αξίας, της ψυχαγωγίας, 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ:σωστές επιλογές, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου. 
 
   Ανθρωπιστική Παιδεία: 
   Πολιτεία:● Ποιοτική αναβάθµιση ΜΜΕ 
        ● Κίνητρα επιµόρφωσης 

● Κρατική παρέµβαση κατά των εµπορευµάτων των        µέσων 
ψυχαγωγίας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Η ψυχαγωγία δεν είναι φυγή»                                                                                     
 

Τίθεται ωστόσο το ερώτηµα: Είναι απλό και εύκολο πράγµα στην εποχή µας η ψυχαγωγία ή 
µήπως κι αυτή έχει γίνει ένα πρόβληµα; Αν σκεφτούµε µε πόση δίψα κυνηγάει ο σύγχρονος άνθρωπος 
την ψυχαγωγία, παρά την ύπαρξη τόσων τεχνικών µέσων που θεωρητικά ικανοποιούν την ανάγκη 
αυτή, θα πρέπει να µη βιαστούµε να δώσουµε µια πρόχειρη απάντηση. Όλοι οι εργαζόµενοι κατά τις 
ηµέρες της δουλειάς δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να περιµένουν σχεδόν εναγώνια την προσεχή 
αργία. Και η αµφιβολία µένει: τελικά τη χαίρονται πάντοτε την αργία τους; Τα πράγµατα δείχνουν ότι 
δεν µπορούµε σε πολλές περιπτώσεις να απαντήσουµε καταφατικά. Για ένα σηµαντικό µέρος 
ανθρώπων η ψυχαγωγία εκφυλίστηκε απλώς σε µια φυγή από την πραγµατικότητα. Η φυγή όµως είναι 
άρνηση� δεν είναι θέση … 
 … Χρειάζεται, λοιπόν µια ριζική µεταβολή προοπτικής, στροφή 180 µοιρών στην θεωρία και 
στην πράξη του βίου. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής και τα µαθητικά θρανία έως το τέρµα των 
πανεπιστηµιακών σπουδών και έπειτα κατά την περίοδο της µαθητείας στο επάγγελµα, να 
διαπαιδαγωγήσουµε και να εξοικειώσουµε τη νέα γενεά στην ιδέα ότι η ζωή δεν έγινε για να την 
περνούµε ιδροκοπώντας για τον επιούσιο και την κοινωνική διάκριση, αλλά κυρίως για να τη 
χαιρόµαστε µε την ευγενή ψυχαγωγία, τη χαρά, το γέλιο στο στόµα. «Εάν θέλουµε να αλλάξουµε 
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γραµµή και, απλώς να υποφέρουµε τον ελεύθερο χρόνο, να ζούµε και να χαιρόµαστε µια ζωή που 
προσφέρει πολύν ελεύθερο χρόνο, πρέπει πρώτα να αλλάξουµε τις έννοιες που έχουµε σχηµατίσει για 
τον χρόνο. Με την ηθική του παρόντος σκεπτόµαστε ότι διαθέτουµε και χρησιµοποιούµε το χρόνο, ότι 
γεµίζουµε και σπαταλούµε το χρόνο, προλαβαίνουµε και αφήνουµε πίσω µας τον χρόνο, τον 
στενεύουµε και τον απλώνουµε. Να εγκαταλείψουµε αυτούς τους αριστοτελικούς όρους και να 
κοιτάξουµε µε άλλα µάτια τα προβλήµατα της αργίας. Τότε ο χρόνος – αυτός που τον ζούµε, τον 
αισθανόµαστε, ο ανοιχτός και ο κλειστός – θα πάρει νόηµα µε την κατανόηση που θα φέρει της 
ανθρώπινης ύπαρξης µέσα σ’ ένα κόσµο σχετικής αργίας». 
          Αθ. Κιτσάκης  

 

Α] Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο (100 λέξεις) 
(Μονάδες 25) 

 
Β]1] «Από τα πρώτα χρόνια … το γέλιο στο στόµα»: Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική. 
(Μονάδες 10) 

 

2] Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε µία από τις παραγράφους του κειµένου. 
(Μονάδες 9) 

 

3] Να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις που ακολουθούν σε δύο προτάσεις την κάθε µία. Στη µία να 
χρησιµοποιηθεί µε τη δηλωτική της σηµασία και στην άλλη µε την συνυποδηλωτική: δίψα, γραµµή, 
φυγή. 
 

(Μονάδες 6) 
 

Γ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Να γράψετε ένα άρθρο για ένα νεανικό περιοδικό όπου θα αναφερθείτε στους παράγοντες που 
µπορούν να βοηθήσουν τους νέους να στραφούν στην υγιή ψυχαγωγία. Σας βρίσκει σύµφωνους η 
άποψη ότι η κατάλληλη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου δεν είναι µόνον υπόθεση του ίδιου του 
ατόµου αλλά πρέπει να απασχολεί και την πολιτεία;  
(300 περίπου λέξεις) 
(Μονάδες 50) 
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ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

• Η ̟ίστη στο µελλοντικό ερχοµό ενός µεσσία και γενικότερα ενός σωτήρα στον 
̟ολιτικό ή εθνικό ε̟ί̟εδο, δηλαδή σ’ ένα ̟ρόσω̟ο µε εξαιρετικές ικανότητες 
(χαρισµατικό ηγέτη) το ο̟οίο θα λυτρώσει το λαό ή το έθνος α̟ό τα ̟ροβλήµατά του 
(Λεξικό Μ̟αµ̟ινιώτη). 

 
 

ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ 

• στο ̟ολιτικό ε̟ί̟εδο: 

• δηµιουργεί άβουλα, ̟ειθήνια άτοµα, υ̟ηκόους όχι ̟ολίτες  

• ̟εριστέλλει τη διάθεση συµµετοχής στα κοινά 

• το άτοµο α̟οδέχεται την αντιδηµοκρατική λειτουργία της ̟ολιτικής, 
εκχωρώντας στην ̟ολιτική ηγεσία το δικαίωµα να α̟οφασίζει «για το λαό», «εν 
ονόµατι του λαού» και όχι «µε το λαό» 

• µαζο̟οιεί τους ̟ολίτες ̟ου γίνονται ευ̟ειθείς στη συνθηµατολογία, στον κενό 
λόγο, ευάλωτοι στην ̟αρα̟λανητική ρητορεία 

• ευνοεί την ε̟ικράτηση αυταρχικών – ολοκληρωτικών καθεστώτων ή αρχηγικών, 
̟ροσω̟αγών κοµµάτων. 

 

• στον κοινωνικό χώρο: 

διαµορφώνει – ̟αγιώνει µία κοινωνική ιεραρχία στην ο̟οία κά̟οιοι 
εµφανίζονται ως ηγέτες – µεσσίες και το υ̟όλοι̟ο κοινωνικό σώµα α̟οτελεί τα 
εκτελεστικά όργανα. 
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ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Η πρόοδος της κοινωνίας προϋποθέτει την παρουσία του προσώπου, εκείνου δηλαδή του 

ανθρώπου που αισθάνεται τον εαυτό του, νιώθει πως ελέγχει, τις επιθυµίες, τη βούληση, τις ίδιες 
τελικά τις πράξεις του. Μόνο έτσι διαµορφώνεται ένα πλαίσιο δράσης, που θεµελιώνεται στην 
ατοµικότητα, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου, τα οποία συνθέτουν το ψηφιδωτό της 
κοινωνίας. 
 ∆υστυχώς, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, όταν κυριαρχεί το φαινόµενο της µαζοποίησης, γιατί 
απλώς καταργείται καθετί που είναι διαφορετικό, καθετί που υπερέχει, που είναι χαρισµατικό, 
εκλεκτό. Όλοι πρέπει να υποτασσόµαστε, να υπακούµε σε µια ανώνυµη, απρόσωπη εξουσία, που 
καθορίζει τις επιλογές µας και προδιαγράφει τη συµπεριφορά µας. Είµαστε, συνεπώς, εγκλωβισµένοι 
σ’ έναν αόρατο εξουσιαστή, απ’ τον οποίο παίρνουµε εντολές και συµµορφωνόµαστε στις ορέξεις του. 
Το ζητούµενο στη ζωή µας δεν είναι πλέον το δικαίωµα στη διαφορά, αλλά η ανάγκη ταύτισης και 
προσαρµογής στα πρότυπα που διοχετεύει και επιβάλλει η κοινωνική πραγµατικότητα σ’ εµάς. Είναι, 
εποµένως, η µάζα κοπάδι ανεξέλεγκτο, αγέλη ατόµων µε «κοινή συνείδηση», «πολτός» που εύκολα 
χειραγωγείται, γιατί ισοπεδώνεται η ατοµική βούληση και έτσι ανοίγει ο δρόµος του ετεροφωτισµού, 
της νάρκωσης, ακόµη και της οχλοποίησης. 
 «Οι µάζες είναι κελύφη ανθρώπινα», προσκολληµένα σ’ έναν τεράστιο µηχανισµό, που δεν τον 
κατανοούν αλλά και δεν ενδιαφέρονται να τον κατανοήσουν. Αυτό µπορεί εύκολα να εξηγηθεί, αν 
αναλογιστούµε το σύγχρονο δόγµα που γεννιέται από την αλλοτρίωση του προσώπου και 
συµπυκνώνεται στην έκφραση: «είµαι όπως µε θέλετε». Αφού, λοιπόν, εξαρτιόµαστε από την 
επιδοκιµασία των άλλων, οφείλουµε συνεχώς να αρέσουµε. Καθώς η αίσθηση της αξίας µας 
στηρίζεται στους άλλους, σαν απόδειξη για τον κοµφορµισµό µας πρέπει να ευθυγραµµιζόµαστε 
ολοένα και περισσότερο µε το κατεστηµένο, ώστε να αισθανόµαστε «πράγµατι» ευτυχείς και 
ολοκληρωµένοι. 

Η κύρια ψυχική δύναµη του µέλους της µάζας δεν είναι η συνείδηση του, αλλά το γεγονός ότι 
δεν έχει αποσυνδεθεί από το σύστηµα. Κάθε φορά, λοιπόν, που αλλάζει το κοινωνικό σκηνικό αρχίζει 
η διαδικασία προσαρµογής, διότι διαφορετικά ελλοχεύει η απόρριψη, κατάσταση που σηµαίνει ενοχή, 
γιατί το άτοµο δεν µπόρεσε να συµβαδίσει, να µείνει στο «κοπάδι». 

Μαζοποίηση είναι η διαδικασία και το φαινόµενο εκείνο κατά το οποίο καταργείται η 
ατοµική βούληση, οι άνθρωποι παθητικοποιούνται, αποκτούν αγελαία νοοτροπία, συνήθως 
µέσα από έντεχνους µηχανισµούς υποβολής διαβρωτικών µηνυµάτων, οι οποίοι αποσκοπούν 
στην εξυπηρέτηση «ιδίων συµφερόντων».          
    

 Κοµφορµισµός (ελληνικά: συµβατισµός) είναι η τάση του ανθρώπου να προσαρµόζει τη 
συµπεριφορά του στις αντιλήψεις, τις συνήθειες, τα έθιµα κ.λ.π. της κοινωνίας στην οποία ανήκει, 
ακόµη κι αν δεν τον εκφράζουν. 
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Το φαινόµενο της µαζοποίησης λειτουργεί σαν άγονο χωνευτήρι σκέψεων, ιδεών, γούστων, 

συµπεριφορών. Οδηγεί τον πολίτη στην εξαθλίωση, γιατί κάθε ενέργεια του εξοµοιώνεται µ’ αυτή των 
υπολοίπων. Η περιχαράκωση στο συρµό, στη µόδα, ενέχει πλήθος επιπτώσεων για την ατοµική 
υπόσταση και την κοινωνική συνοχή. Η µάζα πλέον λειτουργεί τυφλά, βασίζεται στη συναισθηµατική 
έκρηξη˙ το λεγόµενο «τυφλό συναίσθηµα» δρα µε βάση τις ορµές και τα ένστικτα. Είναι ασταθής και 
εύπλαστη, κινείται καθώς τη στρέφεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο µπορεί να εξηγηθεί κάθε είδους 
φανατισµός, κάθε βίαιη και εγκληµατική ενέργεια, κυρίως οµαδική. Έθνη εγκλωβίζονται σε 
αρρωστηµένα εθνικιστικά οράµατα και αλληλοσπαράσσονται. Στο όνοµα της αδερφοσύνης 
προδίδονται ιδανικά, αλλοιώνονται αξίες και ιδέες. 
 Ο κοινωνός της µάζας είναι µέτοχος στο κακό. Ζει µε συναισθήµατα µνησικακίας και 
εκδίκησης, παλεύει ενάντια στη δικαιοσύνη και τον ανθρωπισµό, λειτουργεί διαβρωτικά. Στεκόµενοι 
κριτικά σ’ αυτό το φαινόµενο οφείλουµε να επιδιώξουµε την αφύπνιση µας αλλά και την 
ανατοποθέτηση της κοινωνίας. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους στόχους µας πάνω σε µια βάση 
ανθρωποκεντρική, µακριά από την οµοιοµορφία και την οµοιογενοποίηση της εποχής, κατάσταση που 
προϋποθέτει εγρήγορση και δηµοκρατική συνείδηση.   
  
         Λόγου Σπουδή Γ΄ Λυκείου,  
         Τάνια ∆.Κωστάλα, εκδ. Σαββάλα. 
  

 
 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ 
 

[…] Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε κατά ποιο τρόπο ο πολιτισµός µας ενισχύει την τάση 
κοµφορµισµού, µολονότι πολύ λίγα χτυπητά παραδείγµατα µπορούν ν’ αναφερθούν στο θέµα αυτό. Η 
κατάπνιξη των αυθόρµητων αισθηµάτων, και κατά συνέπεια της ανάπτυξης της αυθεντικής 
ατοµικότητας, αρχίζει από πολύ νωρίς, ουσιαστικά από τα πρώτα στάδια διαπαιδαγώγησης ενός 
παιδιού. Αυτό δε σηµαίνει πως η διαπαιδαγώγηση πρέπει να κατατείνει στην κατάπνιξη του 
αυθορµητισµού, εφόσον πραγµατικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προώθηση της ανεξαρτησίας και 
ατοµικότητας του παιδιού, της ανάπτυξης και ακεραιότητας του. Οι περιορισµοί που τυχόν µπορεί να 
επιβάλει ένα τέτοιο είδος εκπαίδευσης πάνω στο παιδί αποτελούν προσωρινά µέτρα, που ουσιαστικά 
προωθούν το προτσές ανάπτυξης και ανόδου. Στον πολιτισµό µας, πάντως, η εκπαίδευση έχει σαν 
αποτέλεσµα την εξαφάνιση του αυθορµητισµού και την αντικατάσταση των πρωτοτύπων φυσικών 
ενεργειών µε εντυπωµένα αισθήµατα, σκέψεις και επιθυµίες. (Επαναλαµβάνω πως λέγοντας 
«πρωτότυπα» δεν εννοώ πως µια ιδέα δεν είχε συλληφθεί πρωτύτερα από κάποιον άλλο, αλλά πως 
γεννιέται στο άτοµο, είναι το αποτέλεσµα της δικής του δραστηριότητας και µ’ αυτή την έννοια 
αποτελεί δική του σκέψη.) Ένα παράδειγµα κάπως αυθαίρετο είναι οι πρώτες απωθήσεις των 
αισθηµάτων που αφορούν την εχθρότητα και την απέχθεια. Τα περισσότερα παιδιά νιώθουν σ’ ένα 
ορισµένο µέτρο εχθρότητα και δείχνουν ανυπακοή που προκαλείται από τις συγκρούσεις µε το 
περιβάλλον τους, το οποίο τείνει να ανακόψει την εκδηλωτικότητα τους και στο οποίο, επειδή είναι 
ασθενέστερα, συνήθως υποκύπτουν. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της αγωγής είναι να εξαλείψει 
την ανταγωνιστική αυτή αντίδραση. 
 
[…] Από το άλλο µέρος, στα πρώτα στάδια της διαπαιδαγώγησης του, το παιδί διδάσκεται να έχει 
αισθήµατα που δεν είναι στο σύνολο τους «δικά» του. Ιδιαίτερα διδάσκεται να συµπαθεί τους 
ανθρώπους, να δείχνεται χωρίς διάκριση φιλικό προς αυτούς και να χαµογελά. Ό,τι δεν κατορθώσει να 
πραγµατοποιήσει η διαπαιδαγώγηση, το πετυχαίνει στη µετέπειτα ζωή του η κοινωνική πίεση. Αν δε 
χαµογελάς θεωρούν πως δεν είσαι «ευχάριστο» πρόσωπο για να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου είτε σα  
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γκαρσόνι, είτε σαν υπάλληλος καταστήµατος, είτε σα γιατρός. Μόνο όσοι βρίσκονται στη βάση της 
κοινωνικής πυραµίδας, που δεν προσφέρουν παρά µόνο τη φυσική τους εργασία, καθώς και όσοι 
βρίσκονται στη κορυφή της, δε χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα «ευχάριστοι». Η φιλία, η καλή διάθεση 
και όλα όσα υποτίθεται πως εκφράζει ένα χαµόγελο γίνονται αυτόµατα ανακλαστικά, που τα φορεί ή 
τα βγάζει κανείς ακριβώς, όπως γυρίζοντας τον διακόπτη, αναβοσβήνουµε το φως. 
 
Βέβαια, πολλές φορές το πρόσωπο έχει συνείδηση πως υποκρίνεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
όµως χάνει αυτή τη συνείδηση και εποµένως και την ικανότητα να κάνει τη διάκριση ανάµεσα στο 
ψεύτικο αίσθηµα και την αυθόρµητη φιλικότητα. ∆εν είναι µόνο εχθρότητα που απωθείται άµεσα και η 
φιλικότητα που σκοτώνει µε το επίπλαστο αίσθηµα. Πολλά αυθόρµητα απωθούνται και παραχωρούν 
τη θέση τους σε πλαστά αισθήµατα. Ο Φρόυντ πήρε µια τέτοια απώθηση και την έκανε επίκεντρο του 
όλου συστήµατος του, συγκεκριµένα τη σεξουαλική απώθηση. 
 
[…] Στην κοινωνία µας, τα συναισθήµατα γενικά αποθαρρύνονται. Ενώ δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία 
πως κάθε δηµιουργική σκέψη –καθώς και κάθε άλλη δηµιουργική δραστηριότητα- συνδέεται 
αδιάσπαστα µε το συναίσθηµα, έχει γίνει ιδανικό να σκεφτόµαστε και να ζούµε χωρίς συναισθήµατα. 
Το να είσαι «συναισθηµατικός» έχει καταντήσει συνώνυµο µε το να είσαι νοσηρός και µη 
ισορροπηµένος. Με την αποδοχή αυτού του κανόνα, το άτοµο έχει εξασθενίσει πάρα πολύ. Η σκέψη 
του φτώχεψε και έγινε ανούσια. Από τα άλλο µέρος, µια και τα συναισθήµατα δεν είναι δυνατόν να 
σκοτωθούν ολότελα, θα πρέπει να υπάρχουν εντελώς ξέχωρα από την πνευµατική πλευρά της 
προσωπικότητας. Αποτέλεσµα είναι η ‘φτηνή’ και ανειλικρινής συναισθηµατικότητα µε την οποία ο 
κινηµατογράφος και τα λαϊκά τραγούδια τρέφουν εκατοµµύρια πεινασµένα για συναίσθηµα άτοµα. 
 

Έριχ Φροµ, Ο φόβος µπροστά στην Ελευθερία, εκδ.Μπουκουµάνη, σελ. 276, 268, 269 
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 ‘ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ’ 
Κείµενο 
  

Μας ανακουφίζει η σκέψη πως περνούµε µεταβατική εποχή. Αλλά τούτο δεν εµποδίζει τις 
προβλέψεις. Οι καιροί µας ευνοούν την αλληλογνωριµία και την αλληλοκατανόηση των λαών. Κι 
ωστόσο, η εσωτερική ύπαρξη έχει καταντήσει µεσαιωνικό κάστρο. ∆εν υπάρχουν παρά οι 
πολεµίστρες, για να τοποθετείς το όπλο και να σηµαδεύεις και να σκοτώνεις. Χρειάζονται συνεχείς 
αλώσεις για να µπορέσεις να κερδίσεις λίγη εµπιστοσύνη, ένα κόκκο φιλίας. Έτσι, όταν µιλούµε για 
τον ερµητισµό στην έκφραση είµαστε υποχρεωµένοι να µη λησµονούµε, πως περ’ από την επίσης 
θεµιτή αναζήτηση της πρωτοτυπίας ακόµη και της πιο έξαλλης, περ’ από την επίδραση, τέλος, του 
καλλιτεχνικού συρµού, που είναι, σε κάθε περίπτωση, ανυπολόγιστη δύναµη, υπάρχει κι ένα 
αντικειµενικό δεδοµένο µε ιστορική σηµασία: ο καταναγκασµός του ανθρώπου σε µια αλγεινή 
αποµόνωση, που άλλοτε είναι εκδήλωση εσωτερικής στέγνας και άλλοτε µέσο αυτοπροστασίας. Και 
δεν µπορεί αυτό το αντικειµενικό δεδοµένο να µην έχει σύνθετες επιπτώσεις στην όλη διάρθρωση του 
πολιτισµού µας. 
 Για τούτο πρέπει να διερωτηθούµε: που πάµε; προς ένα πολιτισµό που σφυρηλατεί την 
κοινότητα των εθνών και, παράλληλα, κατεργάζεται την προοδευτική αποµόνωση των ατόµων; που 
πάµε; προς έναν κόσµο όπου το αποµονωµένο άτοµο, συστρεφόµενο ολοένα γύρω από τον άξονα του, 
χάνει την αληθινή, την ακέρια του επαφή µε τα ολόγυρα του άτοµα και νιώθει να ξυπνούν µέσα του οι 
απωθητικές δυνάµεις, που φτωχαίνουν την εσωτερική ζωή; Οι γνωριµίες µας πολλαπλασιάζονται και 
τυποποιούνται. Προσπαθούµε να δίνουµε το λιγότερο που µπορούµε. Και τούτο, από κάποιες απόψεις, 
θεωρείται ευπρέπεια. ∆ιευκολύνει, άλλωστε, τη συµβίωση χωρίς µεγάλες ψυχικές και πνευµατικές 
δαπάνες. Αλλά µήπως έτσι, προσπαθώντας να πλάσουµε το συλλογικό άνθρωπο, χάνουµε από την 
όραση µας το πρόσωπο του ανθρώπου, θυσιάζουµε τον ένα στους πολλούς και δε σώζουµε µήτε τους 
πολλούς µήτε τον ένα µήτε τον εαυτό µας τον ίδιο; Ιδού ένα ερώτηµα που αξίζει τον κόπο. 
         
       Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου: 
       « Ο σύγχρονος άνθρωπος» 
 
 
 

 
-Ερωτήσεις- 

 
1. Να συνταχθεί η περίληψη του κειµένου (50 – 60 λέξεις) 
2. Να σχολιάσετε την επιλογή του α΄πληθυντικού προσώπου από το συγγραφέα. 
3. εµποδίζει, θεµιτή, καταναγκασµός, αλγεινή: να γραφούν τα συνώνυµα των λέξεων. 
4. α) «Κι ωστόσο … κόκκο φιλίας»: Ποια είναι η κυριολεκτική σηµασία της µεταφορικής έκφρασης; 
    β) Τι επιτυγχάνει ο συγγραφέας µε τη χρήση µεταφορικού – εικονοπλαστικού λόγου; 
5. Ο συγγραφέας επισηµαίνει µεταξύ των άλλων τον κίνδυνο αποπροσωποποίησης του σύγχρονου 
ανθρώπου. Ποιες αιτίες κατά τη γνώµη σας οδηγούν στην απώλεια της ατοµικότητας του σύγχρονου 
ανθρώπου; Ποιες οι συνέπειες του φαινοµένου; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σ’ ένα κείµενο 500 
λέξεων. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 

Η δηµοκρατούµενη κοινότητα κτίζεται και στερεώνεται επάνω στις ατοµικότητες των 
ανθρώπων, ενώ η µάζα στηρίζεται επάνω στις ορµές, στις ροπές, στο τυφλό συναίσθηµα και στα 
κολακευόµενα του ανθρώπου ένστικτα. Η κοινότητα είναι µια οργανικά µεγαλωµένη µε κοινά 
πεπρωµένα ενότητα ατόµων, δεµένων µε τη συναίσθηση ότι συνειδητά και υπεύθυνα υπηρετούν τον 
ίδιο σκοπό. Η κοινότητα είναι "ολότητα" ώριµων, υπεύθυνων και αυτοκυριαρχούµενων ανθρώπων, 
όπου εκτιµιέται το διαφοροποιηµένο των µελών της, το ανόµοιο και η ατέλεια τους. Η µάζα αντίθετα 
αγαπά την οµοιοµορφία. Είναι ενιαία, όχι ολότητα, παρά "όγκος". Τα µέλη της κατέχονται 
πανοµοιότυπα από τις ίδιες ορµές, ένστικτα και πάθη, που θολώνουν το µάτι και το νου, όπου η 
ατοµικότητα πηγαίνει πολύ πίσω, τόσο ώστε αυτή να χάνεται, να αφανίζεται ολότελα. 

Στη δηµοκρατούµενη κοινότητα κάθε µέλος ενεργεί και δρα µέσα σ' έναν κύκλο ανεξαρτησίας, 
ενώ τη µάζα και το πλήθος της το δένουν οι ορµές και το συνέχουν τα πάθη, τα οποία εξωτερικεύονται 
κατά τον ίδιο και απαράλλαχτα όµοιο, πανοµοιότυπο τρόπο. Εκείνο που δένει την κοινότητα είναι η 
σύνεση, η ορθοφροσύνη, το κοινό πνεύµα, που σφυρηλατεί το δεσµό κατά συνειδητό και ελεύθερο 
τρόπο ανάµεσα στα διάφορα άτοµα διάφορων τάξεων. Η µάζα όµως ακολουθεί πάντα τη γραµµή που 
της δίνεται, δηλαδή που της επιβάλλεται απ' έξω, χωρίς να µπορεί ν' ασκήσει κανένα είδος κριτικής. Η 
κοινότητα πραγµατοποιεί τους σκοπούς της ακολουθώντας διάφορους δρόµους και τρόπους, γιατί σε 
κάθε µέλος της είναι επιτρεπτό, να ζει και να δρα κατά τον τρόπο του κι ελεύθερα. 

Παροµοίωσαν τον άνθρωπο, δηλαδή κάθε µέλος της δηµοκρατούµενης κοινότητας, µε τα 
πετράδια του ψηφιδωτού. Το καθένα κρατά µέσα στην ατέλειά του το δικό του χρώµα και σχήµα. Το 
ένα συµπληρώνει το άλλο και όλα µαζί το σύνολο. Μέσα στο σύνολο και για το σύνολο έχει το καθένα 
του την ξεχωριστή του θέση και παίρνει την αξία του. Το ένα δεν µπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. 
Ωστόσο, αυτή η ανοµοιότητα προσδίδει στο καθένα την αξία του. Αν όλα τα πετραδάκια ήταν όµοια κι 
απαράλλακτα το ένα µε το άλλο, τότε το καθένα θα µπορούσε να αντικατασταθεί από τον οποιοδήποτε 
τυχόντα αντιπρόσωπο του. Το ίδιο παρατηρείται και στους ανθρώπους µέσα σε µια σωστή κοινότητα. 
Ο ένας δε µοιάζει µε τον άλλον. Αν οι άνθρωποι ήταν τέλεια κι απαράλλαχτα όµοιοι, τότε ο καθένας 
θα µπορούσε να αντικατασταθεί από τον άλλον, από τον οποιοδήποτε δηλαδή τυχόντα αντιπρόσωπό 
του. 

Ωστόσο, µόνο τα κουτιά του εργοστασίου, τα προϊόντα της µηχανής επαναλαµβάνονται ίδια 
και παρόµοια. Ο άνθρωπος ποτέ δεν επαναλαµβάνεται ίδια κι απαράλλαχτα. Ο καθένας είναι ατελής 
αλλά στο δικό του τρόπο. Αυτό το ανόµοιο και η ατέλεια έχουν ως συνέπεια το απαραίτητο και το 
ανάλλαχτο του καθενός. Ο κάθε άνθρωπος δεν είναι πολύπλευρος, παρά είναι µοναδικός. Αυτό το 
"µοναδικό" δίνει στο πετραδάκι του ψηφιδωτού εν σχέσει προς το όλον του την αξία του. Σ' αυτό το 
"µοναδικό" βρίσκεται το νόηµα του ανθρώπου, αυτή η µοναδικότητά του τού δίνει την αξία µέσα στο 
υπερταγµένο "όλο". Και µόνο µέσα στο "όλο" το πρόσωπο του ανθρώπου παίρνει το νόηµα της 
προσωπικότητας και ξεπερνά τον εαυτό του.  

Ακριβώς σ' αυτό το σηµείο υφίσταται η διαφορά κοινότητας και µάζας. Η µάζα δεν ανέχεται 
την ατοµικότητα. Το άτοµο στη µάζα είναι ό,τι και όπως είναι το µόριο της ασφάλτου στον 
ασφαλτοστρωµένο δρόµο. Κάθε µόριο της ασφάλτου είναι όµοιο και απαράλλαχτο µε το άλλο, γι' αυτό 
και µπορεί ν' αντικατασταθεί µε οποιοδήποτε άλλο. Αυτή η αντικατάσταση δεν έχει καµιά ποιοτική 
αξία για το "όλο", γιατί αυτό το "όλο" της µάζας δεν είναι ένα "όλο" µε το νόηµα της "ολότητας", παρά 
είναι ένας "όγκος". Το όλο του ψηφιδωτού µας παρουσιάζει την οµορφιά και την αρµονία. Το 
ασφαλτοστρωµένο, µόνο το φτηνό ωφελιµισµό. Η µάζα αγνοεί την αξία και την αξιοπρέπεια του α-
τόµου, αυτά που τα προσέχει η κοινότητα και τα εκτιµά πολύ. Μέσα στη δηµοκρατική κοινότητα το 
άτοµο βρίσκει τον εαυτό του. Στη µάζα χάνεται η µοναδικότητα της ύπαρξης του ατόµου, θάβεται 
µέσα στη µάζα, και πρέπει να θαφτεί, γιατί αυτή ενοχλείται από την ατοµικότητα και γι' αυτό 
στρέφεται εχθρικά προς αυτήν. 

Ιω. Ν. Ξηροτύρης 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο σε 100 περίπου λέξεις. 

           Μονάδες 25 
 
 
Β.1. Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 80 περίπου λέξεων την πρώτη πρόταση της δεύτερης 

παραγράφου: «Στη δηµοκρατούµενη κοινότητα κάθε µέλος ενεργεί και δρα µέσα σ’ έναν κύκλο 
ανεξαρτησίας». 

Μονάδες 10 
 
 
Β.2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του κειµένου; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

 

Μονάδες 5 
 
 

Β.3. Ποιον τρόπο πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο του κειµένου;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

Μονάδες 5 
 
 

Β.4. Σε ποιο γραµµατειακό είδος ανήκει το κείµενο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
 

Μονάδες 10 
 
 
Β.5. Να δώσετε ένα αντώνυµο για κάθε µία από τις λέξεις: 
 στερεώνεται, ενιαία, επιτρεπτό, ατελής, απαραίτητο. 

Μονάδες 5 
 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Γ. Συµµετέχετε σε µια συζήτηση µε θέµα: «Το φαινόµενο της µαζοποίησης στη σύγχρονη εποχή». Να 

διαµορφώσετε µια εισήγηση µε την οποία θα παρουσιάζετε τις συνέπειες της µαζοποίησης τόσο στο 
άτοµο όσο και στην κοινωνία διερευνώντας ταυτόχρονα τα αίτια του φαινοµένου. (500 περίπου 
λέξεις). 

Μονάδες 40 
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∆ΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ Α∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
_____________________________________________________________________                                                                                                                                                                          
 

Ασεβεί προς το ∆ίκαιο και τον ∆ίκαιο λόγο: 

• παραµορφώνει τη γλώσσα µε σκοπό να υπηρετήσει τις επιδιώξεις και τα συµφέροντά της 
• χρησιµοποιεί τον αυθαίρετο λόγο 
• επιδιώκει την υποταγή 
• παραπληροφορεί και παραπλανά 
• εξωραΐζει την πραγµατικότητα 
• χρησιµοποιεί έννοιες µε φορτισµένο (ιδεολογικά, εθνικά, ηθικά, πολιτικά) περιεχόµενο, όπως 

πατρίδα, λαός, έθνος, αριστερά, δεξιά, συντηρητικός – προοδευτικός, προδότης, πατριώτης 
κλπ. 

• κινδυνολογεί και εκφοβίζει 
• µεγεθύνει τη σηµασία µιας κατάστασης για να προκληθεί τεχνητή ένταση ή υποβαθµίζει µια 

άλλη για να αποπροσανατολίζει τον πολίτη 
• χρησιµοποιεί τη λαϊκιστική και µεσσιανική ρητορεία 
• µεταβάλλει σε αγέλες τα ανθρώπινα πλάσµατα 
• αλλοιώνει / κάµπτει τη βούληση του δέκτη και τον αλλοτριώνει 
• χρωµατίζει και προσφέρει στην κοινή γνώµη ό,τι συµφέρει στην εξουσία 
• φορτισµένη ιδεολογικά δεν αντανακλά απλώς, αλλά συµµετέχει στην πάλη των τάξεων 
• χρησιµοποιεί λανθάνοντα από πλευράς µορφωσύνταξης διατακτικό χαρακτήρα (ευρύτατη 

χρήση ουσιαστικών συνοδευόµενων από προσδιορισµούς που υπογραµµίζουν δογµατικά και 
απόλυτα αυταπόδεικτες αλήθειες) 

• κυριαρχεί ο ονοµατικός, ενώ περιορίζεται ο ρηµατικός ή άλλος παραστατικός ευκρινής λόγος 
• χρησιµοποιεί τους εξακολουθητικούς χρόνους των ρηµάτων 
• προτιµά το λεκτικό συµβολισµό που καλλιεργεί την αοριστία, τη γενικότητα και τον 

ηµικαταληπτό λόγο 
• επιδιώκει έντεχνα τη δηµιουργία αποστάσεων ανάµεσα στο σοφό ποµπό και στον ασήµαντο 

δέκτη 
 
από πλευράς περιεχοµένου 
 

• µηδενίζει τη σκέψη και την κριτική 
• προβάλλει δοµικά αντικριτικά στοιχεία 
• επιβάλλει µε δογµατικότητα και απολυτότητα τα µηνύµατα του ποµπού 
• είναι γλώσσα αποστεωµένη και µουσειακή, γιατί δεν ερευνά, δεν κρίνει, δε συσχετίζει, δε 

διαλέγεται 
• είναι αυταρχική (δεν αφήνει περιθώρια διαλόγου) 
• µε την υπέρβαση της πραγµατικότητας και τη γενίκευση του λεκτικού συµβολισµού υποβάλλει 

τα περιεχόµενα των µηνυµάτων της, στεγαζόµενα σε αποδεκτές και µεγάλες αξίες (πατρίδα, 
θρησκεία, οικογένεια) 

• είναι γλώσσα φθοράς και διαφθοράς (διασαλεύει αυθαίρετα τη σχέση συµβόλων και 
συµβολιζοµένων, σηµαινόντων και σηµαινοµένων) 

• η στρέβλωση και η αυθαιρεσία θριαµβεύουν σε βάρος της γλώσσας 
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ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
Υπηρετεί το ∆ίκαιο Λόγο: 

• έχει ως κύριο γνώρισµά της την ελευθερία 
• αναδεικνύει την ανώτερη φύση του ανθρώπου, την πνευµατική του ουσία 
• αντιπροσωπεύει τον αντιεξουσιαστικό λόγο 
• εκφράζει τη δίκαιη και ελεύθερη συνείδηση 
• βασίζεται στην παιδεία και στις δυναµικές της  
• σβήνει τη διαφορά του ατοµικού και του εθνικού εγώ και συ από την ταυτότητα ζωής 
• αναδύει τη φωνή της ηθικής 
• καλλιεργεί τον ορθολογισµό για την επίλυση των προβληµάτων του ως αντίποδα του 

µεσσιανισµού 
• επιδρά θετικά στη διαµόρφωση του χαρακτήρα της νεοελληνικής πολιτισµικής 

πραγµατικότητας 
• απελευθερώνει το νέο από το δογµατισµό, τις προλήψεις, δεισιδαιµονίες κλπ. 
• εκφράζει τον ανθρωπισµό και την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία 
• διατυπώνει τις δηµοκρατικές αρχές και αξίες 
• βοηθά τον άνθρωπο να φτάσει στην αυτογνωσία 
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ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Σ 
 

∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 

α) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ή ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (θπ) 
 Βρίσκεται συνήθως στην αρχή της παραγράφου, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να    

µπει στην αρχή, στο µέσο, ή στο τέλος της ή και να µη δηλώνεται σαφώς, αλλά να συνάγεται   από 
τα σχόλια της παραγράφου. 

Είναι αυτή που εκφράζει την κύρια ιδέα που θέλουµε να αναπτύξουµε συνήθως  µε ακρίβεια και  
σαφήνεια. 

β)  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ή ΣΧΟΛΙΑ ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
   Είναι οι περίοδοι και οι προτάσεις που διασαφηνίζουν, επεξηγούν, αναπτύσσουν, αιτιολογούν             
και γενικά στηρίζουν την κύρια ιδέα που υπάρχει στη θεµατική πρόταση. 

γ)  ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Α  
 Βρίσκεται, όταν δεν παραλείπεται, πάντα στο τέλος της παραγράφου. Κλείνοντας την   

παράγραφο συνοψίζει το θέµα της ή προετοιµάζει τη µετάβαση στην επόµενη παράγραφο ή   
λειτουργεί ως µερικό συµπέρασµα σε ένα αποδεικτικό κείµενο. 

 
 
 

ΤΡΟΠΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 

1) ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
Η λειτουργία του παραδείγµατος είναι διπλή: διασαφηνίζει και επαληθεύει όσα υποστηρίζουµε. 
Τα παραδείγµατα τα αντλούµε από την καθηµερινή ζωή και την εµπειρία µας, από την ιστορία 
ή µπορούµε ακόµα και να τα επινοήσουµε. 
  Σηµάδια αναγνώρισης: Αν µεν υπάρχουν 
οι λέξεις και οι φράσεις: παράδειγµα, για παράδειγµα, για παραδείγµατος χάρη, λόγου χάρη, ας 
πούµε, τότε αναγνωρίζεται εύκολα. Αν λείπουν, θα πρέπει να προσέξεις αν οι βασικές 
λεπτοµέρειες λειτουργούν επεξηγηµατικά για τη θεµατική πρόταση ή οι βοηθητικές για τις 
βασικές τους. 
Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει µεγάλη σηµασία για τη ζωή του ανθρώπου. Ο έγκαιρα 

και έγκυρα ενηµερωµένος άνθρωπος µπορεί να διευθετεί µια σειρά από πρακτικά, αλλά 

σηµαντικά ζητήµατα, όπως η αγορά χρήσιµων προϊόντων, τα ψυχαγωγικά του προγράµµατα και η 

εκπλήρωση υποχρεώσεών του στις τακτές προθεσµίες. Η πληροφόρηση είναι πολλαπλά χρήσιµη 

και για σοβαρότερα ζητήµατα, λόγου χάρη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων και την άσκηση 

δικαιωµάτων που έχει ο άνθρωπος ως πολίτης. Εξάλλου, εφόσον ο άνθρωπος είναι καλά 

ενηµερωµένος για σύγχρονα θέµατα, µπορεί ευκολότερα και καλύτερα να επικοινωνεί µε άλλους 

ανθρώπους, µε την άλλη γενιά ή µε πολίτες άλλων χωρών, για παράδειγµα. Γι’ αυτό ο άνθρωπος 

είναι τόσο πιο συνεπής στις υποχρεώσεις του και τόσο πιο ουσιαστικά παρεµβαίνει στις 

κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, όσο πιο έγκυρα και έγκαιρα πληροφορηµένος είναι. 
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2) ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
Συγκρίνουµε δύο ή περισσότερα διαφορετικά ή παρόµοια πράγµατα, πρόσωπα, γεγονότα, 
φαινόµενα, καταστάσεις, ιδέες, χαρακτήρες, να βρούµε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κ.α. 
Αυτά που συγκρίνουµε τα ονοµάζουµε µέλη της αντίθεσης. Για να γίνει σύγκριση, πρέπει τα 
µέλη να έχουν «γνωρίσµατα που συγκροτούν κοινό τόπο οµοιοτήτων και ετεροτήτων». ∆ε 
µπορούµε για παράδειγµα να συγκρίνουµε ένα δροµέα µε τον άνεµο αντιθετικά, αλλά 
µπορούµε αναλογικά. 
Τα εκφραστικά µέσα που αποδίδουν µε τον καλύτερο τρόπο την αντίθεση είναι οι 
εναντιωµατικές και παραχωρητικές προτάσεις, οι εναντιωµατικές µετοχές, οι αντώνυµες λέξεις 
όπως και οι εµπρόθετοι προσδιορισµοί που δηλώνουν αντίθεση. 
 Υπάρχουν δύο τρόποι ανάπτυξης της 
παραγράφου αυτής: 
1ος παρουσιάζονται όλα τα γνωρίσµατα του ενός µέλους και στη συνέχεια, αντιθετικά, όλα τα 
γνωρίσµατα µαζί του άλλου µέλους. 
2ος καταγράφονται σηµείο προς σηµείο οι διαφορές των συγκρινόµενων /αντιτιθέµενων µελών. 
 
 Τρόπος πρώτος 
 Ανάµεσα στα δυο κείµενα υπάρχουν 

ουσιαστικές  διαφορές τόσο στο περιεχόµενο, όσο και στη µορφή, στο ύφος. Ο Ε.Π. εννοεί τη 

γλώσσα περισσότερο ως στατική κατάσταση και τονίζει την ανάγκη να γίνονται σεβαστοί οι 

γραµµατικοί και συντακτικοί κανόνες της, το «νοµοθετικό καθεστώς», όπως λέει. Στο λόγο του 

Ε.Π., µακροπερίοδο και πυκνό, επικρατεί ένας επιστηµονικός τόνος µε τη χρήση επιστηµονικών 

όρων (λεκτικών κατασκευών, κανόνες, σχήµατα). Αντίθετα, ο Χ.Τ., χωρίς να παραβλέπει τη 

σηµασία των γραµµατικών και συντακτικών κανόνων, πιστεύει ότι αυτοί έρχονται, χρονικά και 

λογικά, ύστερα, αφού η διδασκαλία της γλώσσας µε τέτοιους κανόνες δεν είναι δυναµική και 

δηµιουργική, αλλά στατική. Ο Χ.Τ. εννοεί τη γλώσσα ως κίνηση και δηµιουργία. Στο λόγο του 

είναι πολύ συχνή η χρήση σχηµάτων λόγου (µεταφορά, παροµοίωση, επανάληψη) τα οποία του 

προσδίδουν, πέρα από τον επιστηµονικό, συγκινησιακό τόνο και λογοτεχνικό χαρακτήρα. 

 Τρόπος δεύτερος 
 Αν κάποιος µε ρωτούσε, αν και τώρα ακόµα 

µου φαίνονται οι νόµοι του Λυκούργου ότι παραµένουν αµετάβλητοι, αυτό µα το ∆ία θα το έλεγα 

µε επιφύλαξη. Γιατί ξέρω ότι πρωτύτερα οι Λακεδαιµόνιοι προτιµούσαν να συναναστρέφονται 

στην πατρίδα τους µεταξύ τους έχοντας λίγα αγαθά παρά να διαφθείρονται ως αρµοστές στις 

πόλεις και να κολακεύονται. Και γνωρίζω ότι κάποτε αυτοί φοβούνταν να έχουν χρήµατα, ενώ 

τώρα µερικοί υπερηφανεύονται που τα έχουν αποκτήσει. Ξέρω καλά επίσης ότι παλιότερα γι’ 

αυτό το λόγο γίνονταν ξενηλασίες και ότι δεν ήταν δυνατό να αποδηµούν, για να µη γίνονται 

οκνηροί οι πολίτες εξαιτίας των ξένων. Εντούτοις, αυτοί που τώρα θεωρούνται πρώτοι 

επιδιώκουν µε ζήλο πώς δε θα πάψουν ποτέ να είναι αρµοστές σε ξένη πόλη. Και κάποτε 

φρόντιζαν πώς θα ήταν άξιοι να διοικούν. Τώρα όµως ασχολούνται πολύ περισσότερο µε το πώς 

θα γίνουν άρχοντες παρά πως θα γίνουν άξιοι γι’ αυτά τα αξιώµατα. (Ξενοφώντας) 

 Σηµάδια αναγνώρισης: λέξεις και φράσεις: 
αντίθετα, απεναντίας, εντούτοις, αλλά, ωστόσο, όµως, παρόλου που,διαφέρω, διαφορά, 
αντιθέτω, αντίθεση, συγκρίνω, σύγκριση, από την άλλη πλευρά, αν και, µολονότι, και που, και 
ας, και αν, και να, και κ΄ οι αντώνυµες λέξεις. 
 
3) ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ 
Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν την οριστέα έννοια τους διακρίνουµε σε 
αναλυτικούς και γενετικούς ή συνθετικούς. 
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Αναλυτικός λέγεται ο ορισµός που εκθέτει όλα τα γνωρίσµατα που περιέχονται στην οριστέα 
έννοια. 
 
 
Γενετικός ή συνθετικός λέγεται ο ορισµός, όταν περιγράφεται η διαδικασία της γένεσης µιας 
έννοιας ή ενός πράγµατος από τα αναγκαία και ουσιώδη συστατικά της/του. 
Στοιχεία ορισµού: 
Η οριστέα έννοια: η έννοια που πρέπει να οριστεί 
Το γένος: η ευρύτερη έννοια στην οποία εντάσσεται η οριστέα  
Η ειδοποιός διαφορά: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της οριστέας έννοιας που τη 
διακρίνουν από τις υπόλοιπες οι οποίες ανήκουν στο ίδιο γένος. 
 Σηµάδια αναγνώρισης οι λέξεις: ορισµός, 
ορίζω, είναι, εννοώ, σηµαίνω, µε τον όρο… 
 Στη δική µου κρίση είναι πολύ βασικό να 

συνειδητοποιήσουµε τούτο: Η ∆ηµοκρατία, εκτός από όσα εορταστικά, ενθουσιαστικά, έγχρωµα 

και τραγουδιστά κάθε φορά στις εκλογές της αποδίδονται, είναι (και) κάτι πάρα πολύ σοβαρό, 

ίσως το σοβαρότερο, που στηρίζει τη συµβίωση των ανθρώπων: είναι διαδικασία. Είναι η 

συµφωνηµένη διαδικασία για την παραγωγή πολιτικής βούλησης, είναι κυρίως η συµφωνηµένη 

διαδικασία της διαφωνίας. Από αυτή τη διαπίστωση βγαίνει το συνήθως λεγόµενο, ότι η 

∆ηµοκρατία συµφέρει όλες τις πολιτικές δυνάµεις που ζητούν στήριγµα στη λαϊκή βάση. 

(∆.Τσάτσος) 

 
4) ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
Με τη διαίρεση αναλύουµε ένα όλο (γένος) στα µέρη του (είδη) µε βάση κάποιο ουσιώδες 
γνώρισµά τους (διαιρετική βάση). 
  

ΓΕΝΟΣ      ∆ΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
  
  ΕΙ∆Η (ΜΕΛΗ)

   
   
       
              
 Σηµάδια αναγνώρισης οι λέξεις: 
διαιρούµε, χωρίζουµε, διακρίνουµε, είδη, µορφές, µέρη, κλάδοι, τοµείς. 
 Η καλύτερη µελέτη του επιστητού σε όλο το 

φάσµα του επέβαλε να  χωριστεί η επιστήµη σε κλάδους και να ειδικεύονται οι επιστήµονες σε 

κάποιον από αυτούς. Συµβατικά, λοιπόν, τις επιστήµες τις διακρίνουµε σε φυσικές και σε 

ανθρωπιστικές ή κοινωνικές. Οι µεν ερευνούν τη φύση και τη νοµοτέλεια που τη διέπει, οι δε τον 

άνθρωπο και την κοινωνία. Κλάδοι των φυσικών επιστηµών είναι η φυσική, η χηµεία, η βιολογία, 

η αστρονοµία, η γεωλογία κ.ά. Κλάδοι των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστηµών είναι η 

νοµική, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η οικονοµία, η γλωσσολογία, η ψυχολογία, κ.ά. Αλλά και 

αυτοί οι κλάδοι χωρίζονται σε άλλους επιµέρους τοµείς και θα χωρίζονται συνεχώς όσο η 

επιστήµη θα προοδεύει και η επιστηµονική έρευνα θα γίνεται πιο λεπτοµερής. 

 
5) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
Είναι και αυτή σύγκριση. Μόνο που µε την αναλογία δε βρίσκουµε διαφορές, αλλά οµοιότητες. 
 Σηµάδια αναγνώρισης: όπως… έτσι, 
τόσο..όσο, ανάλογος,-η,-ο, αναλογικά, κατ’ αναλογία, όµοια, παρόµοια, µοιάζω, παραλληλίζω, 
παραβάλλω, παραβολή.  
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 Πρώτα απ’ όλα ας προσπαθήσουµε να 

περιγράψουµε συνοπτικά το Internet και ειδικότερα τον παγκόσµιο ιστό (Web) µε µια αναλογία. 

Ας φανταστούµε τον κυβερνοχώρο ως µια τεράστια έκθεση. Ο κάθε «εκθέτης» δηµιουργεί το δικό 

του περίπτερο (site) που καταχωρείται σε µία διεύθυνση (www.αddress). Ο χρήστης του 

διαδικτύου, µέσα από τους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόµους που δηµιούργησε η σύζευξη 

τηλεφώνου υπολογιστή, επισκέπτεται αυτήν την άυλη, διαρκή και παγκόσµια ψηφιακή έκθεση. 

Περνά από διάφορα sites, επικοινωνεί µε τον «εκθέτη», και βεβαίως µπορεί να πάρει 

(«κατεβάσει») πληροφοριακό υλικό. Αρκεί να έχει εξασφαλίσει την είσοδό του µέσω ενός  

προµηθευτή  (provider) σύνδεσης στο Internet. (Le Monde diplomatique) 

 
6) ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Εξηγούµε στον αναγνώστη γιατί αυτό που υποστηρίζουµε είναι λογικά σωστό 
(ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ=ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ) 
 Σηµάδια αναγνώρισης: λέξεις και φράσεις: 
επειδή, διότι, γιατί, αφού, καθώς, που, εφόσον, η αιτία, ο λόγος η εξήγηση είναι, γι’ αυτό το 
λόγο, κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι, αυτό οφείλεται, εξηγείται, αιτιολογείται, αποδεικνύεται, οι 
αιτιολογικές µετοχές, οι εµπρόθετοι και πτωτικοί προσδιορισµοί της αιτίας. 
 Πίσω από τέτοιες τοποθετήσεις, ότι δηλαδή 

τα δικαιώµατα του ανθρώπου δεν είναι «µέτρο πολιτικού ανθρωπισµού», αλλά έκφραση του 

δυτικού πολιτικού και πολιτισµικού ιµπεριαλισµού, κρύβεται, µεταξύ άλλων, µια παρανόηση της 

ιδέας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Γιατί η υιοθέτησή της εκ µέρους άλλων πολιτισµών δεν 

οδηγεί νοµοτελειακά αυτούς τους πολιτισµούς σε αλλοτρίωση και απώλεια της ταυτότητάς τους 

και επειδή τα δικαιώµατα του ανθρώπου δεν είναι αυτονόητο µέρος του δυτικού πολιτισµού, αλλά 

σηµατοδοτούν τις βαθιές κρίσεις του και θα έπρεπε  λογικά να αποτελούν «σύµµαχο» και όχι 

«απειλή» για τους µη δυτικούς λαούς. Πάντως, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου ήταν και είναι και στη ∆ύση αντικείµενο έντονων αντιπαραθέσεων, τότε δεν πρέπει να 

απορεί για το γεγονός ότι αυτά και στους άλλους λαούς προκαλούν αντιδράσεις. Ίσως αυτό να 

είναι µια αναγκαία φάση στην πορεία αντικειµενικότερης προσέγγισής τους. Το γεγονός ωστόσο 

ότι και εκείνοι που απορρίπτουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως δυτική ιδεολογία, τα 

επικαλούνται για να στηρίξουν διάφορα αιτήµατά τους, αποδεικνύει ότι αυτά αποτελούν 

«κληρονοµιά ολόκληρης της ανθρωπότητας». (Κ. ∆εληκωσταντής) 

 
7) ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Σηµάδια αναγνώρισης: εκτός από τις 
λέξεις και φράσεις µε αιτιολογική σηµασία, υπάρχουν λέξεις και φράσεις που δηλώνουν 
αποτέλεσµα ώστε, για να, να, µε αποτέλεσµα, λοιπόν, άρα, εποµένως, συνεπώς, κατά συνέπεια, 
έτσι. 
 Ο πνευµατικός άνθρωπος πρέπει να 

συναισθάνεται το ρόλο του µέσα στον κοινωνικό χώρο. Από κάποια ιδιαιτερότητα που οφείλεται 

σε φυσικές διεργασίες (για παράδειγµα, αυξηµένος δείκτης νοηµοσύνης), σε κοινωνικές συνθήκες 

(για παράδειγµα, άνεση για σπουδές και για κοινωνική ανάδειξη) και σε προσωπικό µόχθο έχει 

φθάσει σε υψηλό, σε σύγκριση πάντα µε το µέσο επίπεδο των άλλων µελών της κοινωνίας του, 

επίπεδο πνευµατικής καλλιέργειας˙ είναι συνεπώς σε καλύτερη θέση να αντιληφθεί τη λειτουργία 

της κοινωνικής ζωής, να διαγνώσει τις ανάγκες της και στο µέτρο των δυνάµεών του να συµβάλει 

σε αποτελεσµατική κάλυψή τους*.  

(Θ.Μαυρόπουλος) 

 
8) ΜΕ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 
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Η απαρίθµηση προσθέτει αλλεπάλληλες πληροφορίες σχετικές µε τη θεµατική πρόταση, αλλά η 
καθεµιά έχει και κάποια νοηµατική αυτοτέλεια που τη διαφοροποιεί σηµαντικά από τις άλλες 
(µερικές φορές η παράθεση γίνεται αριθµητικά πρώτος, δεύτερος…κλπ) 
 Σηµάδια αναγνώρισης: λέξεις και φράσεις 
που έχουν προσθετική σηµασία και, επίσης, ακόµη, επιπλέον, εκτός απ’ αυτό, τέλος, καθώς, αν 
σ’αυτό προσθέσουµε και το ασύνδετο σχήµα. 
 Η προσφορά της Τέχνης στον άνθρωπο είναι 

πολύτιµη. Τον ψυχαγωγεί, τον βοηθάει στην απελευθέρωσή του και διαµορφώνει το ήθος και το 

πνεύµα του. Καλλιεργεί τα αισθητικά κριτήρια, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα του 

ανθρώπου. Του διδάσκει την αξία και το σεβασµό της πολιτιστικής του κληρονοµιάς. Τον 

παρηγορεί, του τονώνει την πίστη, τα φιλειρηνικά του αισθήµατα και του εµπνέει την αγάπη για τη 

φύση. Όλα αυτά είναι η αναµφισβήτητη προσφορά της Τέχνης, έστω κι αν από πολλούς δεν έχει 

εκτιµηθεί ανάλογα. 

 
 
9) ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΡΟΠΩΝ (ΜΕΘΟ∆ΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Οι συνδυασµοί ποικίλλουν ανάλογα µε το περιεχόµενο και τις απαιτήσεις ανάπτυξης της 
παραγράφου. 
 Η πίστη σε ένα δόγµα είναι το υπόβαθρο του 

φανατισµού. ∆όγµα είναι φιλοσοφική, ιδεολογική αρχή ή θρησκευτική δοξασία που δεν επιδέχεται 

αµφισβήτηση του κύρους της. Το δόγµα, επειδή δεν ερµηνεύεται µε τους κανόνες της λογικής και 

δεν ευνοεί τις αποδείξεις, απαιτεί την άκριτη αποδοχή του. Ο δογµατισµός έχει, ωστόσο, την 

εξήγησή του, αν λάβουµε υπόψη µας πως το δόγµα έρχεται να καλύψει, να πληρώσει ψυχικές 

ανάγκες, ανθρώπινες µειονεξίες και ποικίλες υστερήσεις. Η ελλιπής, λόγου χάρη, παιδεία, η 

έλλειψη σταθερών ερεισµάτων στη ζωή και η µεταφυσική αγωνία εύκολα µπορεί να ωθήσουν τον 

άνθρωπο να ζητήσει καταφύγιο σε ένα δόγµα που, όπως πιστεύει, θα τον λυτρώσει. Έτσι ο πιστός, 

θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία µιας «ιερής» υπόθεσης, δηµιουργεί ένα είδος εξάρτησης 

από το δόγµα, το οποίο και υπερασπίζεται µε πάθος, φανατικά. Όποιος το απορρίπτει είναι λίγο-

πολύ ασεβής εχθρός. Η έµµονη δε προσκόλλησή του σ’ αυτό οδηγεί στη µισαλλοδοξία, τη 

φανατική δηλαδή αντιµετώπιση άλλων δοξασιών. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
 

1. Σαφής σκοπός 
Σαφής και ξεκάθαρη διατύπωση της πρόθεσής µας για ό,τι στη συνέχεια θα αναπτύξουµε 
2. Επάρκεια 
3. Ενότητα 
Στενή νοηµατική σχέση όλων των λεπτοµερειών, βασικών και βοηθητικών, της παραγράφου µε 
τη θεµατική της πρόταση. 
4. Αλληλουχία 
Είναι η λογική σειρά στην οποία πρέπει να µπουν οι λεπτοµέρειες της παραγράφου. 
5. Συνοχή 

  Είναι η σύνδεση, µε διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, των λεπτοµερειών µεταξύ τους µε τέτοιο 
  τρόπο, που ο αναγνώστης να µπορεί να παρακολουθεί τη σκέψη µας βήµα βήµα χωρίς  
  προσκόµµατα ή χάσµατα. 

6. Έµφαση 
Σκόπιµη προβολή των λεπτοµερειών/ιδεών της παραγράφου, που κατά την κρίση αυτού που 
γράφει την παράγραφο είναι πιο σηµαντικές. 
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Α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  

ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ. 
 

1. Για τα γενικά χαρακτηριστικά: 

	 Το περιεχόµενο  ………………………………… .  2. Για τα είδη / τις µορφές: 

	 Η εικόνα ……………………………………………… .  • ∆ιακρίνεται …………………………………… . 

	 Η φυσιογνωµία …………………………………… .  • Αποτελείται…………………………………… . 

	 Το νόηµα ……………………………………………… .  • Επιµερίζεται ………………………………… . 

	 Το πραγµατικό φαινόµενο…………………… . 

	 Μελετώντας το φαινόµενο ………………… . 

 

3. Για τα αίτια: 

	 Λόγοι που έχουν οδηγήσει   ……………………………………………………………………… . 

	 Λόγοι που έχουν δηµιουργήσει ………………………………………………………………… . 

	 Λόγοι που έχουν συντελέσει στη δηµιουργία  ………………………………………… . 

	 Η ύπαρξη του φαινοµένου οφείλεται  ……………………………………………………… . 

	 Το φαινόµενο είναι ευεξήγητο αν σκεφτεί κανείς ότι …………………………… . 

 

4. Για τους παράγοντες: 

				 Το φαινόµενο εξαρτάται …………………………………………… . 

				 Το φαινόµενο επηρεάζεται ………………………………………… . 

				 ∆υνάµεις που συντελούν …………………………………………… . 

				 ∆υνάµεις που επιδρούν ……………………………………………… . 

				 ∆υνάµεις που επηρεάζουν ………………………………………… . 

 

5. Για τα αποτελέσµατα: 

ΘΕΤΙΚΑ      ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 

∆ηµιουργεί      Επιφέρει 

Οδηγεί       Οδηγεί 

Προσφέρει       Συντελεί 

Εξασφαλίζει       ∆ιαστρεβλώνει 

Ικανοποιεί       Παραποιεί 

Παρέχει       Αποπροσανατολίζει 

Αξιοποιεί      Νοθεύει 

Συντελεί       Συνέπειες 

Ωφέλειες      Κίνδυνοι που απορρέουν 

Οφέλη       Βλάβες που απορρέουν 

Πλεονεκτήµατα     Μειονεκτήµατα 
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6. Για τους τρόπους αντιµετώπισης: 

	 Η λύση του προβλήµατος ……………………………………………. . 

	 Κάθε ζήτηµα που έχει στη βάση του την ανθρώπινη δυνατότητα είναι από τη φύση του 

αντιµετωπίσιµο …………………………………………… . 

	 Θα ήταν άστοχο να θεωρήσουµε το πρόβληµα δεδοµένο και κάθε προσπάθεια για 

αντιµετώπιση του άστοχη ……………………………………… . 

	 Η επίλυση του προβλήµατος ………………………………… απαιτεί φυσικά µια µακροχρόνια, 

πολύµοχθη προσπάθεια στο επίπεδο τόσο του ατόµου όσο και του κοινωνικού συνόλου. 

 

7. Παράλληλη, Συµπληρωµατική ή Αντιθετική τοποθέτηση: 

 Συνακόλουθα     Αντίθετα 

 Παράλληλα      Από το άλλο µέρος 

 Ταυτόχρονα      Αφετέρου 

 Συνδυαστικά      Αν και 

 

8. Συµπερασµατική τοποθέτηση: 

	 Αναπόφευκτα …………………………………………………………… . 

	 Προφανές είναι ………………………………………………………… . 

	 Είναι φανερό …………………………………………………………… . 

	 Όπως λογικά προκύπτει ………………………………………… . 

	 Συµπερασµατικά θα λέγαµε ……………………………………… . 

	 Όλα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ………………………………… . 

	 Οι παραπάνω σκέψεις εύκολα οδηγούν στο συµπέρασµα ……………………………………….. . 

	 Οι σκέψεις / οι προβληµατισµοί που απορρέουν ………………………………………………… . 

	 Εποµένως ………………………………………………………………… . 

	 Συνεπώς …………………………………………………………………… . 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ: 

	 Όπως διαπιστώθηκε και είναι πλέον προφανές……………………………………………… . 

	 Είναι φυσιολογική διαπίστωση / εκτίµηση που προκύπτει από την επιχειρηµατολογία 

που αναπτύχθηκε ……………………………………………… . 

	 Οι προβληµατισµοί που παρουσιάστηκαν οδηγούν στο συµπέρασµα ………………… . 

	 Είναι άµεσα εµφανές ότι ………………………………………………… . 

	 Υπό το καθεστώς / την επίδραση / Υπό τη λογική βαρύτητα των παραπάνω θέσεων / 

ιδεών / απόψεων που εκφράστηκαν διαφαίνεται ότι ………………………………… . 
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Β. ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
Συνοχή 

Παραγράφου: 

Επιτυγχάνεται µέσω: 

α) αντωνυµιών˙ 

β) µεταβατικών / διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων˙ 

γ) επανάληψης ή παράφρασης λέξεων / φράσεων˙ 

δ) νοηµατικής συγγένειας. (Βλ. και Παράρτηµα.) 

Ανάπτυξη  

Παραγράφου: 

α) µε ειδικές λεπτοµέρειες˙ 

β) µε παραδείγµατα˙ 

γ) µε σύγκριση και αντίθεση˙ 

δ) µε αιτιολόγηση˙ 

ε) µε ορισµό˙ 

στ) µε διαίρεση˙ 

ζ) µε αίτια και αποτελέσµατα˙ 

η) µε αναλογία˙ 

θ) µε συνδυασµό (των παραπάνω) µεθόδων. 

   (Βλ. και Παράρτηµα.) 

∆οµή  

Παραγράφου: 

∆ιακρίνεται: 

α) θεµατική περίοδος / πρόταση˙ 

β) λεπτοµέρειες / σχόλια˙ 

γ) πρόταση / περίοδος – κατακλείδα. 

Σύνδεση  

Παραγράφων: 

α) µορφική: µεταβατικές / διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις˙ 

β) νοηµατική: ποικίλλει ανάλογα µε το κείµενο (π.χ. η µία 

παράγραφος θέτει ένα πρόβληµα και η επόµενη παρουσιάζει τις 

συνέπειες ή τους τρόπους αντιµετώπισης του). 

Τρόποι πειθούς: Η πειθώ επιτυγχάνεται: 

α) µε επίκληση στη λογική˙ 

β) µε επίκληση στο συναίσθηµα˙ 

γ) µε επίκληση στην αυθεντία˙ 

δ) µε επίκληση στο «ήθος» του ποµπού˙ 

ε) µε επίκληση στο «ήθος» του δέκτη˙ 

στ) µε επίθεση στο «ήθος» του αντιπάλου. 

Εντοπισµός  

τεκµηρίων:  

Τεκµήριο είναι κάθε στοιχείο που αποτελεί συγκεκριµένη πληροφορία 

(παράδειγµα, αλήθεια, γεγονός, αυθεντία, στατιστικό δεδοµένο, 

κτλ.) και χρησιµοποιείται για την ισχυροποίηση του επιχειρήµατος ή 

της επιχειρηµατολογίας. 

Αξιολόγηση 

τεκµηρίων: 

Είναι: 

α) εύστοχα – σχετικά µε τη θέση που στηρίζουν˙ 

β) αξιόπιστα (ελεγµένα και εξακριβωµένα) ˙ 

γ) αρκετά 
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Τότε είναι απόδειξη 

Καταγραφή  

Συλλογισµών: 

Οργανώνουµε το περιεχόµενο του αποσπάσµατος που δίνεται σε 

συλλογισµό, ώστε να διακρίνονται οι δύο προκείµενες και το 

συµπέρασµα. 

1. Καταρχήν εντοπίζουµε ποια είναι η θέση του αποσπάσµατος 

και θεωρούνε ότι αυτή αποτελεί το συµπέρασµα του 

συλλογισµού. 

2. Κατόπιν διαµορφώνουµε την πρώτη – µείζονα προκείµενη, 

ώστε να εµπεριέχει το κατηγόρηµα του συµπεράσµατος, και τη 

δεύτερη – ελάσσονα προκείµενη, ώστε να εµπεριέχει το 

υποκείµενο του συµπεράσµατος, µε κοινό το µεσαίο όρο, που 

αποσιωπάται στο συµπέρασµα. 

Κάποια προκείµενη ή και το συµπέρασµα µπορεί να εννοείται. (Βλ. και 

Κεφάλαιο 1: Θεωρία πειθούς.) 

