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Ξεφάλαιο 1 

Θ ΥΕΛΚί 

 
Υεικϊ είναι ο τρόποσ με τον οποίο επιχειροφμε να κάνουμε κάποιον να ςυμφωνιςει μαηί μασ και να δεχτεί τισ 

απόψεισ μασ ωσ ορκζσ. 

Ωσ πράξθ επικοινωνίασ θ πεικϊ ςχετίηεται τόςο με τθ ςκζψθ όςο και με τθν ζκφραςθ. Άλλωςτε, αυτά τα δφο είναι 

αδιαχϊριςτα. Χτθν προςπάκεια μασ να πείςουμε το ςυνομιλθτι μασ, τον ακροατι ι τον αναγνϊςτθ (αν πρόκειται για 

γραπτό λόγο) χρθςιμοποιοφμε τόςο τουσ κοινοφσ τρόπουσ τθσ τυπικισ λογικισ όςο και τθν εκφραςτικι μασ ικανότθτα. 

Υαρακζτουμε πλθροφορίεσ, γνϊςεισ, ςτοιχεία παραδείγματα, γεγονότα με τθ δυνατότερθ ςαφινεια και ακρίβεια. 

Αλλά δεν αρκοφμαςτε μόνο ς' αυτά προςκζτουμε πάντα και τθ γνϊμθ μασ γι' αυτά. 

Τταν μάλιςτα θ επιδίωξθ μασ είναι ιδιοτελισ, εςκεμμζνθ και προγραμματιςμζνθ, καταφεφγουμε και ςτθ χριςθ 

ςοφιςτικϊν επιχειρθμάτων, ανεξακρίβωτων ι παραπλανθτικϊν ςτοιχείων, ςυναιςκθματικϊν τεχναςμάτων κ.λπ. Χτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ θ πεικϊ μετατρζπεται ςε προπαγάνδα. Θ προπαγάνδα δφςκολα μπορεί να διακρικεί από τθν 

πεικϊ, επειδι και οι δυο χρθςιμοποιοφν ςχεδόν τα ίδια μζςα, για να πετφχουν προκακοριςμζνο ςκοποφσ. 

 

Α. ΨΦΣΥΣΛ ΥΕΛΚΣΩΧ 

Για να πείςουμε κάποιον, χρθςιμοποιοφμε ςυνικωσ τουσ εξισ τρόπουσ και μζςα: 

1. τθν επίκληςη ςτη λογική, οπότε χρθςιμοποιοφμε ωσ μζςα τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια, π. χ. Δε βρζκθκαν 

πουκενά δακτυλικά αποτυπϊματα. Άρα, ο δράςτθσ τθσ λθςτείασ φοροφςε γάντια 

2.̀ τθν επίκληςη ςτο ςυναίςθημα, οπότε καταφεφγουμε ςε διάφορεσ τεχνικζσ, για να επηρεάςουμε 

ςυναιςθηματικά το δζκτη, π.χ. Αν ςυνεχίςεισ ζτςι, δεν κα πετφχεισ τίποτε απ’ όςα ελπίηεισ. Κα’ ςαι ζνασ αποτυχθμζνοσ 

και κανείσ δε κα ςε υπολογίηει. 

3. τθν επίκληςη ςτην αυθεντία, οπότε ςτθρίηουμε τθν προςωπικι μασ κζςθ δια μζςου του κφρουσ μιασ αυκεντίασ 

π.χ. 29 καταςκευαςτζσ πλυντθρίων ςυνιςτοφν SKIP. Αυτοί ξζρουν. 

4. τθν επίκληςη ςτο «ήθοσ» του ομιλητή (ι και του δζκτθ), οπότε ςτθρίηουμε τθν άποψθ με τθν κατάδειξθ τθσ 

αξιοπιςτίασ και του κφρουσ του πομποφ (ή του δζκτη αντίςτοιχα) π.χ. Υοτζ δε ςασ ζχω πει ψζματα. Γιατί λοιπόν δε με 

πιςτεφετε; 

5. τθν επίθεςη ςτο ήθοσ του αντιπάλου, οπότε απορρίπτουμε τθν προτεινόμενθ άποψθ με τθν κατάδειξθ τθσ 

αναξιότθτασ, τθσ αφερεγγυότθτασ και τθσ ανθκικότθτασ του προςϊπου που τθν ζχει διατυπϊςει, π.χ. Κα πιςτζψεισ 

ζναν άνκρωπο τόςο άςτατο ςτθν προςωπικι του ηωι και τόςο αποτυχθμζνο ςτθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα; 

 
1. Επίκλθςθ ςτθ Οογικι: Επιχειριματα, ςυλλογιςμοί και τεκμιρια  

 
α) Επιχείρθμα/ςυλλογιςμόσ 

Επιχείρθμα είναι ζνασ ςυλλογιςμόσ ι μια ςειρά ςυλλογιςμϊν για τθ ςτιριξθ ι τθν απόρριψθ μιασ κζςθσ. 

Χυλλογιςμόσ είναι μια λογικι καταςκευι ςτθν οποία από μία ι δυο προκείμενεσ προτάςεισ απορρζει με λογικι 

αναγκαιότθτα μια νζα πρόταςθ, το ςυμπζραςμα. Πζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ ο νουσ καταςτρϊνει ζνα επιχείρθμα.  

Ψο ςυμπζραςμα είναι δυνατό να προθγείται ι να ζπεται τθσ επιχειρθματολογίασ, ανάλογα με το πόςθ ζμφαςθ κζλει να 

δϊςει ο πομπόσ. Υάντωσ, ανεξάρτθτα από το αν βρίςκεται ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ, το ςυμπζραςμα ακολουκεί λογικά 

τισ προκείμενεσ, οι οποίεσ είναι θ βάςθ για να το αποδεχτοφμε. 
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1ο Υαράδειγμα επιχειριματοσ ςτθν τυπικι του μορφι: 

α' προκείμενθ (Πείηων): Τλοι οι άνκρωποι είναι κνθτοί (Α = Β και 

β' προκείμενθ (Ελάςςων): Σ Χωκράτθσ είναι άνκρωποσ Β = Γ  

Χυμπζραςμα: Άρα, ο Χωκράτθσ είναι κνθτόσ Άρα: Α = Γ) 

Πε άλλα λόγια: 

α' προκείμενθ (Πείηων):  Π (μζςοσ όροσ) Ξ  (κατθγόρθμα) 

β' προκείμενθ (Ελάςςων):  Ω (υποκείμενο) Π (μζςοσ όροσ)  

Χυμπζραςμα: Άρα Ω (υποκείμενο)  Ξ (κατθγόρθμα) 

 
2ο Υαράδειγμα: 

  Π  Ξ 

α' προκείμενθ (Πείηων):  Ξάκε ςυνειδθτοποιθμζνο ζκνοσ  διεκδικεί τθν ελευκερία του 

 Ω  Π 

β' προκείμενθ (Ελάςςων):  Σι Υαλαιςτίνιοι είναι ςυνειδθτοποιθμζνο ζκνοσ 

  Ω  Ξ 

Χυμπζραςμα: Άρα Σι Υαλαιςτίνιοι  διεκδικοφν τθν ελευκερία τουσ 

 

Είδθ ςυλλογιςμϊν : 

Α) με κριτιριο τθν πορεία τθσ ςκζψθσ: 

1) Υαραγωγικό ςυλλογιςμό (ι παραγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία ι παραγωγικι μζκοδο) ζχουμε όταν θ ςκζψθ μασ 

προχωρεί από μία γενικι κζςθ/κρίςθ, αφθρθμζνθ αρχι, κοινι παραδοχι (με δεδομζνθ αποδεικτικι ιςχφ) και καταλιγει 

ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο και ειδικό ςυμπζραςμα (από γενικό ςε ειδικό). Πε άλλα λόγια θ αλικεια του όλου αποδεικνφει τθ 

αλικεια του μζρουσ. 

Υ. χ. Τλοι οι πλανιτεσ φωτίηονται από τον ιλιο.  

 Θ γθ είναι πλανιτθσ.  

 Άρα, θ γθ φωτίηεται από τον ιλιο. 