Αξιολόγηση  

επιχειρηµάτων: 

Το επιχείρηµα έχει αποδεικτική ισχύ όταν είναι: 

α) έγκυρο 

β) αληθές   

Αν είναι κατά τα φαινόµενα έγκυρο, αλλά οδηγεί σ’ αναληθές – ψευδές 

συµπέρασµα, είναι σόφισµα. 

(Βλ. και Κεφάλαιο 1: Θεωρία πειθούς.) 

Καταγραφή  

συλλογιστικής 

πορείας / είδους 

συλλογισµού: 

Ο τρόπος οργάνωσης µιας επιχειρηµατολογίας / ενός επιχειρήµατος 

µπορεί να είναι: 

α) επαγωγικός˙ 

β) παραγωγικός˙ 

γ) (αναλογικός – δε ζητείται) 

(Βλ. και Κεφάλαιο 1: Θεωρία πειθούς.) 

∆ιάγραµµα  

κειµένου: 

Με βάση τις θεµατικές περιόδους ή τους πλαγιότιτλους των 

παραγράφων. 

Χωρισµός 

ενοτήτων: 

Ανά συναφείς νοηµατικά θεµατικές περιόδους (ή, αλλιώς, 

πλαγιότιτλους). 

Πλαγιότιτλοι: Η θεµατική περίοδος της παραγράφου ή, αλλιώς, µια φράση που να 

εντοπίζει το βασικό θέµα της. 

Ποιητική και 

Αναφορική  

λειτουργία: 

Η αναφορική λειτουργία είναι ευδιάκριτη στις κυριολεκτικές 

διατυπώσεις. 

Η ποιητική λειτουργία είναι ευδιάκριτη στις µεταφορικές. 

Ενεργητική και 

Παθητική 

σύνταξη:  

α) Ερµηνεία της επιλογής τους στο λόγο. 

Για να τονιστεί το υποκείµενο που ενεργεί – ενεργητική. 

Για να τονιστεί η πράξη του υποκειµένου – παθητική. 

β) Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ή το 

αντίστροφο (βλ. Ν.Ε.Σ., σελ. 66-68) 

Ευθύς και 

Πλάγιος λόγος: 

Μετατροπή του λόγου από ευθύ σε πλάγιο ή το αντίστροφο (βλ. 

Ν.Ε.Σ., σελ. 153-155) 
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Προσδιορισµός  

κειµενικού  

είδους: 

∆οκίµιο → πραγµατεία 

                 µελέτη 

                 διατριβή 

                 µονογραφία  

            →  διδαχή 

                 ηµερολόγιο 

                 επιστολή 

                 διάλογος 

           →  άρθρο 

                επιφυλλίδα 

                χρονογράφηµα 

Αν πρέπει να προσδιοριστεί το είδος του κειµένου µε κριτήριο κυρίως 

τον τρόπο πειθούς που χρησιµοποιείται σ’ αυτό (και όχι το ύφος του, 

το περιεχόµενο του κτλ.), καλό είναι να θυµόµαστε και τη εξής 

διάκριση των κειµένων:                                      

                            α) επιστηµονικά, 

                            β) δικανικά, 

                            γ) διαφηµιστικά, 

                            δ) πολιτικά, 

                            ε) δοκιµιακά, 

Προσδιορισµός  

δοκιµιακού  

είδους: 

α) δοκίµιο στοχασµού, 

β) δοκίµιο αποδεικτικό ή πειθούς. 

 

Εντοπισµός 

δοµής  

δοκιµίου: 

Το αποδεικτικό, κυρίως, διαρθρώνεται σε: 

α) Εισαγωγή (έκθεση). 

β) Ανάπτυξη. 

γ) Συµπέρασµα. 

Αναγνώριση  

της πρόθεσης,  

του σκοπού του  

δοκιµιογράφου: 

Η πρόθεση του δοκιµιογράφου µπορεί να είναι: 

α) να πληροφορήσει (σοβαρός τόνος) ˙ 

β) να διασκεδάσει / τέρψει (χιουµοριστικός – σκωπτικός τόνος) ˙ 

γ) να διδάξει (φιλοσοφικός – σατυρικός τόνος). 

Θέµα  

του δοκιµίου: 

Ο τίτλος δεν είναι πάντα ενδεικτικός του περιεχοµένου 

(παραπλανητικός τίτλος).  Το θέµα συνάγεται από την αξιολόγηση του 

περιεχοµένου. 

Αξιολόγηση  

της γλώσσας / του 

ύφους: 

Το ύφος κρίνεται ακατάλληλο / κατάλληλο ανάλογα µε την πρόθεση 

του δηµιουργού – συγγραφέα και ανάλογα µε το ποιος είναι ο 

αποδέκτης – αναγνώστης του κειµένου. 
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Ειδικότερα για διαφηµιστικό κείµενο: 

Αξιολόγηση 

της επιτυχίας 

µιας διαφήµισης: 

Πετυχηµένη είναι µια διαφήµιση όταν: 

α) ελκύει την προσοχή του δέκτη˙ 

β) προκαλεί το ενδιαφέρον του δέκτη˙ 

γ) δηµιουργεί επιθυµία αγοράς˙ 

δ) οδηγεί στην αγορά. 

(Βλ. σχολ. Βιβλίο, σελ. 40) 

Προσδιορισµός  

είδους  

διαφήµισης: 

α) αναπτύσσονται µε άµεσο τρόπο˙ 

β) είναι αφηγηµατικά˙ 

γ) αποδίδονται µε τη µορφή διαλόγου˙ 

δ) επεξηγούν την εικόνα˙ 

ε) στηρίζονται σε τεχνάσµατα – ευρήµατα  

Προσδιορισµός  

µέσων / τεχνικών 

της διαφήµισης:           

α) συνειρµός ιδεών˙ 

β) αναλυτική περιγραφή και επίδειξη των ιδιοτήτων του προϊόντος˙ 

γ) επίκληση στην αυθεντία˙ 

δ) επίκληση στο συναίσθηµα˙ 

ε) επίκληση στη λογική˙ 

στ) λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισµός 

(Βλ. σχολ. Βιβλίο, σελ. 40) 

  

Γ. ΕΙ∆Η ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 

Α. Ως προς τη µορφή: 

→  Γραπτό δοκίµιο (αποδεικτικό). 

→ Προσχεδιασµένος προφορικός λόγος (γραπτό κείµενο που προορίζεται να 

εκφωνηθεί  

                                            ως οµιλία, δηµόσια τοποθέτηση). 

→ Ανοιχτή επιστολή (που δηµοσιεύεται στον Τύπο). 

→ Κλασική επιστολή (που απευθύνεται, σε παράδειγµα, σε οικείους, ανωτέρους, 

φορείς,      

                       έντυπα κτλ.). 

→ Άρθρο (συνήθως µε παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών – ειδήσεων και δεδοµένη 

προσωπική άσκηση). 

→ ∆ιαφήµιση. 

 

Β. Ως προς το περιεχόµενο: κείµενα παρεµβατικού χαρακτήρα: 
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→ προτάσεις (λύσεις, τρόποι αντιµετώπισης ενός προβλήµατος)˙ 

→ κείµενα παραίνεσης (προτροπής – αποτροπής)˙ 

→ κείµενα διαµαρτυρίας - καταγγελίας˙ 

→ µανιφέστα - διακηρύξεις˙ 

→ κείµενα συµπαράστασης˙ 

→ κείµενα αρχών [υποδείξεων, δεοντολογίας (κώδικες αρχών)]. 
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∆. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 

 

 

� Αποσιωπητικά (…): χρησιµοποιούνται για να δηλωθεί κάποια παράλειψη λόγου 

(προφορικού ή γραπτού). 

� Άνω τελεία / άνω στιγµή (˙): χρησιµοποιείται στο εσωτερικό µιας περιόδου και δηλώνει 

µικρότερη διακοπή από την τελεία και µεγαλύτερη από το κόµµα. 

 

� Θαυµαστικό (!): χρησιµοποιούµε αυτό το σηµείο στίξης, όταν θέλουµε να τονίσουµε τον 

επιφωνηµατικό χαρακτήρα µιας λέξης, έκφρασης ή πρότασης. 

 

� ∆ιπλή τελεία (:): Χρησιµοποιείται: 

α) µπροστά από τα λόγια που παραθέτονται κατά λέξη  

β) µπροστά από µια απαρίθµηση, µια ερµηνεία, ένα απόσπασµα 

γ) µπροστά από ένα ρητό, µια παροιµία. 

 

� Παρένθεση ( ))( : Μέσα σε παρένθεση βάζουµε µια λέξη ή µια φράση που εξηγεί ή 

συµπληρώνει τα λεγόµενα. 

 

� Κόµµα (,): Με κόµµα χωρίζουµε: 

 

α) τους όµοιους όρους µιας πρότασης 

β) προτάσεις όµοιες ασύνδετες 

γ) δευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες 

δ) την κλητική προσφώνηση. 

 

    ∆εν βάζουµε κόµµα µπροστά από τις ειδικές, τις πλάγιες ερωτηµατικές και  

    τις διστακτικές προτάσεις. 
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 ΕΥΘΥΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ευθύς – πλάγιος λόγος: Όταν ακούµε τα λόγια ενός προσώπου όχι 

ακριβώς όπως τα είπε το ίδιο το πρόσωπο που µιλάει, αλλά όπως τα 

µεταφέρει κάποιο άλλο πρόσωπο, τότε λέµε ότι ο λόγος είναι πλάγιος. 

� Πλάγιος λόγος ακολουθεί κυρίως ύστερα από ρήµατα που έχουν τη 

σηµασία των: λέγω, διατάζω, αισθάνοµαι, γνωρίζω, ρωτώ κ.τ.ό. 

 

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                        ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

Καµιά εξάρτηση                         Εξάρτηση από ρήµατα: λεκτικά, αισθητικά, 

γνωστικά, ερωτηµατικά 

 

πρόταση κρίσεως         →          ειδική πρόταση 

πρόταση επιθυµίας       →            βουλητική πρόταση 

ευθεία ερώτηση           →            πλάγια ερώτηση 

δευτερεύουσα πρόταση →          δευτερεύουσα πρόταση 

 

• Ένας πλάγιος λόγος µπορεί να προέρχεται και από κύριες προτάσεις και 

από κύριες που συνοδεύονται από δευτερεύουσες. 

• Όταν ο ευθύς λόγος µετατρέπεται σε πλάγιο, εκτός από τις αλλαγές στις 

εγκλίσεις, στους χρόνους και στα πρόσωπα του ρήµατος καθώς και στις 

αντωνυµίες, µπορεί να αλλάξει σύµφωνα µε το νόηµα και το τοπικό ή 

χρονικό επίρρηµα. (Συντακτικό Νεοελληνικής Γλώσσας, Μ. 

Τριανταφυλλίδη, σελ. 153 – 155). 
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� ∆ήλωση – Συνυποδήλωση: 

Οι όροι δήλωση και συνυποδήλωση χρησιµοποιούνται συχνά στη 

νεότερη γλωσσολογία. ∆ήλωση είναι η άµεση καθηµερινή και πιο 

απλή σηµασία της λέξης. Η λέξη «λευκό», π.χ. σηµαίνει λευκό, το 

χρώµα του άσπρου τοίχου. Αυτό είναι δήλωση. Κάποτε όµως και σε 

ορισµένα γλωσσικά περιβάλλοντα το «λευκό» σηµαίνει το καθαρό, το 

αγνό, το χρώµα της αθωότητας. Αυτό είναι συνυποδήλωση. Τη 

δεύτερη φορά δηλαδή η λέξη έχει συνειρµική σηµασία. Έτσι λέµε τη 

σηµασία που ποικίλλει σε µία λέξη ανάλογα µε τις εµπειρίες του 

οµιλητή. Αντίθετη της είναι η γνωστική (δηλωτική) σηµασία, που 

είναι απρόσωπη και σταθερή.2 

 

 

 

 

� Σύνδεση: Με την παρατακτική σύνδεση συνδέονται όµοιες προτάσεις 

(π.χ. κύριες µε κύριες). 

Με την υποτακτική σύνδεση συνδέονται, αφενός µία κύρια µε µία 

δευτερεύουσα και αφετέρου µία δευτερεύουσα µε άλλη δευτερεύουσα˙ σ’ 

αυτή τη περίπτωση, η πρώτη είναι πιο ισχυρή και εξαρτά τη δεύτερη 

δευτερεύουσα πρόταση 

 

 

 

 

 

� Ύφος: Για το ύφος γενικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

χαρακτηρισµούς, όπως καλαίσθητο – ακαλαίσθητο, φυσικό – τεχνητό, λιτό 

- ποµπώδες, ακαδηµαϊκό κ.ά. 

� Γλώσσα: Για τη γλώσσα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε όρους, όπως 

πειστική, ασυνήθιστη, κατανοητή, εκφραστική κ.ά. 

Τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται βέβαια από τον συγγραφέα και την τεχνοτροπία 

του (ρεαλιστής, συµβολικός, αισιόδοξος, γλαφυρός κ.ά.). 
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“ΠΕΙΘΩ„ 

 
Α. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

• απλός και επιγραµµατικός 
• ελλειπτικός, συνθηµατικός και εντυπωσιακός 
• ανάλογα µε την περίπτωση γίνεται αφηγηµατικός, περιγραφικός, επεξηγηµατικός, 
      µονόλογος, ή διάλογος. 
• χρησιµοποιεί νεολογισµούς και σχήµατα λόγου, εκφυολογήµατα 
• συχνά είναι χιουµοριστικός 
• σπανιότερα επιχειρηµατολογεί και χρησιµοποιεί τεκµήρια 

Β. ∆ΙΚΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  
• Τρόποι πειθούς: επίκληση στη λογική, στο συναίσθηµα των δικαστών, στο ήθος του 
      ποµπού, επίθεση στο ήθος του αντιπάλου 
• περιγραφικός, αναλυτικός, επεξηγηµατικός λόγος που καταλήγει σε λογικά συµπεράσµατα 
      ή ρητορικά ερωτήµατα 
• το ύφος συνήθως είναι απλό 
• αν καταφεύγει στη συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, σε στρεψοδικία και σε σοφίσµατα 
      το ύφος γίνεται στοµφώδες 
• η απόφαση του δικαστηρίου ονοµάζεται διατακτικό→διακρίνεται για τον τεκµηριωµένο 
      λόγο, σοβαρότητα και επισηµότητα ύφους, χρησιµοποιεί λόγιες λέξεις, δικανικούς όρους           
      (αποτελεί τυπικό δείγµα παραγωγικού συλλογισµού). 

 
   Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

• Αυταρχικά πολιτεύµατα: η εξουσία επιβάλλεται µε τη φυσική ή την ψυχολογική βία 
      (προπαγάνδα) 
• ∆ηµοκρατία: το πολίτευµα της πειθούς. 
• Ο πολιτικός λόγος δείχνει τόσο το ήθος του πολιτικού όσο και το µορφωτικό επίπεδο και τη 
      δηµοκρατική ωριµότητα του πολίτη. 
• Υπεύθυνος πολιτικός λόγος: στοχεύει στην έγκυρη πληροφόρηση του πολίτη, στηρίζεται σε 
      επιχειρήµατα, σε λογική δοµή, σε κριτική, αλλά όχι σε εξύβριση των αντιπάλων, σε λογική                        
 χρήση της γλώσσας. 
• Ο ανεύθυνος πολιτικός λόγος: στηρίζεται σε συνθήµατα, δηµαγωγία και φανατισµό, σε 
      παραποίηση των εννοιών και καπηλεία των αξιών, σε ηθικολογία, σε αµετροέπεια, σε    
 εριστική διάθεση και σε συγκινησιακή χρήση 
της γλώσσας. 

 
 ∆. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

• ορθολογιστικές µέθοδοι έρευνας 
• λόγος ⇒περιγραφικός, ερµηνευτικός, αποδεικτικός, απρόσωπος, αντικειµενικός 
                      ορθολογικός 
• τρόποι πειθούς: επίκληση στη λογική (τεκµήρια, επιχειρήµατα),  
                                 επίκληση στην αυθεντία (βιβλιογραφία). 
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∆ΟΚΙΜΙΟ (essay/essai→ δοκιµή, προσπάθεια) (Montαique) 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
 Ιδιότυπο γραµµατειακό είδος: βρίσκεται ανάµεσα στα λογοτεχνικά κείµενα και στις σύντοµες  
  µελέτες. 

1. Μέση έκταση-ανολοκλήρωτη διαπραγµάτευση ενός θέµατος 
2. Εκλαϊκευµένο-προσιτό στο ευρύ κοινό 
3. απόλυτα προσωπικό ύφος-υποκειµενικότητα 
4. διαχρονικός χαρακτήρας 
5. θεµατικό κέντρο και σταθερή δοµή 
 

 ΕΙ∆Η ∆ΟΚΙΜΙΟΥ 
1. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ   ή  
       πειθούς 

 ⇓  
 � τεκµηρίωση απόψεων � 
     λογική σειρά-στήριξη 
                στη γνώση και όχι στη 
     φαντασία, παρατήρηση 
 
 � αντικειµενικός χαρακτήρας 
 
 � Στόχος: να πείσει,  
     να πληροφορήσει, να διδάξει 
 
 � λογική δοµή 
 
 � επίκληση στη λογική- αυθεντία 
 
  
 � γλώσσα κυριολεκτική 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Σ Τ Ο Χ Α Σ Τ Ι Κ Ο 

 

 
� απόλυτη ελευθερία – ο συγγραφέας 
ελεύθερα περιδιαβαίνει στο χώρο των ιδεών 
 
 
� υποκειµενικός χαρακτήρας 
 
 
� Στόχος: να τέρψει 
 
 
� χρήση συµβόλων, εικόνες (συνειρµός ιδεών) 
 
� προσεγγίζει τη λογοτεχνία 
 
� επίκληση στο συναίσθηµα 
� γλώσσα  συνυποδηλωτική.



 

 

∆ΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΕΙ∆Η 
 

1) ∆οκίµιο     και  µελέτη,               πραγµατεία,          διατριβή,                            
    µονογραφία       
 
 
 
                                                                             
έρευνα σε απόλυτα                         εκτενέστερη  µελέτη,  
εξειδικευµένο θέµα.                        λεπτοµερής     
                        
     σοβαρή επιστηµονική             
     µελέτη     
 
Οι δοκιµιογράφοι δεν εξαντλούν το θέµα και εκφράζουν υποκειµενικές απόψεις. 
Αντίθετα, οι επιστήµονες, απευθυνόµενοι σε ειδικούς, αναπτύσσουν ένα θέµα 
συστηµατικά, µεθοδικά και λογικά. ∆ίνουν έγκυρη ενηµέρωση, εµπεριστατωµένη 
πληροφόρηση (χρήση ειδικού λεξιλογίου)·(αυστηρή λογική οργάνωση)-
(αντικειµενικότητα)-(σαφήνεια, ακρίβεια). 
 
2) ∆οκίµιο και διδαχή, ηµερολόγιο,   επιστολή,   διάλογος. 

            ↓                                      ↓                              ↓                                   
διδακτικός σκοπός,                  υποκειµενική           επικοινωνιακός 
επικοινωνιακός χαρακτήρας   σκοπιά           χαρακτήρας  
συµβουλές, παραινέσεις, 
νουθεσία 
          
3) ∆οκίµιο και άρθρο, επιφυλλίδα, χρονογράφηµα. 
 
 Ο κοινωνικός τους χαρακτήρας αγγίζει τον αντίστοιχο του δοκιµίου. Το 
αντικείµενο που πραγµατεύεται σχετίζεται µε κάποιο σύγχρονο θέµα, ενώ το δοκίµιο 
αντλεί υλικό από κάποιο εσωτερικό συµβάν, ιδέα, σκέψη κ.τ.λ. και ανάγεται από το 
επικαιρικό στο µόνιµο. 
 
  



 

 

ΥΦΟΣ 
 

«Ύφος είναι ο ιδιαίτερος εκείνος τρόπος, µε τον οποίο επινοεί κανείς και εκφράζει τις 
σκέψεις του. Είναι ισοδύναµο µε τη φυσιογνωµία, το πνεύµα και τον χαρακτήρα του 
συγγραφέα. Έτσι άλλο το ύφος το Πλατωνικό, άλλο το Αριστοτελικό, άλλο το Αισχύλειο 
και άλλο το Ευριπίδειο, άλλο το Παλαµικό, άλλο το Βαλαωριτικό και άλλο το 
Κρυσταλλικό. Είναι σχετικό µε το πρόσωπο του συγγραφέα, διαφορετικό πάντα. Έτσι 
δεν µπορεί να ειπή κανείς, ότι το ύφος έχει γενικούς και σταθερούς κανόνες, αφού κάθε 
συγγραφέας µπορή να έχει το δικό του ύφος: O Buffon λέγει:‘‘Le styl lest l’ home 
même’’. (Το ύφος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος). Ο ίδιος λέγει, ότι το ύφος είναι η τάξη και η 
ρυθµική κίνηση, κάτω από την οποία θέτουµε τις σκέψεις µας. […] 
 

Είδη ύφους 
Υπάρχουν αρετές ή ιδιότητες του λεκτικού (το λεκτικό φανερώνει την έκφραση 

της σκέψης και περιλαµβάνει και το ύφος και την προφορά) που είναι χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα κάθε συγγραφέα ή προκύπτουν από τη φύση του θέµατος και έχουν µερική 
σηµασία, ειδική αξία. Επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται άπειρες ποικιλίες και 
µορφές στο λεκτικό, οι τεχνογράφοι τις ένωσαν σε τέσσερα είδη βασικά, το απλό, το 
µέσο, το υψηλό και το µικτό, στα οποία µπορεί να κατατάξει κανείς όλα τα είδη της 
λεκτικής συνθέσεως. Έτσι διακρίνουµε ύφος απλό, ύφος µέσο, ύφος υψηλό, ύφος µικτό. 