2) Επαγωγικό ςυλλογιςμό (ι επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία ι επαγωγικι μζκοδο) ζχουμε όταν θ ςκζψθ μασ 

προχωρεί από τα επιμζρουσ, δθλαδι από ειδικζσ και ςυγκεκριμζνεσ διαπιςτϊςεισ, ςτο γενικό και αφθρθμζνο 

ςυμπζραςμα που είναι και θ κζςθ/κρίςθ (από ειδικό ςε γενικό). Πε άλλα λόγια θ αλικεια του μζρουσ αποδεικνφει τθ 

αλικεια του όλου. 

Υ.χ. Ψο άλογο, το λιοντάρι, θ φάλαινα... είναι κθλαςτικά.  

Ψο άλογο, το λιοντάρι, θ φάλαινα... είναι ηϊα.  

Άρα, τα κθλαςτικά είναι ηϊα. 

α’  διευκρίνιςθ -> Σε βραχυλογικοφσ επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ το ςυμπζραςμα μπορεί να προτάςςεται.  

Υχ. Χυμπζραςμα: Ο Γιάννθσ είναι αναξιόπιςτο πρόςωπο. 

Υροκείμενθ: Κλζβει ςτθ μονόπολθ.  
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β’ διευκρίνιςθ -> Επειδι ο επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ βαςίηεται ςε ειδικά ςτοιχεία και δεν είναι πάντα αποτζλεςμα 

λογικισ διεργαςίασ τον χαρακτθρίηουμε άλλοτε τζλειο (τζλεια επαγωγι) όταν το ςυμπζραςμα είναι βζβαιο, γενικά 

αποδεκτό και άλλοτε ατελι (ατελισ επαγωγι) όταν το ςυμπζραςμα είναι πικανολογικό, αυκαίρετο και γενικόλογο.  

Αναλυτικότερα: 

β1) Ψζλεια επαγωγι ζχουμε όταν απαρικμοφνται όλεσ οι δυνατζσ, ειδικζσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ οδθγοφν ςε ζνα γενικό 

ςυμπζραςμα. Ξατά τθ «Οογικι» πάντα, αςφαλισ κεωρείται μόνο θ τζλεια επαγωγι.  

1ο Υαράδειγμα τζλειασ επαγωγισ =>                               

S1 είναι Φ 

S2 είναι Φ             προκείμενεσ 

S3 είναι Φ  

Άρα, όλα τα S είναι Φ - ςυμπζραςμα όπου                          

S1, S2, S3, είναι όλα τα μζλθ τθσ κατθγορίασ S.      

 

2ο Υαράδειγμα τζλειασ επαγωγισ =>                                        

S είναι Φ1 

S είναι Φ2             προκείμενεσ 

S είναι Φ3 

Άρα, το S ζχει όλα τα Φ - ςυμπζραςμα όπου                      

Φ1, Φ2, Φ3, είναι όλα τα γνωρίςματα τθσ 

- Θ επικι ποίθςθ ικμαςε ςτθν αρχαία Ελλάδα. 

- Θ λυρικι ποίθςθ ικμαςε ςτθν αρχαία Ελλάδα. 

- Θ τραγικι ποίθςθ ικμαςε ςτθν αρχαία Ελλάδα. 

- Άρα, όλα τα είδθ τθσ ποίθςθσ ικμαςαν ςτθν αρχαία 

Ελλάδα. 

 

 

- Ψο ςϊμα x δεν ζχει κακοριςμζνο ςχιμα. 

- Ψο ςϊμα x δεν ζχει κακοριςμζνο όγκο 

- Ψο ςϊμα x τείνει να καταλάβει όλο το χϊρο ςτον 

οποίο εμπεριζχεται. 

- Άρα, το ςϊμα x είναι αζριο. 

 

 

β2). Ατελι επαγωγι ζχουμε όταν δεν απαρικμοφνται όλεσ οι δυνατζσ ειδικζσ περιπτϊςεισ που οδθγοφν ςε ζνα γενικό 

ςυμπζραςμα, αλλά μόνο ζνασ αντιπροςωπευτικόσ αρικμόσ τουσ, από τον οποίο όμωσ μπορεί να ςυναχκεί ζνα γενικό 

ςυμπζραςμα. Χτθν περίπτωςθ αυτι το ςυμπζραςμα είναι αποδεκτό μόνο ωσ πικανό αλλιϊσ είναι αυκαίρετο και δεν 

ιςχφει. 

π.χ.  Σ ςκφλοσ είναι τετράποδο. 