Το απλό ύφος ή ισχνό ή αφελές εκφράζει τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις 
εικόνες µε φυσικότητα, αυθορµητισµό, χωρίς να στολίζη, χωρίς να παρουσιάζει τέχνη. O 
Boileau λέγει ότι «η απλότητα ευχαριστεί χωρίς µελέτη και τέχνη». 
 Το απλό ύφος του λόγου δεν έχει στολίδια, είναι φειδωλό στα σχήµατα και δεν 
διαφέρει σχεδόν από την καθηµερινή και κοινή οµιλία. (σ.σ. Η καθηµερινή και κοινή 
οµιλία δίνει οικειότητα στο λόγο, ενώ οι λόγιες λέξεις επισηµότητα.) Ευχαριστεί και 
προκαλεί το διαφέρον από την αλήθεια των ιδεών, την ακρίβεια των εκφράσεων, την 
καθαρότητα, την κυριολεξία και την ορθότητα των φράσεων. […] 

Το µέσο ή µέτριο ύφος ή όπως αλλιώς λέγεται ανθηρό και γλαφυρό, έχει την 
ονοµασία αυτή, γιατί και ως προς τα στολίδια και κοσµήµατα του λεκτικού, και ως προς 
τις ιδέες και τα συναισθήµατα, βρίσκεται στο µέσο, µεταξύ των σεµνών µορφών της 
απλότητας και των µεγαλοπρεπών εκδηλώσεων του υψηλού. […] 

Το υψηλό ύφος ή αδρό διακρίνεται για τη µεγαλοπρέπεια και το µεγαλείο του, το 
ανάλογα υψηλό λεκτικό, τη συναισθηµατική του δύναµη και την έξαρση των ιδεών του, 
σύµφωνα µε το µέγεθος και το µεγαλείο του υποκειµένου. Το ύφος αυτό ταιριάζει σε 
υψηλές και σοβαρές υποθέσεις, στα µεγάλα επικά ποιήµατα και προπαντός στα δράµατα 
και ιδιαίτερα στην τραγωδία. […] 

Ο στόµφος που είναι η χρησιµοποίηση υπερβολικών µέσων, λέξεων, φράσεων, 

συναισθηµάτων, για να εκφράσουµε κοινές και ασήµαντες σκέψεις, τα ποµπώδη και 

φουσκωµένα λόγια, οι ποµφόλυγες (φούσκες), είναι το πιο φρικτό µειονέκτηµα του λόγου, 

γιατί τον παρουσιάζουν έτσι κούφιον εσωτερικά και µε µόνο προσόν το εξωτερικό 

αδικαιολόγητο µεγαλείο. […] 

Αν προσέξουµε όµως και τα πιο οµοιόµορφα στο ύφος λογοτεχνήµατα, θα 
ιδούµε, ότι δεν υπάρχει σε όλη την έκταση τους το ίδιο ύφος, αλλά από σηµείο σε σηµείο 
διαφέρει, και παρουσιάζεται πότε απλό, πότε γλαφυρό και µέτριο και πότε υψηλό και 
αδρό. Το ύφος αυτό λέµε τότε, ότι είναι µικτό»  

(Πηγή: Κ.Ι. Παπανικολάου, Νεοελληνική Καλολογία, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας») 
 



 

 

 

Άσκηση 
Να χαρακτηρίσεις το ύφος στα αποσπάσµατα που ακολουθούν και να αιτιολογήσεις το 
χαρακτηρισµό σου. 
 

Πρώτο απόσπασµα 
 Και η προπαγάνδα αυτή ξεκινάει απ’ την «ανώδυνη» προβολή προϊόντων 
διάφορων πολυεθνικών εταιρειών και φτάνει ως την επιβολή ενός «τρόπου ζωής» όπου 
κυριαρχούν ο αµοραλισµός, η κερδοµανία, η βία, διόλου ανώδυνα. Ένας κόσµος που έχει 
υποστεί τέτοια πλύση εγκεφάλου, που έχει περιαχθεί σε τέτοια πνευµατική αδράνεια, δεν 
είναι διόλου δύσκολο να µπολιαστεί µε «πολιτικές» απόψεις που στρώνουν µε δάφνες το 
δρόµο σε επίδοξους απόλυτους κυρίαρχους της «πλανητικής αγέλης»… (Μ. Πλωρίτης) 
 

∆εύτερο απόσπασµα 
 Και αναρωτιέµαι µήπως δε µε συγκινούν περισσότερο άνθρωποι άλλων χρόνων, 
που οι γνώσεις τους µπορεί να έφερναν σήµερα θυµηδία, αλλά που είχαν αισθήσεις 
πιθανότατα πιο κοντά στην ισορροπία που θα λαχταρούσα να έβλεπα κάπου-κάπου στις 
ψυχές των τριγυρινών µου. 

Ο ένας που έτυχε να έχω στο νου, είναι ένας αγράµµατος Έλληνας των αρχών του 
περασµένου αιώνα. Τα λιγοστά γράµµατα που ήξερε, τα είχε µάθει στα τριανταπέντε του 
χρόνια για να γράψει Αποµνηµονεύµατα, πασίγνωστα σήµερα. Μιλά, καθώς το 
σηµειώνει, σε κάτι στρατιώτες, προς το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, που γύρευαν 
να πουλήσουν σε «Ευρωπαίους» δυο αρχαία αγάλµατα τους λέει: «Αυτά, και δέκα 
χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να µην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα σας. 
Γι’ αυτά πολεµήσαµε». Μνηµόνευα τον Μακρυγιάννη (Β΄ 303). Τα λόγια του δεν είναι 
ρητορείες σοφολογιότατου. Λέγουνται από έναν άνθρωπο που ήξερε, καθώς το µαρτυρά 
η ζωή του, και το βάρος της λαλιάς και το βάρος του πόνου. (Γ. Σεφέρης) 
 

Τρίτο απόσπασµα 
 Υπάρχουν αναµφισβήτητα ιδέες που είναι «ιδέες – δυνάµεις» και που οι πιο 
κυνικοί υποστηρικτές της ιδιοτέλειας και της βίας δεν µπορούν να µην υπολογίζουν. Από 
το πολύ επαναλαµβάνονται οι ιδέες αυτές µετουσιώνονται σε πραγµατικές δυνάµεις και 
ριζώνουν µέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Συνήθως τις ιδέες αυτές τις διακηρύσσουν 
έµπειροι πολιτικοί που δεν τις πιστεύουν και τις ασπάζονται αδαή ανθρωπάκια που δεν 
τις διακηρύσσουν. Αλλά όπως νάναι, οι ιδέες αυτές επιδρούν, κατά κάποιο µέτρο, στην 
εξέλιξη των γεγονότων. Και µόνη άλλωστε η επίµονη υποκρισία µε την οποία οι πονηροί 
ηγέτες δηµόσια τις προσκυνούν είναι τρανή απόδειξη της δύναµης των. (Κ. Τσάτσος) 

Σπυρίδων Κ. Κούτρας, Εγχειρίδιο λόγου για την Έκφραση -Έκθεση 
 



 

 

Πρόσθετες ασκήσεις θεωρίας 
 
1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α΄ µε εκείνες της στήλης Β΄. Κατόπιν 
χαρακτηρίστε τον τρόπο πειθούς που χρησιµοποιείται σε κάθε απόσπασµα της στήλης 
Α΄(περισσεύει ένα). 
Επίκληση στη λογική, στο συναίσθηµα, στην αυθεντία, στο «ήθος» του ποµπού/του 
δέκτη, επίθεση στο «ήθος» του αντιπάλου. 
 
 

Α΄:ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Β΄:ΕΙ∆ΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

α) «Η χώρα χρειάζεται µιαν άλλη αναπτυξιακή πορεία. 
Μια πορεία µε τη δηµοκρατία στη θέση του 
αυταρχισµού. 
Με τη συµµετοχή των εργαζοµένων αντί για την 
περιθωριοποίησης τους. 
Με τη στήριξη του εισοδήµατος τους. 
Με τη διεύρυνση των κοινωνικών τους 
κατακτήσεων…» 
Τρόπος πειθούς:…………………………… 
β) «Αυτό που µε προβληµατίζει και που πρέπει να 
προβληµατίζει όλους είναι ότι πάρα πολλές φορές ο 
χρονογράφος δεν εκφραζόταν έτσι, ακολουθώντας µια 
συγκεκριµένη πολιτική γραµµή, αλλά υπακούοντας σε 
µια ενστικτώδη ανάγκη δηµιουργίας εντυπωσιακής 
είδησης, δηλαδή στην ανάγκη να κάνει ένα µπανάλ 
γεγονός να φανεί σηµαντικό». 
Τρόπος πειθούς: …………………………… 
γ) «Για τον Αριστοτέλη, πράξις είναι εκείνη η 
ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει το τέλος τη εν 

εαυτη, και όχι σ’ ένα εξωτερικό προς αυτήν 
αποτέλεσµα. 
Ας σηµειώσουµε εν παρόδω ότι η αριστοτελική 
διάκριση πράξις / ποίησις εξαρτάται από την 
κατηγορία της ουσίας, µορφή συνδεδεµένη κατά 
τρόπο επίµονο µε µια ύλη…» 
Τρόπος πειθούς: …………………………… 
δ) «Τοπία παρθένα, άγνωστα στο ευρύ ταξιδιωτικό 
κοινό, µε φυσικό πλούτο, άγρια οµορφιά, περίεργα 
ήθη και έθιµα. Πανσπερµία γλωσσών, θρησκειών, 
δοξασιών, πολιτισµών. Κάθε χώρα και µια 
αποκάλυψη! Κόσµοι διαφορετικοί, αρχέγονοι, 
γοητευτικοί περιµένουν να τους γνωρίσετε». 
Τρόπος πειθούς: …………………………… 
 

 
 

1. ∆ικανικό 
 
 
 
 
 
 
 
2. Επιστηµονικό 

 
 

 
3. ∆ιαφηµιστικό 

 
 
 
 
 

4. Πολιτικό 
 
 
 

5. ∆οκιµιακό 
 

 
2. Να αξιολογήσετε τα παρακάτω επιχειρήµατα ως προς την ορθότητα τους. Να 
επισηµάνετε ποια είναι παραλογισµοί, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. 



 

 

α) Οι άνθρωποι µε ισορροπηµένο εσωτερικό κόσµο έχουν πάντα ήπια συµπεριφορά. 
Ο πατέρας του Νίκου είναι άνθρωπος µε ισορροπηµένο κόσµο. 
Άρα, ο πατέρας του Νίκου έχει πάντοτε ήπια συµπεριφορά 

 Ορθό   □     Παραλογισµός  □ 
Αιτιολόγηση:…………………………………………………………………….. 
 
β) Μια µετοχή είναι είτε επιθετική είτε επιρρηµατική είτε κατηγορηµατική 
Η µετοχή της πρότασης αυτής δεν είναι κατηγορηµατική. 
Άρα, η µετοχή της πρότασης αυτής είναι επιρρηµατική ή επιθετική. 

Ορθό   □     Παραλογισµός  □ 
Αιτιολόγηση:…………………………………………………………………….. 
 
γ) Οι κάτοικοι του Τρίτου Κόσµου είναι κατά κανόνα αναλφάβητοι. 
Οι αναλφάβητοι προσαρµόζονται δύσκολα στις κοινωνικές συνθήκες. 
Άρα, οι κάτοικοι του Τρίτου Κόσµου προσαρµόζονται κατά κανόνα δύσκολα στις 
κοινωνικές συνθήκες. 

Ορθό   □     Παραλογισµός  □ 
Αιτιολόγηση:…………………………………………………………………….. 
 
 
3. Να αναγνωρίσετε το βασικό τρόπο πειθούς που εφαρµόζεται στο παρακάτω 
απόσπασµα. 
Α) Γλώσσα είναι, βασικά, τα δύο κύρια επίπεδα κάθε γλώσσας: το εσωτερικό, γενικό 
σύστηµα που χαρακτηρίζει τη δοµή µιας φυσικής γλώσσας (ο λόγος) και η συγκεκριµένη 
από τα άτοµα µιας γλωσσικής κοινότητας πραγµάτωση του (η οµιλία) […] η γλώσσα 
είναι και φυσική και ψυχολογική οντότητα µαζί, και υλική και άυλη, και κοινωνική και 
ατοµική διαδικασία, και στατική (ως κατάσταση) και δυναµική (ως εξέλιξη) παρουσία. 
 
Τρόπος πειθούς: …………………………… 
 
 
4. «Αυτός ο κόσµος δεν είναι ανθρώπινος, γιατί ακριβώς είναι γιγάντιος, κι αυτός ο 
άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, ακριβώς γιατί ο κόσµος στον οποίο ζει δεν είναι 
καµωµένος στα µέτρα του». 
     Alberto Moravia, Θεµέλιο, µτφρ. Κ. Π., τόµ. 4, 
1987, σελ. 179 
α) Να συµπληρώσετε το συλλογισµό καταγράφοντας τις προκείµενες που οδηγούν στο 
συµπέρασµα αυτό. 
Μείζων προκείµενη   →   
…………………………………………………………………. 
Ελάσσων προκείµενη →   …………………………………………………………………. 
Συµπέρασµα   →   Άρα, ο κόσµος δεν είναι ανθρώπινος κι αυτός ο άνθρωπος δεν  
                  είναι άνθρωπος. 
β) Να εξηγηθεί το οξύµωρο σχήµα «… ο άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος…» 
γ) Να αξιολογηθεί ο παραπάνω συλλογισµός και να χαρακτηρισθεί το επιχείρηµα ως 
προς την ορθότητα του. 
 



 

 

5.  Τα ακόλουθα αποσπάσµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν αποσπάσµατα δοκιµιακού 
λόγου. Να εντοπίσετε τον τρόπο πειθούς που χρησιµοποιείτε σε καθένα απ’ αυτά, 
αντιστοιχίζοντας τα δεδοµένα της στήλης Α µε εκείνα της στήλης Β (περισσεύουν δύο) 
και στη συνέχεια να προσδιορίσετε την πρόθεση του κάθε δοκιµιογράφου, επιλέγοντας 
από την τρίτη στήλη (Γ) του πίνακα τα αντίστοιχα στοιχεία (περισσεύουν δύο). 
 

Α΄ Β΄ Γ΄ 
I. «… Όταν αναµένονται µεγάλες 

καταιγίδες συµβαίνει πάντοτε το 
ίδιο, µερικοί από τους ψαράδες 
δένουν γερά τα καΐκια τους στην 
παραλία και τρέχουν να 
προφυλαχτούν στην στεριά, άλλοι 
πάλι βιάζονται να ξανοιχτούν στη 
θάλασσα. 
Τα καΐκια όταν είναι καλοτάξιδα, 
είναι πιο ασφαλισµένα στη 
φουρτούνα παρά στην παραλία. 
Ακόµα και µέσα στις πιο µεγάλες 
καταιγίδες µπορούν να σωθούν από 
το έµπειρο χέρι του καπετάνιου, 
στην παραλία όµως ακόµα και σε 
πιο µικρές καταιγίδες θα 
κοµµατιαστούν από τα κύµατα. Για 
τους ιδιοκτήτες τους αρχίζει τότε 
µια πάρα πολύ σκληρή ζωή». 

II. Ορίζουµε σαν ευτυχία την 
(συνήθως προσωρινή) κατάσταση, 
όπου η πραγµατικότητα συµπίπτει 
µε τις επιθυµίες µας. 
Σε αναλογία, δυστυχία πρέπει να 
είναι η µη σύµπτωση ανάµεσα σε 
επιθυµία και πραγµατικότητα. Με 
άλλα λόγια, δυστυχία µπορούµε να 
ονοµάσουµε την απόσταση 
ανάµεσα σε επιθυµία και 
πραγµατικότητα. 

III. Βρίσκουµε τους ανθρώπους πολύ 
µόνους στη σηµερινή κοινωνία. 
Λέγοντας το έτσι δε σηµαίνει 
τίποτε νοµίζω. Υπάρχουν άνθρωποι 
αβίωτοι, τους οποίους αποφεύγει 
όλος ο κόσµος γιατί στ’ αλήθεια 
δεν είναι προικισµένοι µε µοναξιά. 
Άνθρωποι που δε βλέπουν, δεν 
ακούν, ενοικούν στη ζωή µ’ 
οποιοδήποτε τίµηµα. Άνθρωποι 
τροµαγµένοι, αποµονωµένοι από 

 
 
α) Επίκληση στη 
λογική 
 
 
 
 
β) Επίκληση στο 
συναίσθηµα 
 
 
 
 
 
γ) Επίκληση στο 
ήθος του ποµπού 
 
 
 
 
 
 
δ) Επίκληση στο 
ήθος του δέκτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) Επίκληση στην 
αυθεντία 
 
 
 
 
 

 
 
1. Να προσπαθήσει 
να ερµηνεύσει µια 
κατάσταση ή µια 
στάση. 

 
 
 
2. Nα τεκµηριώσει 
µια τοποθέτηση µε 
αναφορά συναφών 
απόψεων. 
 
 
 
3. Να αξιολογήσει µια 
κατάσταση 
επισηµαίνοντας 
πιθανούς κινδύνους. 
 
 
 
 
4. Να τέρψει 
αστειευόµενος 
σχετικά µε µια 
κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Να διδάξει µέσω 
µιας έµµεσης 
αναλογίας. 
 
 



 

 

τον τρόµο τους ακόµη και απ’ την 
ιδέα της µοναξιάς της ζωής… 

IV. …Στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι µια 
κατά πολύ απολίτικη κοινωνία, 
είναι µια πολύ επικίνδυνη 
πιθανότητα. Συγκεκριµένα η 
ανάπτυξη του θρησκευτικού 
φανατισµού είναι πολύ απειλητικό 
φαινόµενο. Ευτυχώς οι ηγετικές 
φιγούρες του κινήµατος είναι 
εξαιρετικά διεφθαρµένες, κάτι που 
είναι πολύ καλό. Κάθε φορά 
ανακαλύπτω πως ένας απ’ αυτούς 
δε θέλει τίποτα άλλο από χρυσές 
Cadillac’s, ελεύθερο σεξ κ.λ.π. Το 
επιδοκιµάζω. Όσο είναι 
διεφθαρµένοι δεν είναι επικίνδυνοι. 
Θα χάσουν τους αγωνιστές τους. 
Αλλά αν κάποιος απ’ αυτούς θέλει 
εξουσία, µπορεί να γίνει πολύ 
επικίνδυνος. 

V. Σύνοψη συνοχής οµάδας 
ευσυνείδητης, το ελληνικόν 
πρωτοπροσδιορίζεται από τον 
Ηρόδοτο. Ο ορισµός του 
Ηροδότου, που για την εποχή του 
βέβαια µπορεί να θεωρηθεί 
δόκιµος, µιλά για το όµαιµον, αλλά 
προσθέτει αµέσως ισοδύναµα κα το 
οµόθρησκον, το οµόηθες και το 
οµόγλωσσον, ως τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής 
ταυτότητας. Φυλή, θρησκεία, 
γλώσσα, ήθη, ιδού τα θεµελιακά 
στοιχεία που συσπείρωσαν την 
ανθρώπινη οµάδα, την κοινότητα 
που ονοµάζεται «Έλληνες». 

 
 
στ) Επίθεση στο 
ήθος του αντιπάλου 

 
 
 
 
 
6. Να πληροφορήσει 
αντικειµενικά, µε 
πληθώρα 
στατιστικών. 
 
 
 
7. Να προσεγγίσει 
λογικά µια έννοια 
προσδιορίζοντας την. 

 
 
6. Τα ακόλουθα αποσπάσµατα δεν ανήκουν σε δοκιµιακά κείµενα. 
 α) Να προσδιορίσετε το κειµενικό είδος στο οποίο ανήκουν, αντιστοιχίζοντας τα 
αποσπάσµατα της στήλης Α΄ µε τα κειµενικά είδη που αναφέρονται στη στήλη Β΄ (δύο 
περισσεύουν). 
 β) Να εντοπίσετε σε κάθε απόσπασµα τα σηµεία εκείνα τα οποία θα µπορούσαν 
να αποτελούν το περιεχόµενο ενός δοκιµίου, δηλώνοντας το θέµα του. 
 

Α. Αποσπάσµατα Β. Είδος κειµένου Γ. Θέµα δοκιµίου 
I. «Το χειρότερο σας, ω α) ∆ιάλογος ………………………… 



 

 

ανώτεροι άνθρωποι, είναι 
πως δε µαθαίνετε όλοι να 
χορεύει κανείς – να χορεύετε 
περνώντας από πάνω σας: Τι 
σηµασία έχει τ’ ότι 
αποτυχαίνετε! 
Πόσα και πόσα δεν υπάρχουν 
ακόµα που µπορούν να 
γίνουν! Μάθετε, λοιπόν, να 
γελάτε περνώντας πάνω από 
τα κεφάλια σας! Υψώστε τις 
καρδιές σας, ω καλοί 
χορευτές, ψηλά, ψηλότερα! 
Και µην ξεχνάτε ούτε και το 
καλό γέλιο! 
Αυτό το στεφάνι του 
γελαστού, αυτό το στεφάνι 
από ρόδα: σε σας, αδελφοί 
µου, πετώ το στεφάνι! 
Άγιασα το γέλιο! Ω ανώτεροι 
άνθρωποι, µάθετε, λοιπόν να 
γελάτε!» 

II. Τι σηµαίνει αυτό το αιφνίδιο 
ξύπνηµα –µέσα σ’ αυτό το 
σκοτεινό δωµάτιο- µε του 
θορύβους µιας πόλης 
ξαφνικά ξένης: Όλα µου 
είναι ξένα, όλα, χωρίς ένα 
πλάσµα δικό µου, δίχως τόπο 
για να κλείσω αυτή τη πληγή. 
Τι κάνω εδώ, τι νόηµα έχουν 
αυτές οι κινήσεις, αυτά τα 
χαµόγελα: ∆εν είµαι απ’ εδώ, 
ούτε όµως και από αλλού. 
Ο κόσµος ένα άγνωστο τοπίο 
όπου η καρδιά µου δε 
βρίσκει πια στήριγµα. Ξένος, 
ποιος µπορεί να ξέρει τι 
σηµαίνει αυτή η λέξη; 

III. Τελειώνοντας θα ήθελα να σε 
συγχαρώ –όσο κι αν δε σου 
χρειάζονται τα συγχαρητήρια 
ενός νεότερου και 
ασηµότερου σου- για το 
µέρος όπου λες και πιστεύεις 
ότι «πρώτο χρέος µας είναι 
να έχουµε το πνεύµα µας 
ανοιχτό προς όλες τις µεριές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Επιστολή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) ηµερολόγιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ) ∆ιδαχή 
 
 
 
 
 
 
 
ε) Χρονογράφηµα 
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…………………………. 
…………………………. 