Σ ςκφλοσ είναι ηωντανό πλάςμα. 

Άρα, τα τετράποδα είναι ηωντανά πλάςματα 

 

γ’ διευκρίνθςθ -> Ωπάρχουν τρεισ (3) τρόποι ανάπτυξθσ του επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ:  

i) με γενίκευςθ: όταν από κάτι πολφ ειδικό οδθγοφμαςτε ςε κάτι πολφ γενικό. 

ii) με αίτιο – αποτζλεςμα: όταν προθγείται ζνα αίτιο και ακολουκεί το αποτζλεςμα του (χωρίσ να αποκλείεται θ 

περίπτωςθ να προθγείται το αποτζλεςμα και να ακολουκεί το αίτιο).  

iii) με αναλογία: όταν ζχουμε ςφγκριςθ (παρομοίωςθ) μεταξφ δφο πραγμάτων που είτε ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία 

και ζχουν επαρκείσ ομοιότθτεσ (κυριολεκτικι) είτε δεν είναι ομοειδι (μεταφορικι). 

(Ακολουκεί πίνακασ για τα είδθ των επαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν ςτθν επόμενθ ςελίδα.) 
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ΕΥΑΓίΓΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΛΧΠΣΧ 

ΕΛΔΣΧ ΔΣΠΘ ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨΑ 

i. Πε γενίκευςθ α) Πείηων 
προκείμενθ 

Σιμερα παρατθρείται αφξθςθ ςτα κροφςματα 
ανκρωποκτονιϊν, κλοπϊν, απατϊν και εκβιαςμϊν. 

β) Ελάςςων 
προκείμενθ 

Οι ανκρωποκτονίεσ, οι κλοπζσ, οι απάτεσ και οι 
εκβιαςμοί είναι μορφζσ εγκλθματικότθτασ. 

γ) Χυμπζραςμα Άρα, ςιμερα παρατθρείται ζξαρςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ. 

ii. Πε αίτιο-
αποτελεςμα 

α) Πείηων 
προκείμενθ 

Το νερό βράηει ςε κερμοκραςία 100° C. 

β) Ελάςςων 
προκείμενθ 

Θ κερμοκραςία του νεροφ ζχει φκάςει τουσ 100° C. 

γ) Χυμπζραςμα Άρα, το νερό βράηει. 

iii. Πε αναλογία α) Πείηων 
προκείμενθ 

Ο Λαβφρινκοσ, εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ του, 
προκαλοφςε ςφγχυςθ και αποπροςανατόλιηε όςουσ 
ζμπαιναν ςτισ ςτοζσ του. 

β) Ελάςςων 
προκείμενθ 

Το ελλθνικό δθμόςιο χαρακτθρίηεται από τθν 
εξαιρετικά πολφπλοκθ δομι και λειτουργία του. 

γ) Χυμπζραςμα Άρα, το λαβυρινκϊδεσ ελλθνικό δθμόςιο προκαλεί 
ςφγχυςθ ςτουσ πολίτεσ που ςυναλλάςςονται με 
αυτό. 

 

3) Αναλογικό ςυλλογιςμό ζχουμε όταν θ ςκζψθ μασ ξεκινά από μια μερικι πρόταςθ και καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα, 

πάλι ςε μια μερικι (από μερικό ςε μερικό: όπωσ... ζτςι). Χτθν ουςία πρόκειται για ςυνδυαςμό παραγωγισ και επαγωγισ. 

 

Υ.χ.: - Στο παλιό μ                           Υ.χ.: - Στο παλιό μου ςχολείο υπάρχει γυμναςτιριο 

- Στο διπλανό ςχολείο, επίςθσ, υπάρχει.  

- Στο ςχολείο του φίλου μου ομοίωσ.  

-Άρα, και ςτο νζο μου ςχολείο κα υπάρχει γυμναςτιριο 

Υ.χ.-Ο Νίκοσ είναι ευζξαπτοσ και γι' αυτό ζχει δυςκολίεσ 

ςτισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ. 

-Ο Γιϊργοσ είναι κι αυτόσ ευζξαπτοσ. 

-Άρα, και ο Γιϊργοσ ζχει (πικανϊσ) δυςκολίεσ ςτισ 

διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ. 