 

 

και να προσπαθούµε να 
καταλάβουµε τι γίνεται 
τριγύρω µας». 
Πόσο καλά θα ‘τανε για την 
πνευµατική ζωή του τόπου 
αν είχαν τη δύναµη να 
σκέπτονται παρόµοια µερικοί 
υπερασπιστές σου 
συνάδελφοι και 
µεγαλόσχηµοι πεζογράφοι! 
∆υστυχώς… Αλλά τι να τα 
λέµε; Ξέρω πολύ καλά πως 
µε όλη αυτή την υπόθεση 
έχω κερδίσει πολλούς 
εχθρούς και τη γενική 
αντιπάθεια του φιλολογικού 
µας κόσµου. 
Σου ορκίζοµαι όµως πως δεν 
έχω γεννηθεί για την 
κολακεία και πως η τεχνητή 
δηµιουργία φήµης ή 
συµπάθειας είναι το 
τελευταίο πράγµα που 
υπολογίζω. 

IV. –Σε µεγάλο βαθµό έτσι 
συµβαίνει, είπε. 

Αλλά ας το διορθώσουµεֹ γιατί 
κινδυνεύουµε να µην ορίσουµε 
σωστά τον φίλο και τον εχθρό. 
-Τι ορισµό δώσαµε, 
Πολέµαρχε; 
-Πως ο φίλος είναι εκείνος που 
φαίνεται καλός. 
-Και τώρα όµως, είπα εγώ, πώς 
θα τον διορθώσουµε; 
-Αυτόν που και θεωρείται και 
είναι πραγµατικά καλός θα 
πούµε φίλο, απάντησε αυτός, 
ενώ όποιος µοιάζει καλός αλλά 
δεν είναι πραγµατικά, απλώς 
να θεωρείται φίλος, αλλά να 
µην είναι και σχετικά µε τον 
εχθρό η ίδια τοποθέτηση. 
-Καθώς φαίνεται, φίλος θα 
είναι ο αγαθός και εχθρός ο 
κακός, σύµφωνα µε τον ορισµό 
αυτό. 
-Ναι! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
στ) Μελέτη 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
 

Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος 
 
Τις προάλλες έσπασα όλα τα ραδιόφωνα του σπιτιού κι ύστερα βγήκα στην αυλή 

και τσάκισα το ραδιοκασετόφωνο του αυτοκινήτου. «Κύριε Κούλογλου, είστε πολύ 
ντεµοντέ. Το µεγάλο πρόβληµα της εποχής µας είναι η τηλεόραση», µου φώναξε η 
διανοούµενη της απέναντι αυλής, που βλέπει κρυφά Τριανταφυλλόπουλο. «Το πρόβληµα 
µου δε είναι το µέσον», απάντησα αγανακτισµένος. «Είναι ο Αλέκος». 
 Εννοούσα εκείνη τη ραδιοφωνική διαφήµιση µιας αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών: 
ένας τύπος ρωτάει από το τηλέφωνο κάποιον Αλέκο αν έχει κλιµατιστικό ή κάποιο άλλο 
προϊόν. Ο Αλέκος απαντάει αρνητικά και ο τύπος που ρώτησε ξελιγώνεται στα γέλια 
µαζί µε την παρέα του. ύστερα µια τρίτη φωνή µας διαβεβαιώνει ότι ο –κάθε- Αλέκος 
µπορεί να αγοράσει κλιµατιστικό µε δόσεις και να περάσει ένα ευτυχισµένο καλοκαίρι. 
Η ίδια ιδέα επαναλαµβάνεται και µε µια σειρά άλλα προϊόντα τα οποία ο Αλέκος, όντας 
µ…, είτε δεν έχει αγοράσει καθόλου είτε δεν έχει αγοράσει ακριβότερα. Ο ερωτών και η 
παρέα του δεν µπορούν να κρατηθούν από τα γέλια. Μέχρι που έλεγα να βρω κι εγώ τον 
Αλέκο, µήπως και γελάσει το χειλάκι µου. 

Όµως λίγο αργότερα συνειδητοποίησα τη δύναµη της διαφήµισης: το σπίτι άρχισε 
να παραγεµίζει µε ηλεκτρικές συσκευές. Η αρχή έγινε µε ένα καινούριο στερεοφωνικό, 
για να ακολουθήσει ένα δεύτερο πλυντήριο πιάτων για το εξοχικό, πέντε ηλεκτρικές 
οδοντόβουρτσες, ένας απιονιστής και ένας φούρνος που φτιάχνει µουσακά µόνος του. 
Τόλµησα να παραπονεθώ στη συµβία µου, που τις είχε παραγγείλει. «Καλά, δεν άκουσες 
τη διαφήµιση µε τον Αλέκο;» απάντησε υποτιµητικά, λες και ήµουν η µετεµψύχωση του 
Αλέκου. 

Τις επόµενες ηµέρες σηµειώθηκε στο σπίτι µια πραγµατική έφοδος νέων 
καταναλωτικών αγαθών: Ένα κοµπιούτερ τελευταίας εσοδείας, τρία  Play Station – ώστε 
το κάθε παιδί να έχει το δικό του, για να µην του δηµιουργηθεί ψυχικό τραύµα σε τόσο 
τρυφερή ηλικία- δύο printers, ολοκαίνουργια Pokemon µε ρήτρα Power Ranger, µία 
Barbie κοµµώτρια και µία νοικοκυρά, καθώς και µια µηχανή που φτιάχνει σπιτικό ψωµί 
την ώρα που εσύ κοιτάζεις διαφηµίσεις µε ολίγη από κινηµατογραφική ταινία στο 
ολοκαίνουργιο, τεράστιο home cinema. Το τελευταίο το κουβάλησαν στο σπίτι δύο 
Αλβανοί, που µπορείς να τους αγοράσεις αµέσως και να τους εξοφλήσεις σε 65 δόσεις – 
µε την πρώτη δόση σε ένα χρόνο από τώρα. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να τους 
καρφώσεις στην αστυνοµία για απέλαση, οπότε δεν πληρώνεις ούτε τις δόσεις. Έτσι µου 
‘ρθε να πάρω τον Αλέκο µήπως κι έχει πληρώσει εν τω µεταξύ τους δικούς του 
Αλβανούς, ώστε να ξαναγελάσουµε. Είναι αλήθεια ότι τον πρώτο καιρό περάσαµε πολύ 
ωραία µε το νέο εξοπλισµό. Αγοράσαµε –πάντα µε δόσεις- ένα DVD και ένα σύστηνα 
ήχου τελευταίας τεχνολογίας για να ευχαριστηθούµε τις ταινίες στο home cinema, ένα 
µηχάνηµα που φτιάχνει ποπκόρν κι ένα για γρανίτες, µε στόχο να δηµιουργηθεί 
ατµόσφαιρα κινηµατογράφου, ένα φορητό τηλέφωνο – για να µη σηκωνόµαστε αν 
τηλεφωνεί κάποιος την ώρα της προβολής- καινούργιο καναπέ και µια µπερζέρα , µια 
ψηφιακή βιντεοκάµερα για να βλέπουµε στη µεγάλη οθόνη τις αγαπηµένες οικογενειακές 
στιγµές και ένα ειδικό printer, που τυπώνει  από την προαναφερθείσα κάµερα 
φωτογραφίες άριστης ποιότητας. ∆εν παραλείψαµε να γραφτούµε σε ένα συνδροµητικό 
κανάλι, για περισσότερη ποικιλία προγραµµάτων. Μαζί µε µια συνδροµή κινητού 
τηλεφώνου, κερδίσαµε µια τηλεόραση 14 ιντσών, την Τρίτη του σπιτιού, την οποία 
τοποθετήσαµε στην τουαλέτα, σε κίνηση που συµβολίζει το επίπεδο της ελληνικής 



 

 

τηλεόρασης. Ένας συναγερµός ήταν επίσης απαραίτητος µήπως πλακώσουν οι Αλβανοί 
και µας τα πάρουν ενώ ακόµη δεν έχουµε ξοφλήσει τις δόσεις. Χώρια από τα παραπάνω, 
τα χαρτοκιβώτια που είχαν µαζευτεί µέσα στο σπίτι, καθώς δεν προλαβαίναµε να τα 
πετάµε, είχαν σχηµατίσει κάτι σαν µικρά οδοφράγµατα, γεγονός που µου θύµιζε τα 
επαναστατικά µου χρόνια. 

Ενθουσιαστήκαµε τόσο, ώστε προχωρήσαµε και σε άλλες επιτυχηµένες 
εµπορικές κινήσεις ακούγοντας προσεκτικά σχετικές διαφηµίσεις από το ραδιόφωνο του 
καινούργιου συγκροτήµατος. Πήραµε δύο καταναλωτικά δάνεια, γραφτήκαµε 
οικογενειακώς σε καµιά εικοσαριά καινούργιες πιστωτικές κάρτες, αγοράσαµε ένα 
αυτοκίνητο µε πολύ χαµηλό επιτόκιο και εξασφαλίσαµε ένα στεγαστικό δάνειο, που µας 
το έφεραν στο σπίτι οι υπάλληλοι της τράπεζας σε µια κρίση ευγένειας. Ύστερα 
ασφαλίσαµε –έναντι ενός γενναίου ποσού- το αυτοκίνητο από βανδαλισµούς ή έκτροπα 
αναρχικών, βρήκαµε µια καλή ασφάλεια πυρός, σεισµού και κλοπής για το καινούργιο 
σπίτι και στο τέλος αυτοασφαλιστήκαµε- αν πάθουµε κάτι πριν ξοφλήσουµε το δάνειο 
του σπιτιού. Όλα έµοιαζαν µε επίγειο παράδεισο, µέχρι τη στιγµή που χτύπησε το 
φορητό. Ήταν ο Αλέκος. «Πόσα πρέπει να πληρώνεις σε δόσεις το µήνα για να 
ξεπληρώσεις αυτά που πήρες;» µε ρώτησε. «Πόσα;» επανέλαβε πριν αυτός και η παρέα 
του σκάσουν στα γέλια… 

   Στέλιος Κούλογλου, Σηµειώσεις, Madame Figaro, τεύχ. 68, 
Ιούνιος 2000 
 
 
1. Αφού διαβάσετε το κείµενο του Στέλιου Κούλογλου, να προσδιορίσετε το κειµενικό 
είδος στο οποίο ανήκει. 
α) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας µε αναφορά στη γλώσσα και στο ύφος του 
κειµένου. 
β) Να εντοπίσετε την πρόθεση του συγγραφέα. 
γ) Να συντάξετε µια παράγραφο σε αυστηρό, αντικειµενικό ύφος που θα έχει ως 
θεµατική περίοδο το µήνυµα που, έµµεσα, µεταδίδει το παραπάνω κείµενο. 
δ) Να δώσετε ένα δικό σας τίτλο στο κείµενο, διατυπωµένο µε χιουµοριστικό τόνο. 



 

 

Στις παραγράφους και τα αποσπάσµατα που ακολουθούν να βρείς: 
α) τη θέση του συγγραφέα       β) τον τρόπο πειθούς που χρησιµοποιεί  
γ) τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί δ) να ελέγξεις την ορθότητα των   
     επιχειρηµάτων που υπάρχουν. 
Πρώτο  
Η τεχνολογία είναι µέρος του πολιτισµού µας κοινωνίας και υπό µιαν έννοια ορίζει και 
τον βαθµό ανάπτυξής της. Παλαιότερα οι άνθρωποι επικοινωνούσαν µε σύννεφα καπνού, 
µε περιστέρια ή µε τη λάµψη της ασπίδας. Σήµερα επικοινωνούν µε ταχυδροµείο, µε fαx, 
µε σταθερό και κινητό τηλέφωνο, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και φυσικά µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τους παλιούς τρόπους, αν θέλουν. Αυτό θεωρείται και είναι, πιστεύω, 
ανάπτυξη. Φαίνεται λοιπόν πως είναι αντιφατικό να υποστηρίζει κανείς ότι η τεχνολογία 
είναι ανταγωνιστική του πολιτισµού ενώ αποτελεί µέρος αυτού. (Από τον Τύπο) 
 
∆εύτερο 
Τις αρετές όµως τις αποκτούµε αφού πρώτα τις εφαρµόσουµε στην πράξη, όπως ακριβώς 
συµβαίνει και στις άλλες τέχνες˙ γιατί όσα πρέπει να κάνουµε µαθαίνοντάς τα, αυτά τα 
µαθαίνουµε κάνοντάς τα, όπως οικοδόµοι γίνονται χτίζοντας σπίτια και κιθαρίστες 
παίζοντας κιθάρα έτσι, κάνοντας δίκαιες πράξεις, γινόµαστε δίκαιοι, κάνοντας συνετές 
πράξεις γινόµαστε σώφρονες και κάνοντας ανδρείες πράξεις γινόµαστε ανδρείοι. 
(Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια Β 1,4) 
 
Τρίτο  
Το ίδιο λοιπόν συµβαίνει και µε τις αρετές˙ γιατί κάνοντας όσα συµβαίνουν στη 
συναλλαγή µας µε τους άλλους ανθρώπους γινόµαστε άλλοι δίκαιοι κι άλλοι άδικοι, 
κάνοντας όµως όσα προκαλούν φόβο και συνηθίζοντας να αισθανόµαστε φόβο παρά 
θάρρος, άλλοι γινόµαστε ανδρείοι κι άλλοι δειλοί. Κατά τον ίδιο τρόπο συµβαίνουν και 
όσα έχουν σχέση µε τις επιθυµίες και την οργή µας γιατί άλλοι γίνονται σώφρονες και 
πράοι κι άλλοι ακόλαστοι και οργίλοι, οι πρώτοι συµπεριφερόµενοι µε αυτόν το 
συγκεκριµένο τρόπο και οι άλλοι µε τον αντίθετο. Και µε ένα λόγο από όµοιες ενέργειες 
διαµορφώνονται τα µόνιµα στοιχεία του χαρακτήρα µας. Γι’ αυτό πρέπει να προσδίδουµε 
µιαν ορισµένη ποιότητα στις ενέργειές µας. (Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια, Β 1, 7-8) 
 
Τέταρτο  
Οι δυο περισσότερο θλιβερές πρωτιές που κατέχει η Ελλάδα στην Ευρώπη αφορούν το 
κάπνισµα και τα τροχαία δυστυχήµατα. Ο µέσος Έλληνας καπνίζει 3.020 τσιγάρα τον 
χρόνο, σχεδόν δύο φορές περισσότερα από τον µέσο Ευρωπαίο! ∆ύο φορές περισσότεροι 
από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι και οι Έλληνες που σκοτώνονται στην άσφαλτο. 
Σε κάθε 100.000 κατοίκους  αντιστοιχούν 22,3 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήµατα, έναντι 
11,7 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντελώς αντίθετη είναι η εικόνα στις αυτοκτονίες και στα 
κρούσµατα του AIDS! Σε ό,τι αφορά τις αυτοκτονίες η Ελλάδα έχει τον χαµηλότερο 
µέσον όρο στην Ευρώπη (3,1 στους 100.000 κατοίκους), ενώ εµφανίζει µόλις 13 
κρούσµατα AIDS ανά εκατοµµύριο κατοίκων, έναντι 24,8 στην ΕΕ και 93,3 στην 
Ισπανία, η οποία έχει και το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τη µάστιγα του αιώνα. 
(Από τον Τύπο) 
 
Πέµπτο 
Οι µεγαλειώδεις ιδέες κοστίζουν αµέτρητα θύµατα. ∆ικαιολογούν τη βία και την 
επιζητούν. «Σαν τους βρυκόλακες, οι αξίες χρειάζονται αίµα, για να ενισχύσουν τις 



 

 

ζωτικές τους δυνάµεις. Και όσο περισσότεροι οι νεκροί, τόσο πιο λαµπρές και θεϊκές 
γίνονται οι αξίες, στο βωµό των οποίων καίγονται τα πτώµατα». Οι πόλεµοι γίνονται στο 
όνοµα των ύψιστων αξιών, φρικωδίες εκτελούνται προς τιµή των ειδώλων. Ενάντια 
στους άπιστους οργανώνονται θρησκευτικές σταυροφορίες, οι «άγριοι»  και οι 
«βάρβαροι» αφανίζονται από τους «πολιτισµένους», µε την πρόφαση της πολιτισµικής 
ανωτερότητας και της εκτέλεσης της αποστολής τους. (W. Sofsky Πραγµατεία περί της 

βίας, εκδ. Νέα Σύνορα) 

 
 



 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 
1. Εν µέσω ακουσµάτων και διαβασµάτων σχετικά µε τη δύναµη της εικόνας και 

την αµεσότητα των τηλεοπτικών µεταδόσεων, συναντάτε την ακόλουθη άποψη: 
Απαραίτητη και χρήσιµη η τηλεόραση, δεν µπορεί σε ορισµένες 

περιπτώσεις να αναπληρώσει τις εφηµερίδες. Γιατί ο προφορικός 

λόγος φεύγει και χάνεται και είναι αδύνατον να «ξαναδιαβάσεις» 

αυτό που άκουσες, εάν επιδιώκεις την εµπεριστατωµένη έρευνα σε 

συνδυασµό µε το ουσιώδες και τις ερµηνευτικές αποχρώσεις. Ναι, 

η εικόνα µιλάει αλλά δεν εξηγεί. 

 
(Από άρθρο της Μ. Παπαδοπούλου µε τίτλο «Πάσχα µε ιπτάµενα τέρατα», στην εφηµερίδα «Τα 
Νέα», 13.4.99) 

 
Να υποθέσετε ότι αξιοποιείτε το περιεχόµενο αυτής της παραγράφου σε µία 
δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τη θέση της εικόνας στη ζωή µας. Στη συζήτηση 
αυτή υποστηρίζετε την άποψη ότι ο ηλεκτρονικός τύπος, όσο χρήσιµος και αν 
είναι, δεν µπορεί να αναπληρώσει τα κείµενα των εφηµερίδων. Να ετοιµάσετε τα 
λεγόµενά σας (προσχεδιασµένος προφορικός λόγος), τα οποία δεν θα 
υπερβαίνουν τις 300 λέξεις, αναπτύσσοντας τους συλλογισµούς σας και 
χρησιµοποιώντας όποιο ή όποια είδη τεκµηρίων θεωρείτε κατάλληλα για την 
περίσταση.  

2. Μετέχοντας, ως εκπρόσωπος µαθητών Λυκείου, σε µια τηλεοπτική εκποµπή µε 
θέµα «Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», αναγκάζεσθε να διερευνήσετε 
συστηµατικά το αν και κατά πόσο το σηµερινό Λύκειο συµβάλλει ικανοποιητικά 
στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής συνείδησης των Ελλήνων µαθητών. 
 
Για το σκοπό αυτό αξιοποιείτε τις απόψεις που εκφράζονται στο οικείο τµήµα του 
ανωτέρω αποσπάσµατος, και διατυπώνετε τις θέσεις επ’ αυτών, περιγράφοντας 
και αξιολογώντας συγχρόνως:  

i. το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων του Λυκείου (διδασκόµενα 
µαθήµατα), 

ii. το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων διαφόρων µαθηµάτων, και  
iii. την καθηµερινή διδακτική πράξη και πρακτική. 

 
Να εκπονήσετε την εισήγηση αυτή, έκτασης 500 λέξεων, ακολουθώντας 
επαγωγική συλλογιστική πορεία, τεκµηριώνοντας τις θέσεις σας µε ενδεικτικά 
παραδείγµατα και πειστικά επιχειρήµατα και χρησιµοποιώντας γλωσσική 
ποικιλία και ύφος που να γίνονται κατανοητά από το ευρύ, κατά τεκµήριο, κοινό 
µιας τηλεοπτικής εκποµπής. 

3. Το ακόλουθο απόσπασµα από το διαλογικό άρθρο του Νίκου ∆ήµου, The glory 
that was Greece    ( Η παλιά δόξα της Ελλάδας), θίγει το ζήτηµα του τρόπου µε 
τον οποίο οι ξένοι αντιµετωπίζουν την αρχαιοελληνική µας παράδοση και τους 
νεοέλληνες ως εντολοδόχους του αρχαιοελληνικού πολιτισµού. Αξιοποιώντας τα 
στοιχεία του περιεχοµένου του που θεωρείτε απαραίτητα, και επιφέροντας τις 
αναγκαίες αλλαγές στη δοµή και τη µορφή του, να συνθέσετε τις δύο 
παραγράφους ενός ευρύτερου δοκιµίου µε θέµα τη σηµερινή ταυτότητα του 



 

 

νεοέλληνα και την αντιµετώπισή του από τους «Άλλους». Στην πρώτη απ’ αυτές 
να αναφερθείτε στη συµβολή της ∆ύσης στη µελέτη, καλλιέργεια και αναβίωση 
του αρχαιοελληνικού πολιτισµού και στη δεύτερη στον τρόπο που αυτή 
αντιµετωπίζει τους νεοέλληνες. Φροντίστε να τεκµηριώσετε τις θέσεις σας µε 
κατάλληλα επιχειρήµατα και ενδεικτικά παραδείγµατα. 

4. Επειδή θεωρείται ότι το συγκεκριµένο κείµενο δεν προσφέρει µιαν 
ολοκληρωµένη εικόνα για τον αιώνα µας, αποφασίσατε σε ένα απαντητικό 
τρόπον τινά κείµενο 5-6 παραγράφων να εκθέσετε τα όσα θα µπορούσατε να 
καταλογίσετε στο παθητικό του 20ου αιώνα. Στο κείµενο σας διατυπώνετε από 
την αρχή µε σαφήνεια και ακρίβεια τη θέση σας και αναπτύσσετε τις επιµέρους 
ιδέες σας µε λογική σειρά, τεκµηριώνοντας τες µε λογικά επιχειρήµατα και 
ενδεικτικά παραδείγµατα, ώστε οι αναγνώστες σας µετά την ανάγνωση και του 
δικού σας κειµένου να µπορέσουν να σχηµατίσουν τη δική τους γνώµη και να 
αξιολογήσουν ανάλογα τον αιώνα που πέρασε. 

5. Αν ο ρόλος της τύχης στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήµης είναι 
τόσο µικρός, ποιο ρόλο νοµίζετε ότι διαδραµατίζει η τύχη στη ζωή των 
ανθρώπων; Να αναπτύξετε την άποψη σας σε 400 περίπου λέξεις, όπως θα την 
υποστηρίζατε σε έναν απαιτητικό συνοµιλητή που έχει αντίθετη γνώµη από σας. 

6. Με αφορµή το κείµενο του Τερζάκη αποφασίσατε να συζητήσετε στην τάξη σας 
για το αν και κατά πόσο η γλυπτική ή η ζωγραφική, γενικότερα και όχι µόνο στην 
Ελλάδα, απεικονίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο ευτυχισµένο και χαµογελαστό και 
εποµένως υποβάλλουν ένα αίσθηµα αισιοδοξίας. Για το σκοπό αυτό µελετάτε 
διάφορα κείµενα, µεταξύ των οποίων το δοκίµιο του Χρ. Καρούζου, «Η 
κλασσική πλαστική» (Κ.Ν.Λ. Γ΄ Λυκείου, Ο.Ε.∆.Β., σσ. 233-238), καθώς και το 
ακόλουθο απόσπασµα από το µυθιστόρηµα του Μίλαν Κούντερα Αθανασία. 
Να αξιοποιήσετε όσα στοιχεία θα αντλήσετε και από τα τρία κείµενα σχετικά µε 
την περιγραφή και την αιτιολόγηση του θέµατος που σας απασχολεί, για να τα 
παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας σε µία ανακοίνωση, τεσσάρων το πολύ 
παραγράφων, η οποία θα έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα, προκειµένου 
στη συνέχεια να επακολουθήσει η σχετική συζήτηση στην τάξη. 

7. Έχοντας αναλάβει να παρουσιάσετε –µέσω διαδικτύου- στους µαθητές ενός 
σχολείου ορεινής αγροτικής περιοχής τις σκέψεις που σας γεννά η ζωή σε µια  
σύγχρονη µεγαλούπολη, διαβάζετε διάφορα κείµενα, µεταξύ των οποίων και το 
ακόλουθο απόσπασµα από το µυθιστόρηµα Μίλαν Κούντερα Αθανασία. 

Αποφασίζετε λοιπόν, προκειµένου να πρωτοτυπήσετε, αποφεύγοντας τα 
κοινότοπα σχήµατα που στηρίζονται στην επίκληση στη λογική, να εκθέσετε τις 
σκέψεις σας συντάσσοντας ένα δοκιµιακό κείµενο 500 το πολύ λέξεων, που να 
προσεγγίζει τη λογοτεχνία. Έτσι αξιοποιείτε τον τρόπο µε τον οποίο εκτίθενται οι 
σκέψεις της ηρωίδας στο συγκεκριµένο απόσπασµα (προσωπική σκοπιά, 
συνειρµική ανάπτυξη της σκέψης, όχι όµως απαραίτητα τρίτο ρηµατικό 
πρόσωπο) και χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα σύµβολα και γλώσσα κατά το 
µάλλον ή ήττον λογοτεχνική, συντάσσετε το δικό σας στοχαστικό δοκίµιο, µε 
στόχο περισσότερο να δηµοσιοποιήσετε τις σκέψεις σας, προκαλώντας αισθητική 
συγκίνηση, παρά να πληροφορήσετε αντικειµενικά για τη ζωή σε µια 
µεγαλούπολη. 

 
8. Αξιοποιώντας τις ιδέες που εµπεριέχονται στο συγκεκριµένο κείµενο, αλλά χωρίς 

να µιµηθείτε τη δοµή και τη µορφή του, να αναπτύξετε τις σκέψεις σας επ’ αυτών 



 

 

σε ένα δοκιµιακό κείµενο 300-400 λέξεων, το οποίο θα έχει στόχο χωρίς 
συναισθηµατική φόρτιση, αλλά µε σαφήνεια και πειστικότητα να πληροφορήσει 
τους αναγνώστες της σχολικής εφηµερίδας σας για τα συγκεκριµένα ζητήµατα 
και, εποµένως, να τους πείσει για την αναγκαιότητα αλλαγής της υπάρχουσας 
νοοτροπίας και πρακτικής. Το κείµενο σας θα το τιτλοφορήσετε εσείς, ανάλογα 
µε το περιεχόµενο και την εστίαση της έµφασης που δώσατε. 

 
9. Επειδή συχνά γίνεται λόγος για τη µοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου µε τρόπο 

γενικευτικά απαξιωτικό, αποφασίσατε να αποκαταστήσετε τα πράγµατα και να 
παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας την «αντίπαλη» θέση. Για το σκοπό αυτό 
συντάσσετε και στέλνετε στο περιοδικό του σχολείου σας ένα κείµενο 5 το πολύ 
παραγράφων, στο οποίο µε ενδεικτικά παραδείγµατα και πειστικά επιχειρήµατα 
προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε τους αναγνώστες σας για τη σηµασία της 
µοναξιάς στη ζωή του ανθρώπου. Επειδή ακριβώς ο στόχος σας είναι από την 
πρώτη παράγραφο να «προκαλέσετε» την έκπληξη και, εποµένως, την προσοχή 
του αναγνώστη σας, ακολουθείτε παραγωγική πορεία και διατυπώνετε τη θέση 
σας µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια. 

 
10. ΙΙΙ.Γ.1.2. Ως εκπρόσωπος της ελληνικής νεολαίας σε ένα διεθνές συνέδριο της 

UNESCO σχετικά µε το πρόβληµα της ένδειας των χωρών του «τρίτου κόσµου», 
ετοιµάζετε την οµιλία σας. Σ’ αυτήν προσπαθείτε να περιγράψετε την παρούσα 
κατάσταση, ώστε να παροτρύνετε τους συνέδρους να διατυπώνουν προτάσεις και 
να λάβουν µέτρα. Τα στοιχεία που δίνονται στη συνέχεια θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν σ’ αυτήν την εισήγηση. Να συνθέσετε αυτό το κείµενο 
(περίπου 500 λέξεων), απευθυνόµενοι στη λογική και στο συναίσθηµα των 
ακροατών σας. 

 
11. Σε ένα δοκίµιο 500 περίπου λέξεων, να υποστηρίξετε τη σκοπιµότητα της 

µελέτης και αξιοποίησης κάποιου στοιχείου της ελληνικής παράδοσης (λ.χ. της 
µουσικής, του χορού, της αρχιτεκτονικής, της λαϊκής τέχνης). Να υποθέσετε ότι 
το κείµενό σας θα αποτελέσει την οµιλία σας σε πολιτιστική σχολική εκδήλωση 
αφιερωµένη στην παράδοση του τόπου µας. 

 
12. Στην τελευταία (µεταθανάτια) ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη Εκ του 

πλησίον (εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1998, σ.70) συναντάτε την ακόλουθη 
αποφθεγµατική ρύση:                                                        

  
Το πείσµα είναι υγεία. Είναι πρωινή γυµναστική που πρέπει να την κάνουµε κάθε 

µέρα, εάν θέλουµε να κρατήσουµε την επαφή µας µε το ζωντανό µέρος των 

πραγµάτων. 

 
Με το θάρρος που σας παρέχει η αλήθεια του ποιητικού λόγου, γράφετε µια 
επιστολή σε ένα φίλο που εµφανίζει έλλειψη αυτοπεποίθησης και τάσεις 
παραίτησης από τους προσωπικούς του στόχους. Στο κείµενο αυτό να εξηγήσετε 
σε µία παράγραφο τη διαφορά ανάµεσα στο υγιές και το νοσηρό πείσµα και στην 
επόµενη παράγραφο να προσπαθήσετε να πείσετε τον αποδέκτη της επιστολής 
για το είδος της «πεισµατικής» νοοτροπίας και συµπεριφοράς που νοµίζετε ότι 
πρέπει να υιοθετήσει. 



 

 

 
13. Η προοπτική εγκατάστασης µιας βιοµηχανικής µονάδας στην περιοχή σας 

προκάλεσε έντονες συζητήσεις και δίχασε τους κατοίκους. Μερικοί απ’ αυτούς 
επέµειναν στην αναγκαιότητα της εγκατάστασής της, επειδή µε τον τρόπο αυτό 
θα λυθούν τα οικονοµικά προβλήµατα της περιοχής, και άλλοι το αντίθετο, 
υποστηρίζοντας ότι αυτή θα έχει οδυνηρές συνέπειες στο περιβάλλον. Στην 
ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίσατε να πάρετε το λόγο και να 
εκφράσετε τη δική σας θέση, τεκµηριώνοντάς την µε κατάλληλα επιχειρήµατα 
και ενδεικτικά παραδείγµατα. Να εκπονήσετε την εισήγησή σας, έκτασης 300 το 
πολύ λέξεων, ακολουθώντας παραγωγική συλλογιστική πορεία και αξιοποιώντας 
όποιες από τις απόψεις των ανωτέρω κειµένων θεωρείτε πρόσφορες για την 
τεκµηρίωση της θέσης σας. 

 
14. ΙΙ.Α.1.1. Με αφορµή µια προγραµµατισµένη συζήτηση στην τάξη σας µε θέµα 

την περιώνυµη φράση της χριστιανικής διδασκαλίας «αγαπάτε αλλήλους», 
µελετάτε διάφορα σχετικά κείµενα, ανάµεσά τους και τα δύο ακόλουθα 
αποσπάσµατα. Θεωρώντας ότι η δική σας συµβολή στη συζήτηση αυτή δεν είναι 
αναγκαίο να γίνει µε ένα δοκιµαστικό κείµενο που να απευθύνεται στη λογική, 
αποφασίζετε να αξιοποιήσετε χαρακτηριστικά της αγάπης που θίγονται στα 
ακόλουθα αποσπάσµατα και να εκθέσετε τις σκέψεις σας γι’ αυτά, 
παρουσιάζοντάς τες µε εικόνες – σύµβολα που σας ήλθαν συνειρµικά στο νου 
από τη µελέτη τους Να χρησιµοποιήσετε, κατά το δυνατόν, λογοτεχνικό ύφος. 

 
15. Να ετοιµάσετε µία οµιλία, περίπου 400 λέξεων, για τη Βουλή των Εφήβων, στην 

οποία θα αναπτύσσετε (παραγωγικά) το όραµα και τις προτάσεις σας για τις αρχές 
και τον προσανατολισµό της παιδείας που θα επιθυµούσατε να απολαύσουν τα 
παιδιά σας. Σ’ αυτήν την οµιλία επικαλείσθε τη λογική αλλά και το συναίσθηµα 
των ακροατών σας και χρησιµοποιείτε ως εναρκτήριο αξίωµα τη ρήση του Ρ. 
Ρούφου (από το βιβλίο Μεταµορφώσεις του Αλάριχου, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1971):               

 

Χρέος του δηµοκράτη είναι να συντελέσει στην ανάπτυξη της παιδείας προς εκείνες 

ακριβώς τις κατευθύνσεις που φοβάται ο ολοκληρωτισµός. 

 

16. Ετοιµάσετε ένα αφιέρωµα στα κλασικά αθλήµατα στίβου, το οποίο θα 
δηµοσιευτεί στη σχολική εφηµερίδα. Ένα από τα άρθρα του αφιερώµατος έχει 
τίτλο «Πρωταθλητισµός και αθλητικό ιδεώδες». Προσπαθώντας να 
συγκεντρώσετε, από διαβάσµατα και ακούσµατα, υλικό για το κείµενο, 
καταγράφετε τα ακόλουθα στοιχεία. Από αυτά να διακρίνετε τα επεξεργασµένα 
και εξακριβωµένα στοιχεία, και να πλαισιώσετε µε δικούς σας συλλογισµούς, 
ερωτήµατα και συµπεράσµατα και να συνθέσετε το άρθρο σε περίπου 500 λέξεις. 

 
17. Να γράψετε ένα δικό σας κείµενο, περίπου 200 λέξεων, όπου θα υποστηρίζετε 

την αναγκαιότητα της τέχνης, επικαλούµενοι τόσο τη λογική όσο και το 
συναίσθηµα των αναγνωστών. 

 
18. ΙΙ.Α.1.2. Με την υπόθεση ότι η τάξη σας συµµετέχει σε ένα ευρωπαϊκό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα αλληλογνωριµίας των ευρωπαϊκών µαθητών για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αποφασίζετε να περιγράψετε στους 



 

 

συµµαθητές σας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και 
αντιδράσεις των νεοελλήνων.                                                   
∆ιαβάζοντας διάφορα σχετικά κείµενα, στέκεστε στο ακόλουθο δοκιµιακό 
απόσπασµα, από το οποίο αποφασίζετε να αξιοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του 
ελληνικού ήθους που επισηµαίνονται και να τα παρουσιάσετε σε ένα κείµενο 4-5 
παραγράφων, χρησιµοποιώντας λογοτεχνική γλώσσα και εικόνες – σύµβολα που 
να αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά καθώς και τις σκέψεις που  σας 
προκάλεσαν. 
 

19. Η κατάσταση στο δεκαπενταµελές συµβούλιο, στο οποίο και προεδρεύετε, είναι 
πλέον εκρηκτική. Οι διαφωνίες, οι εµµονές και η ισχυρογνωµοσύνη έχουν 
οδηγήσει σε αδυναµία στοιχειώδους συζήτησης. Αναλαµβάνετε πρωτοβουλία για 
να ξεπεραστεί η κρίση. Προσπαθείτε να πείσετε για την αξία της ανεκτικότητας, 
καθώς και του σεβασµού της άποψης του άλλου. Σε µία οµιλία περίπου 400 
λέξεων αφηγείστε σύντοµα ιστορίες και περιστατικά επιστρατεύοντας και το 
χιούµορ σας, ώστε να προξενήσετε συγκεκριµένα συναισθήµατα στους 
συµµαθητές σας (λ.χ. ντροπή, πραότητα) και να αλλάξετε τη νοοτροπία και τη 
συµπεριφορά τους. 

 
20. ΙΙ.Α.2.1.2. Το σχολείο σας µόλις συνδέθηκε µε το διαδύκτιο (internet). Έχοντας 

διαβάσει δηµοσιεύµατα όπως τα ακόλουθα, διαθέτοντας διάφορα άλλα δεδοµένα 
που τροφοδοτούν τον προβληµατισµό σας, αλλά διατηρώντας και τον 
ενθουσιασµό σας για τις δυνατότητες αυτού του ηλεκτρονικού µέσου, ετοιµάζετε 
µία οµιλία που θα εκφωνήσετε στη σχετική σχολική εκδήλωση. Σ’ αυτό το 
κείµενο, 600 περίπου λέξεων, χρησιµοποιείτε παραγωγική µέθοδο, για να δείξετε 
πως το διαδύκτιο µπορεί να προαγάγει αλλά και να απειλήσει τη δηµοκρατία (µε 
τη στενή και την ευρεία έννοια της λέξης) και καταλήγετε σε προτάσεις για τον 
τρόπο χρήσης του. 

 
21. ΙΙ.Α.2.1.1. Ας υποθέσουµε ότι οι γονείς σας, εδώ και αρκετό καιρό, σας 

παροτρύνουν να ακολουθήσετε το επικερδές επάγγελµα του πατέρα σας, το οποίο 
όµως δεν αισθάνεστε ότι σας ταιριάζει, σε αντίθεση µε εκείνο που έχετε ήδη 
επιλέξει να ακολουθήσετε. Για να αντιµετωπίσετε την πίεση που υφίστασθε, 
αποφασίζετε να επιστρατεύσετε συλλογισµούς και τεκµήρια που υποστηρίζουν 
ότι βασική πηγή ικανοποίησης σ’ ένα επάγγελµα είναι η χαρά της δηµιουργίας. 
Στον (προσχεδιασµένο προφορικό) λόγο σας και µε 400 περίπου λέξεις, να 
αναπτύξετε τη θέση σας, ακολουθώντας επαγωγική πορεία, την οποία και 
θεωρείτε πιο αποτελεσµατική για την περίσταση. 

 
22. Η τάξη σας αποφάσισε να τυπώσει ένα άλµπουµ για ένα αρχαιολογικό µνηµείο 

της περιοχής σας, το οποίο να περιέχει όχι µόνο φωτογραφίες του αλλά και τις 
σκέψεις σας γι’ αυτό. Αποφασίζετε, λοιπόν, να συµµετάσχετε στην προσπάθεια 
αυτή αποστέλλοντας ένα κείµενό σας, 500 το πολύ λέξεων, στο οποίο 
αναπτύσσετε συνειρµικά τις δικές σας σκέψεις στη θέαση των ερειπίων του, 
χρησιµοποιώντας γλωσσική ποικιλία και ύφος που να προσεγγίζει τη λογοτεχνία 
και να απευθύνεται όχι τόσο στη λογική όσο στο συναίσθηµα των αναγνωστών 
σας.   



 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 
 
 
1]   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ 
«Είµαστε επιβάτες του ίδιου πλανήτη, που ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, πλήρωµα του 

ίδιου καραβιού. Και αν είναι καλό να αντιτάσσονται οι πολιτισµοί ο ένας στον άλλον, για 

να ευνοούνται οι νέες συνθέσεις, είναι απαίσιο να αλληλοσπαράζονται» ( Saint Exsepery, 

«Γη των ανθρώπων»). 

 
2]   ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ 
«Η µάζα συντρίβει καθετί που είναι διαφορετικό, καθετί που υπερέχει, που είναι 

χαρισµατικό, ατοµικό, εκλεκτό. Ο καθένας που δεν είναι σαν τον καθένα, που δε σκέφτεται 

σαν τον καθένα κινδυνεύει ν’ αφανιστεί» 

            
 (Γκασέτ) 

 
3]   ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 
«Στην εποχή της ηθικής χαλάρωσης την οποία βιώνουµε, είναι επιτακτικό το αίτηµα για 

ύπαρξη ανθρωπισµού, ο οποίος, όπως και οι περισσότερες αξίες σήµερα, διέρχεται κρίση.  

α) Πώς αντιλαµβάνεστε τον όρο «ανθρωπισµός»; 
β) Να παρουσιάσετε την κρίση του ανθρωπισµού και τις προϋποθέσεις για την 
αντιµετώπισή της.   Υποθέστε ότι εκθέτετε τις απόψεις σας σε φιλολογικό 
περιοδικό. 

 
4]  Υποθέστε ότι είστε πρόεδρος του 15µελούς συµβουλίου του σχολείου σας και 
εκφωνείται λόγο στους συµµαθητές σας σχετικά µε το πώς το σχολείο θα βοηθήσει στην 
καλλιέργεια του γόνιµου και εποικοδοµητικού διαλόγου. Τι θα λέγατε; (προϋποθέσεις 
διαλόγου: δεκτικότητα, απαλλαγή από αυθεντισµό, αυτάρεσκη αυτάρκεια, σεβασµός 
στην άλλη γνώµη-ευγνωµοσύνη γι’ αυτή, ψυχική ανωτερότητα, κρίση λογική όχι 
εµπάθειες προσωπικές, µόνος στόχος η ανακάλυψη της αλήθειας, αυτοκυριαρχία). 
 
5] Υποθέστε ότι συµµετέχετε σε παγκόσµιο Συνέδριο Νεολαίας και διατυπώνετε τις 
απόψεις σας σχετικά µε το φαινόµενο της ξενοφοβίας που αναπτύσσεται σε διάφορες 
χώρες τις Ευρώπης και ειδικά στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Πού αποδίδεται και 
πώς µπορεί ν’ αντιµετωπιστεί; (φαινόµενο κοινωνικοποίηση  
���� ξενοφοβία   ����  µαζική εισροή µεταναστών – προσφύγων – ανεργία – ρατσισµός – 
δηµιουργία «γκέτο» - «µαφία» - εγκληµατικότητα – κίνδυνος αλλοίωσης εθνικής 
ταυτότητας – ηθική χαλάρωση – αποξένωση – έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας άρα 
καλλιέργεια πνεύµατος ���� εξευγενισµός – κοινωνική συνείδηση – ολυµπιακό ιδεώδες – 
διεθνείς οργανισµοί – πολιτικοί – πνευµατικοί ηγέτες – νέοι). 
 
6] Να αναλύσετε τη διαλεκτική σχέση ελευθερίας-ευθύνης. Υποθέστε ότι ορθογραφείτε 
στην εφηµερίδα του ∆ήµου σας. (600 λέξεις) 
 
7] Η σύγχρονη ειδησεογραφία φέρνει συχνά στο προσκήνιο της επικαιρότητας 
περιπτώσεις ένοπλων επεµβάσεων των ηγέτιδων δυνάµεων της υφηλίου σε κράτη 
µικρότερα, αναπτυσσόµενα  ή υπανάπτυκτα. Ως ευαισθητοποιηµένος πολίτης, να 
συντάξετε ένα κείµενο διαµαρτυρίας το οποίο θα στηλιτεύει τις πρακτικές των ισχυρών 



 

 

και θα υποδεικνύει άλλους τρόπους υλοποίησης του ανθρωπιστικού οράµατος στην 
εποχή µας. (600 λέξεις) 
 
8] Σε µια επιστολή σας προς τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ να διατυπώσετε τους 
προβληµατισµούς σας για τις συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων, 
προτείνοντας ταυτόχρονα τρόπους επιβολής των ψηφισµάτων του Οργανισµού. (500-600 
λέξεις) 
 
9] Συµµετέχεις σε µια τηλεοπτική συζήτηση µε θέµα “Τεχνολογία και ∆ηµοκρατία„. Σε 
ένα κείµενο 500-600 λέξεων να παρουσιάσεις τις απόψεις σου για τη σχέση των δύο 
εννοιών µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα. 
 
10] Να εκθέσεις και να αιτιολογήσεις τις απόψεις σου για τα προτερήµατα που πρέπει να 
έχει ο καλός πολίτης και ο καλός ηγέτης σε µια σύγχρονη δηµοκρατία. (500 λέξεις) 
 
11] Πιστεύετε ότι η ύπαρξη και η εφαρµογή των ποινών αλλά και ο πολλαπλασιασµός 
αυτών αποτελούν τρόπο ουσιαστικής αντιµετώπισης των σύγχρονων αυξανόµενων 
νοσηρών κοινωνικών φαινοµένων; (600 λέξεις) 
 
12] Υποθέστε ότι στο πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου σας λαµβάνει χώρα µια εκδήλωση 
µε θέµα την επίδραση της διαφήµισης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Ανάµεσα στις 
οµιλίες που εκφωνούνται περιλαµβάνεται και η δική σας, που αναφέρεται στους λόγους 
για τους οποίους η διαφήµιση γνωρίζει τέτοια τεράστια εξάπλωση σήµερα και ασκεί 
τόσο έντονη επίδραση στον άνθρωπο, καθώς και στις επιπτώσεις  που µπορεί αυτή να 
έχει στην ελευθερία του σηµερινού ανθρώπου. Να καταγράψετε τις απόψεις σας (600 
λέξεις). 
 