 

Β) με βάςθ το είδοσ των προκείμενων προτάςεων: 

1) Ξατθγορικόσ ονομάηεται ο ςυλλογιςμόσ που οι προκείμενεσ του είναι κατθγορικζσ προτάςεισ, υπάρχει δθλ. ςυνδετικό 

ριμα (είμαι κ.α.) 

*Ω + κατθγόρθμα (Φ ςυνδετικό + κατθγοροφμενο ι Φ μεταβατικό + αντικείμενο ι Φ αμετάβατο)+ 

Υ.χ.: Ξάκε πολφγωνο ζχει περιςςότερεσ από τζςςερισ πλευρζσ και γωνίεσ. 

Ψο γεωμετρικό ςχιμα ΑΒΓΔΕ ζχει πζντε πλευρζσ και γωνίεσ.  

Άρα το γεωμετρικό ςχιμα ΑΒΓΔΕ είναι πολφγωνο. 

 

2) Ωποκετικόσ ονομάηεται ο ςυλλογιςμόσ που μία ι δφο προκείμενεσ του είναι υποκετικζσ προτάςεισ.  

Υ.χ.: Αν υπάρχει άπνοια, θ κάλαςςα κα είναι ακφμαντθ. Ωπάρχει άπνοια.  Άρα, θ κάλαςςα κα είναι ακφμαντθ. 
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3) Διαηευκτικόσ ονομάηεται ο ςυλλογιςμόσ που μία ι περιςςότερεσ προκείμενεσ του είναι διαηευκτικζσ προτάςεισ.  

Υ.χ.: Σι μακθτζσ Ουκείου φοιτοφν είτε ςτο Γενικό Οφκειο είτε ςτα ΕΥΑΟ.  

Θ Παρία, μακιτρια Ουκείου, δε φοιτά ςτα ΕΥΑΟ.  

Επομζνωσ, είναι μακιτρια του Γενικοφ Ουκείου. 

 

Γ) με κριτιριο τον αρικμό των προκείμενων προτάςεων  

1) Άμεςοσ ονομάηεται ο ςυλλογιςμόσ του οποίου το ςυμπζραςμα προκφπτει από μία μόνο προκείμενθ.  

Υ.χ.: Υολλζσ φορζσ τον ςυνζλαβε θ αςτυνομία ςτο παρελκόν.  

Άρα, είναι ςεςθμαςμζνοσ κακοποιόσ. 

2) Ζμμεςοσ ονομάηεται ο ςυλλογιςμόσ του οποίου το ςυμπζραςμα προκφπτει από δφο ι περιςςότερεσ προκείμενεσ.  

Υ.χ.: Τλοι οι μακθτζσ του Γ1 είναι καλοί ςτα μακιματα των κετικϊν επιςτιμων. 

Σ Γιάννθσ ανικει ςτο Γ1.  

Άρα, είναι καλόσ ςτα μακθματικά. 

κατά τθ μορφι 

κατθγορικοί 

υποκετικοί 

διαηευκτικοί 

Χχεδιάγραμμα Χυλλογιςμϊν 

Χυλλογιςμοί 
κατά το είδοσ 

τθσ 
ςυλλογιςτικισ 

πορείασ 

παραγωγικοί 

επαγωγικοί 

αναλογικοί 

τζλειοι 

ατελείσ 

γενίκευςθ 

αίτιο-
αποτζλεςμα 

αναλογία 

με κριτιριο τον 
αρικμό των 

προκείμενων 
προτάςεων 

άμεςοσ 

ζμμεςοσ 
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Ανάπτυξθ επιχειρθμάτων ςε λόγο με αλλθλουχία και ςυνοχι 

Σι ςυλλογιςμοί και τα επιχειριματα τθσ τυπικισ λογικισ διαφζρουν από τα επιχειριματα των κειμζνων. Σι 

ςυλλογιςμοί τθσ λογικισ ζχουν μορφι κακαρά τυπικι, ςτεγνι και ςφντομθ, περιζχουν μόνο προτάςεισ-κρίςεισ. 

Ψα επιχειριματα ςε ζνα κείμενο ζχουν ανάπτυξθ, ςφνταξθ και διατφπωςθ πολυποίκιλθ. Αρκετζσ φορζσ, μάλιςτα, 

είναι δφςκολο να εντοπιςτοφν με ακρίβεια οι προκείμενεσ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα με τθ μορφι του τυπικοφ 

ςυλλογιςμοφ. 

Χε κάκε περίπτωςθ δε νοείται αποδεικτικόσ λόγοσ που να μθ ζχει ωσ βάςθ, ωσ υπόβακρο ςυλλογιςμό και 

επιχείρθμα. Αλλιϊσ δε κα είναι αποδεικτικόσ λόγοσ, αλλά παραλιρθμα. 

 

Από το κείμενο ςτο ςυλλογιςμό/επιχείρθμα:  

Υαράδειγμα: Φαςματικι πάει να γίνει θ ζννοια ελευκερία για τισ μεγάλεσ μάηεσ, («κζςθ») Στον όρο τοφτο με το 

κεωρθτικά ςυγκεκριμζνο ωσ χτεσ περιεχόμενο παρεμβάλλονται τϊρα ςτοιχεία που τον κάνουν όλο και περιςςότερο 

προβλθματικό. Ροια ακριβϊσ είναι θ ελευκερία του υπθκόου τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ, που βομβαρδίηεται νφχτα-

μζρα από μιαν επιςτθμονικά οργανωμζνθ, ακατανίκθτθ διαφιμιςθ, κι αποκτά όλο και περιςςότερεσ, ανυποψίαςτεσ 

ίςαμε χτεσ, υλικζσ ανάγκεσ; Σε τοφτο μόνο το κζμα αν ςτακοφμε, κα καταλάβουμε πόςο ρευςτό, αν όχι απατθλό, γίνεται 

το περιεχόμενο τθσ ςφγχρονθσ ελευκερίασ. Για να νιϊςει ελεφκεροσ ο αποπροςωποποιθμζνοσ αυτόσ καταναλωτισ (δεν 

ζχει άλλθ προςδιοριςτικι ιδιότθτα), πρζπει να μπορεί να ικανοποιεί τισ όλο και αυξανόμενεσ ανάγκεσ του- διαφορετικά, 

πιςτεφει πωσ υςτερεί, πωσ υπολείπεται ταπεινωτικά ςτον αγϊνα δρόμου που είναι ο ρυκμόσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, και 

τότε. άμεςθ ςυνζπεια, χάνει το αίςκθμα τθσ ελευκερίασ. Γιατί ελευκερία, για το μζςο ανκρϊπινο τφπο, είναι ευχζρεια να 

ικανοποιεί τισ άμεςεσ βιοτικζσ του ανάγκεσ. Πταν του βάλετε ςε κίνθςθ ζνα μθχανιςμό δθμιουργίασ αναγκϊν και δεν τον 

δϊςετε ςφγκαιρα το μζςο να τισ ικανοποιεί, τον κάνετε ψυχολογικά προλετάριο. Ρρολετάριοσ ονομάςτθκε ο διάδοχοσ 

του αλλοτινοφ δοφλου. Ροιο είναι εδϊ το κριτιριο; Θ απουςία του αιςκιματοσ τθσ «ελευκερίασ».  

Άγγ. Τερηάκθ 

Χθμείωςθ: Άρα, αφοφ προτάςςεται θ κζςθ, δθλαδι το γενικό, και ακολουκεί θ απόδειξθ τθσ, δθλαδι το μερικό, θ 

ςυλλογιςτικι πορεία είναι παραγωγικι. 

 

Χτο παραπάνω παράδειγμα λανκάνει ο ακόλουκοσ ςυλλογιςμόσ τθσ τυπικισ λογικισ: 

- Θ ελευκερία του ςφγχρονου ανκρϊπου εξαρτάται από τθ δυνατότθτα του να ικανοποιεί τισ ολοζνα αυξανόμενεσ 

ανάγκεσ του. 

- Θ διαφιμιςθ του δθμιουργεί ςυνεχϊσ ανάγκεσ που δεν μπορεί να ικανοποιιςει. 

- Άρα: Θ διαφιμιςθ υποδουλϊνει τον άνκρωπο. 

 

 Ζνα επιχείρθμα ιςοδυναμεί με αιτιολόγθςθ οποιαςδιποτε μορφισ 

Χυλλογιςμόσ/επιχείρθμα ςτθν τυπικι του μορφι 

- Τποιοσ προετοιμάηεται καλά πετυχαίνει ςτισ εξετάςεισ. 