13] Πολλοί υποστηρίζουν ότι το σηµερινό υψηλό βιοτικό επίπεδο δεν συµβαδίζει µε 
αντίστοιχα υψηλή ποιότητα ζωής και ότι ζούµε σε έναν παράλογο κόσµο. Αν 
συµµερίζεστε την άποψή τους, προσπαθήστε να την τεκµηριώσετε µε λογικά 
επιχειρήµατα και συγκεκριµένα παραδείγµατα. (600 λέξεις) 
 
14] Η ικανότητα του να πείθουµε µε τα επιχειρήµατά µας τους άλλους αποτελεί µία από 
τις πλέον ενδιαφέρουσες δεξιότητες του ατόµου: 

1. Ποιοι τρόποι πειθούς υπάρχουν και ποιος πρέπει να είναι ο 
επιδιωκόµενος; 

2. Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε αναγκαίες για την υιοθέτηση του 
επιδιωκόµενου τρόπου πειθούς; 

3. Ποια η σηµασία του για το άτοµο και το κοινωνικό σύνολο; 
 (µορφή αποδεικτικού 
δοκιµίου). 

 
15] Ο Άγγελος Τερζάκης τονίζει: « ζούµε σε µία στιγµή της Ιστορίας όπου η δύναµη των 
πραγµάτων, αναγκαιότητες απροσµάχητες έχουν αναγάγει σε σύνθηµα µια νέα ιδέα 
Οικουµενισµός. Οι εθνότητες µε ό, τι είχαν άλλοτε το αποκλειστικό, το µισαλλόδοξο, το 
επιθετικό, µπορεί να περάσουν µεσ’ από το µοιραίο χωνευτήρι και να συνθέσουν κάτι 
σήµερα απρόβλεπτα. Αλλά, όπως θα ήταν απελπιστικό να φανταστούµε πως µια µέρα όλοι 
δίχως εξαίρεση οι άνθρωποι θα έχουν το ίδιο ακριβώς πρόσωπο, την ίδια φυσιογνωµία, 



 

 

κάτι που θα τους έκανε αντί επώνυµα άτοµα απρόσωπους ανθρώπους, έτσι µπορούµε να 
είµαστε βέβαιοι πως οι πατρίδες δε θα δύσουν. Θα διαπλαθούν πάντοτε η καθεµία τα 
παιδιά της µέσα στη µήτρα της, µε τον οίστρο, που δίνει σφραγίδα στην προσωπικότητα. 
Γίνεται εδώ µια αυτόµατη διάκριση πατρίδας και φυλής. Ο σωβινισµός οδήγησε στο 
ρατσισµό. Η πατρίδα είναι απαλλαγµένη από τέτοιες παρενέργειες. 

 

α)Ποιες είναι οι ωφέλειες και οι ζηµιές του διεθνισµού; 
 

β)Γιατί η πατρίδα είναι απαλλαγµένη από τις παρενέργειες του σωβινισµού και του 
ρατσισµού; 

 

γ)Ποιοι λόγοι επιβάλλουν σήµερα τη συνεργασία των εθνών; 
 
16] Στην εποχή µας αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ η ανάγκη γνωριµίας, κατανόησης και 
συνεργασίας µεταξύ των λαών σε παγκόσµια κλίµακα. Αυτό σηµαίνει πως το πρώτο βήµα 
για την επίτευξη αυτού σκοπού θα πρέπει να είναι η καταπολέµηση του εθνικιστικού 
κλίµατος µεταξύ αντιπάλων-κρατών και παράλληλα η καλλιέργεια µιας διεθνιστικής 
αντίληψης. 
 

 
 

 
 



 

 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Αγαπητοί συµπολίτες, 
το σηµαντικότερο ίσως γεγονός τα τελευταία χρόνια για τη χώρα µας είναι (και 

θα είναι και τα προσεχή χρόνια µέχρι και το 2004) η ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων. 
Η Ελλάδα, πατρίδα των Υψηλών αυτών αγώνων, οφείλει να δείξει την καλύτερη δυνατή 
εικόνα και ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κράτος 
µε τους µηχανισµούς του µεριµνά γι’ αυτό το σκοπό και οι πολίτες, ο καθένας χωριστά 
και σε συνεργασία µεταξύ τους, οφείλουν να τοποθετήσουν την προσωπική τους 
σφραγίδα στην υλοποίηση αυτού του µεγαλεπήβολου στόχου. Ο εθελοντισµός αποτελεί 
ύψιστη µορφή έκφρασης κοινωνικής συνείδησης κι ευθύνης, γι’ αυτό σας καλώ όλους να 
δηλώσετε συµµετοχή ως εθελοντές / εθελόντριες. 

Οι Ολυµπιακοί αγώνες άλλωστε και το πνεύµα του Ολυµπισµού σηµαίνουν 
συναδέλφωση, αλληλεγγύη και άµιλλα µεταξύ των λαών, ενίσχυση του «εµείς» και της 
ειρήνης. Άρα όλα αυτά είναι άµεσα συνυφασµένα µε το πνεύµα της ανιδιοτελούς 
προσφοράς και της πραγµατοποίησης υψηλών κοινωνικών στόχων που σηµαίνει και 
επιδιώκει ο εθελοντισµός ως κίνηµα. 

Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ν’ αναφερθώ λίγο πιο 
συγκεκριµένα στην έννοια και την αρετή – αξία του εθελοντισµού, ο οποίος πράγµατι τις 
τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη έχει λάβει τη µορφή κινήµατος και κυρίως σε θέµατα 
οικολογικά. 

Και πρώτα πρώτα ο ορισµός του εθελοντισµού είναι η οργανωµένη προσφορά 
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγµατος. 

Ο εθελοντισµός συνδέεται µε την ανάληψη πρωτοβουλιών από άτοµα που 
λειτουργούν συνήθως οµαδικά χωρίς καµία εξωτερική πίεση, προκειµένου να 
συµβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων και την αναβάθµιση της ποιότητας 
της ζωής. Ιδιαίτερα θετική επίδραση µπορεί να ασκήσει ο εθελοντισµός σε θέµατα 
κοινωνικής πολιτικής, όταν το κράτος δεν διαθέτει την κατάλληλη δοµή και τους 
απαραίτητους οικονοµικούς πόρους, ώστε να υλοποιήσει διάφορα έργα. Η ιδέα του 
εθελοντισµού, άλλωστε, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ιδέα της ανιδιοτελούς 
προσφοράς, του φιλότιµου και του ανθρωπισµού, στοιχεία που αποτελούν αρχές των 
Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων. Ταιριάζει λοιπόν ο εθελοντισµός και µε την όλη 
ιδιοσυγκρασία και κουλτούρα του Έλληνα. Σήµερα µάλιστα, που ζούµε στην εποχή του 
υλικού ευδαιµονισµού και του ατοµικισµού και που οι ανθρώπινες σχέσεις 
χαρακτηρίζονται από ένα πνεύµα αδιαφορίας και ωχαδελφισµού σχετικά µε το κοινωνικό 
σύνολο και τη γενικότερη πορεία του, είναι απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη 
εποχή η µύηση στο πνεύµα του εθελοντισµού, ώστε να πάψουµε να δρούµε ωφελιµιστικά 
και να ενδιαφερθούµε ουσιαστικά για το κοινωνικό σύνολο. 

Η αξία του εθελοντισµού για το ίδιο το άτοµο ως προσωπικότητα, αλλά και για 
την ποιότητα της ∆ηµοκρατίας και τη γενικότερη κοινωνική πρόοδο είναι τεράστια. 

Πιο, συγκεκριµένα, όσον αφορά στο ίδιο το άτοµο, µέσω του εθελοντισµού 
επιτελεί το καθήκον του, αλλά και ταυτόχρονα βρίσκει υψηλά ενδιαφέροντα και 
αξιοποιεί δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του, οπότε διαµορφώνει µια πιο 
ολοκληρωµένη προσωπικότητα παρουσιάζοντας ως άτοµο µια πιο αξιόλογη δράση. Το 
άτοµο ξεφεύγει από την ανία και την πλήξη της καθηµερινότητας και από ανούσιες 



 

 

µορφές διασκέδασης και µέσω του εθελοντισµού αξιοποιεί τις εσωτερικές του δυνάµεις, 
καλλιεργεί το θάρρος, την αποφασιστικότητα, ενεργοποιείται και «τολµά» - «επιχειρεί» 
µε γνώµονα το κοινό όφελος. 

Μαθαίνει να συµπεριφέρεται µε σεβασµό στους άλλους και µε υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης, να θέτει στόχους και ν’ αγωνίζεται για την πραγµάτωσή τους, δηλαδή δεν 
φέρεται ατοµιστικά κι όλα αυτά και γεµίζουν τη ζωή του και τον ίδιον προσωπικά αλλά 
σφυρηλατούν µια ισχυρή προσωπικότητα µε αρετές και αξίες.  

Εκτός αυτού, οι άνθρωποι που λειτουργούν µε βάση το πνεύµα του εθελοντισµού 
βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και πνευµατική εγρήγορση, παρακολουθούν τις 
εξελίξεις, ενηµερώνονται, δεν εφησυχάζουν, άρα δεν µετατρέπονται σε µάζα ούτε 
γίνονται εύκολα θύµατα αποπροσανατολισµού και χειραγώγησης. Εξετάζουν και 
ελέγχουν τα δρώµενα, ώστε να επισηµαίνουν τις ανάγκες της κοινωνίας, και δρουν 
αναλόγως σε συνεργασία µε συµπολίτες τους. 

Γιατί, λοιπόν κι εσείς σε µια τόσο ιερή στιγµή όπως η στιγµή της διοργάνωσης 
των Ολυµπιακών αγώνων του 2004 στη χώρα µας να µην επιδείξετε ένα ανάλογο ήθος, 
αφού µέσα από µια τέτοια συµπεριφορά µόνο οφέλη µπορείτε ν’ αποκοµίσετε; 

Και για να «διασκεδάσω» όλες τις αµφιβολίες θα προχωρήσω στο λόγο µου 
παρουσιάζοντας τις συνέπειες του εθελοντισµού στην κοινωνική πρόοδο γενικότερα. 

Πρώτα πρώτα εφόσον µέσω του εθελοντισµού καλλιεργείται το πνεύµα της 
συνεργασίας και της αλληλεγγύης των πολιτών, είναι βέβαιον πως λόγω αυτού 
αναπτύσσεται η κοινωνική συνείδηση, προτάσσεται το κοινό καλό σε σχέση µε το στενά 
ευνοούµενο ατοµικό συµφέρον και µε την όλη αυτή προσφορά στο σύνολο 
αναβαθµίζονται οι θεσµοί, διασφαλίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό η αξιοκρατία και η 
δικαιοσύνη και αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των µεταναστών και 
των µειονοτήτων, οπότε περιορίζεται ο ρατσισµός και γίνεται πράξη ο µεγαλύτερος 
σεβασµός στ’ ανθρώπινα δικαιώµατα. Αµβλύνονται, λοιπόν, οι κοινωνικές συγκρούσεις, 
περιορίζονται οι αντιδράσεις και η κάθε µορφής βία και εδραιώνεται η κοινωνική 
ευρυθµία και αρµονία. 

Οι πολίτες µαθαίνουν καλύτερα να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και να 
υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους, όχι µόνον αυτές που απορρέουν από το γραπτό νόµο 
αλλά και από το άγραφο δίκαιο, τη συνείδηση, συµµετέχουν ενεργά στα κοινά κι αυτό 
είναι η ουσία της ∆ηµοκρατίας. Σήµερα που επικρατούν δηµοκρατικά πολιτεύµατα αλλά 
οι περισσότεροι αδιαφορούν για τα κοινά και το Κράτος πρόνοιας υπολειτουργεί, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη του πνεύµατος του εθελοντισµού, ώστε ν’ αντιµετωπιστεί η 
πολιτική κρίση, να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική και ν’ αναβαθµιστεί η δηµοκρατία. 

Μετά απ’ όλα αυτά, αγαπητοί µου συµπολίτες, σας καλώ όλους να φανείτε 
αντάξιοι των προσδοκιών και να γίνετε εθελοντές / εθελόντριες τοποθετώντας ο καθένας 
το λιθαράκι του στην οικοδόµηση του στόχου που λέγεται Ολυµπιάδα του 2004. 
Πιστεύω πως το αποτέλεσµα θα µας δικαιώσει όλους και θα µας κάνει να αισθανθούµε 
εθνικά υπερήφανοι, συνειδητοποιώντας και δίνοντας και στους άλλους λαούς να 
καταλάβουν για ακόµη µια φορά ότι όταν οι Έλληνες θέλουν, µεγαλουργούν! 

Σας ευχαριστώ 
 

                                   
  



 

 

ΤΥΧΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Λίγες µέρες πριν από τις εξετάσεις για τις ανώτατες σχολές ετοιµάζετε ένα άρθρο 
ψυχολογικής υποστήριξης προς τους υποψηφίους, που θα δηµοσιεύσετε  στο τελευταίο 
φύλλο της εφηµερίδας του σχολείου σας. Μιλάτε για την τύχη, το ρόλο της στις 
εξετάσεις σας, την ανάγκη να τη διαµορφώσετε εσείς οι ίδιοι. Καταλήγετε στο 
συµπέρασµα ότι η επιτυχία ή η αποτυχία στις εξετάσεις δεν προδιαγράφει την ευτυχία ή 
τη δυστυχία στη ζωή. Να παρουσιάσετε το άρθρο σας σε ένα κείµενο 500 λέξεων. 
 
             

 
 
 

     Νοηµατικός προσδιορισµός της τύχης          Η προσεκτική παρατήρηση των 
συνθηκών που επηρεάζουν και καθορίζουν 
τη ζωή διδάσκει ότι δεν είναι εφικτό να 
προβλέψουµε, να προγραµµατίσουµε και να 
ελέγξουµε όλες τις εξελίξεις σε όλο το 
φάσµα των δραστηριοτήτων µας. Η ζωή 
αποδεικνύει ότι ο ρόλος της τύχης είναι 
θεµελιακός, ανατρέπει ιεραρχίες, 
αποδιοργανώνει ανθρώπους. Με τον όρο 
τύχη αναφέροµαι στις συγκυρίες, στους 
αστάθµητους παράγοντες στις απρόβλεπτες 
συνθήκες που µας ξεπερνούν, που 
υπερβαίνουν το µέτρο των αντιδράσεων 
µας. 

 
       Ο ρόλος της τύχης στις γενικές εξετάσεις                Ειδικά στη σκληρή και επίπονη δοκιµασία 

των γενικών εξετάσεων, που σε λίγες µέρες 
θα αντιµετωπίσουµε, ο καθένας µας πρέπει 
να οπλιστεί µε ψυχικές δυνάµεις για να 
ανταποκριθεί  στη σοβαρότητα των 
περιστάσεων. Υπάρχει ωστόσο τύχη στις 
εξετάσεις; 

 Ένας µοιρολάτρης από µας θα έλεγε τώρα 
ότι η επιτυχία µας ή όχι είναι θέµα τύχης 
αφού, άλλοι πέρα και έξω από µας, θα 
επιλέξουν τα θέµατα πάνω στα οποία θα 
διαγωνιστούµε, θα καθορίσουν το βαθµό 
δυσκολίας τους, την πολυπλοκότητα και τη 
σπανιότητα τους, οπότε το προσωπικό και 
πολύµοχθο διάβασµα µας πιθανόν να 
εξουδετερωθεί. Παράλληλα, θα µας τρόµαζε 
µε αναφορές σε προβλήµατα υγείας που 
µπορεί ξαφνικά να µας εµφανιστούν ή  
ακόµα για προσωπικά ή και οικογενειακά 
προβλήµατα που θα κάµψουν τις δυνάµεις 



 

 

µας και θα µας οδηγήσουν µε αρνητική 
προδιάθεση στις εξετάσεις. Κατ’ 
αντιδιαστολή θα ισχυριζόταν ότι είναι πολύ 
πιθανό να γράψουν καλά άνθρωποι που 
διάβασαν λίγο, αλλά θα είναι τυχεροί και τα 
θέµατα θα είναι από αυτά τα λίγα που 
µελέτησαν.   

 
 

Ο ρόλος του ανθρώπου στη              Παρ’ όλο που τα παραπάνω ανήκουν στο χώρο  

διαµόρφωση της τύχης                                 πιθανοτήτων δε θα 
υιοθετήσω την αντίληψη που υποστηρίζει 
ότι κυριαρχούν και καθορίζουν το 
αποτέλεσµα. Αντιθέτως, πιστεύω ότι ο 
ρόλος τους αν και υπαρκτός είναι 
επουσιώδης. Από µας εξαρτάται να 
προκαλέσουµε την ευνοϊκή συµπεριφορά 
της τύχης. Αρκεί να επαναλάβουµε 
προσεκτικά την ύλη µας µε ουσιαστικό 
διάβασµα, να ασχοληθούµε µε όλη την  
έκτασή της, να προστατεύσουµε τον εαυτό 
µας από εξωτερικούς κινδύνους και απειλές, 
να τον φροντίσουµε, να τον διαφυλάξουµε. 
Επειδή ο άνθρωπος είναι αυτός που 
καθορίζει τη ζωή του, επιβάλλεται να 
αντιµετωπίσουµε τις εξετάσεις ως µια 
φυσιολογική διαδικασία χωρίς υπερβολές 
και συγκινησιακές ακρότητες. Πρέπει να 
οπλιστούµε µε θάρρος, τόλµη, επιµονή και 
αγωνιστικότητα, και κυρίως να πειστούµε 
ότι µπορούµε να κερδίσουµε.                                                                            

     
   Σχέση της επιτυχίας µε την ευτυχία                  Όµως εκείνο που θεωρώ σηµαντικότερο είναι να 

µάθουµε να αντιµετωπίζουµε τους στόχους 
και τις εµπειρίες τις ζωής µε ανάλογη 
φιλοσοφία. Να αντιληφθούµε ότι η επιτυχία 
στις εξετάσεις είναι ένα θετικό βήµα, αλλά 
δεν προδιαγράφει την ευτυχία.                                                                             
Η ευτυχία είναι συνάρτηση µιας σειράς 
προσωπικών επιλογών, τρόπου ζωής που 
µας προσφέρει ισορροπία, αρµονία όχι µόνο 
κοινωνική κάλυψη αλλά και πνευµατική και 
ψυχική πληρότητα. Προφανώς µια επιτυχία 
προσφέρει ώθηση για την προσέγγιση της 
ευτυχίας, αλλά δεν την εξασφαλίζει.                                         

     
   Σχέση της αποτυχίας µε τη δυστυχία                  Κατ’ αναλογία φιλοσοφηµένα πρέπει να 

µάθουµε να περιµένουµε και την αποτυχία 



 

 

και να την αντιµετωπίζουµε δυναµικά. 
Επιβάλλεται να αναζητάµε τις βαθύτερες 
αιτίες της και να αντιδρούµε ανάλογα. Αν 
έχουµε κάνει εσφαλµένες επιλογές, 
προφανώς επαναπροσδιορίζουµε τους 
στόχους µας. Αν συγκυριακά µας επηρέασε 
η τύχη αρνητικά, επαναλαµβάνουµε την 
προσπάθειά µας. Εξάλλου, και µια αποτυχία 
µπορεί να αποτελέσει βάση για πιο σωστές 
επιλογές. Η ζωή είναι πολύ µεγάλη για να 
κρίνεται από µερικές στιγµές και ειδικά 
όταν αυτές βρίσκονται στα πρώτα βήµατά 
της.                                                                   
Καλή τύχη σε όλους. 

    
 
      



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ……………………………………………………………........ 
ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ……………………………………………………………........ 
ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ……………………………………………………………...... 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ……………………………………………………………..... 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ……………………………………………....... 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ………………………………………………………………....... 
∆ΙΑΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………..... 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ………………………………………………………………... 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…………………………………………………………………... 
Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ……………………………………………………………….. 
ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α……………………………………………………………..… 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ……………………………………………………….... 
∆ΙΕΘΝΙΣΜΟΣ………………………………………………………………..... 
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ………………………………………………………………..... 
ΠΑΤΡΙ∆Α – ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ (ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ)…………………………...… 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ……………………………………………………….... 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…………............. 
ΓΛΩΣΣΑ……………………………………………………………………...... 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ…………………………………………………………………..... 
ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ…………………………………………………………….... 
ΕΡΓΑΣΙΑ……………………………………………………………………..… 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ……………………………………………………………………..... 
INTERNET – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ………………………..…. 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΒΙΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ……………………….... 
ΠΟΛΕΜΟΣ…………………………………………………………………….. 
ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ……………………………………………………………………  
ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ…………………………………………….. 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ…………………………………………………………………… 
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ……………………………………………. 
ΠΟΙΝΗ – ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ……………………………………………………… 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ………………………………………………... 
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ………………………………….. 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ…………………………………………………………………... 
ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ……………………………………………………………… 
ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ………………………………………..  
∆ΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ Α∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ……………………………………………... 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ………………………………………………………………… 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ................................................................................ 
ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ........................................................................... 
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.................................................................................... 
ΠΕΙΘΩ…………………………………………………………………………. 
∆ΟΚΙΜΙΟ……………………………………………………………………… 
ΥΦΟΣ………………………………………………………………………..…. 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ…………………………………………. 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ:ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΟΙΟΣ ΓΕΛΑΕΙ 

σελ. 7 
σελ. 8 
σελ. 12 
σελ. 15 
σελ. 20 
σελ. 30 
σελ. 38 
σελ. 40 
σελ. 48 
σελ. 55 
σελ. 63 
σελ. 66 
σελ. 71 
σελ. 81 
σελ. 82 
σελ. 84 
 
σελ. 91  
σελ. 94 
σελ. 101 
σελ.108 
σελ.111 
σελ.114 
σελ.127 
σελ.134 
σελ.142 
σελ.144 
σελ.148 
σελ.153 
σελ.158 
σελ.161 
σελ.169 
σελ.175 
σελ.179 
σελ.182  
σελ.183  
σελ.189  
σελ.191 
σελ 196 
σελ 198 
σελ 203 
σελ.206 
σελ.207 
σελ.209  
σελ.213  
 

  



 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ………………….....................................................................… 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                             
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ………………………………………… 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ………………………………………………………….. 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ……………………………………………………………... 
ΤΥΧΗ………………………………………………………………………….. 

σελ.219 
 
σελ.223 
σελ.228 
σελ.231 
σελ.233 
 



 

 

 



 

 

 