- Σ Χ. προετοιμάςτθκε καλά. 

- Σ Χ. πζτυχε ςτισ εξετάςεισ. 

Ψο ίδιο επιχείρθμα ςε διάφορεσ μορφζσ αιτιολόγθςθσ 

- Υζτυχε ςτισ εξετάςεισ, επειδι προετοιμάςτθκε καλά. (αιτιολ. πρόταςθ) 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  13 

- έάρθ ςτθν καλι του προετοιμαςία πζτυχε ςτισ εξετάςεισ (εμπρόκ. προςδ.) 

- Οόγω τθσ καλισ του προετοιμαςίασ πζτυχε ςτισ εξετάςεισ. 

- Υροετοιμάςτθκε καλά και γι' αυτό (ι επομζνωσ) πζτυχε ςτισ εξετάςεισ. 

- Υροετοιμάςτθκε καλά και πζτυχε ςτισ εξετάςεισ, (αίτιο- αποτζλεςμα) 

- Πε καλι προετοιμαςία πζτυχε ςτισ εξετάςεισ, (εμπρόκετοσ του τρόπου) 

- Ξαλά προετοιμαςμζνοσ, πζτυχε ςτισ εξετάςεισ, (μετοχι) 

- Θ επιτυχία του ςτισ εξετάςεισ οφείλεται ςτθν καλι προετοιμαςία του (φράςθ που δθλϊνει αιτιολόγθςθ) 

- Θ αιτία (ι ο λόγοσ ι θ εξιγθςθ) τθσ επιτυχίασ του ςτισ εξετάςεισ είναι θ καλι προετοιμαςία του. 

- Υροετοιμάςτθκε καλά, για να πετφχει ςτισ εξετάςεισ, (τελικό αίτιο/ςκοπόσ) 

- Υροετοιμάςτθκε καλά, ϊςτε να πετφχει ςτισ εξετάςεισ. 

- Υροετοιμάςτθκε καλά, με αποτζλεςμα (ι με ςυνζπεια) να πετφχει ςτισ εξετάςεισ. 

Χθμείωςθ: Χε κάκε περίπτωςθ εννοείται θ πρϊτθ (μείηων) προκείμενθ: Τποιοσ προετοιμάηεται καλά πετυχαίνει ςτισ 

εξετάςεισ. 

 
Θ αιτιολόγθςθ είναι το πιο ςθμαντικό μζροσ των επιχειρθμάτων που αναπτφςςονται ςε κείμενο. 

Γι' αυτό όπου υπάρχουν λζξεισ και φράςεισ που ςθμαίνουν αιτιολόγθςθ, ςκοπό ι αποτζλεςμα μποροφμε με 

βεβαιότθτα να υποςτθρίξουμε ότι υπάρχουν επιχειριματα. Πε άλλα λόγια, ότι ο τρόποσ πεικοφσ είναι επίκλθςθ ςτθ 

λογικι και τα μζςα πεικοφσ επιχειριματα. Για επιβεβαίωςθ μπορείτε να δείτε τισ λζξεισ και φράςεισ που επιςθμαίνονται 

με ζντονα γράμματα ςτο προθγοφμενο κείμενο. 

 

β) Ψεκμιρια 

Ψα τεκμιρια είναι ςυγκεκριμζνα αποδεικτικά ςτοιχεία που αναφζρονται ςε μια οριςμζνθ εμπειρία και 

χρθςιμοποιοφνται από τον πομπό, για να τεκμθριϊςει τισ απόψεισ/κζςεισ του και να υποςτθρίξει τα επιχειριματα του. 

Ππορεί να είναι: 

 παραδείγματα, 

 αλικειεσ, 

 εποπτείεσ, ι αντιλιψεισ των αιςκιςεων 

 γεγονότα (ιςτορικά), ειδιςεισ 

 αυκεντίεσ,  αξιόπιςτεσ μαρτυρίεσ, γνωμικά 

 ςτατιςτικά ςτοιχεία, επιςτθμονικά πορίςματα κ.λπ. 

 
Υαράδειγμα τεκμθρίων 

Μπορεί να υπάρχει θ εντφπωςθ ότι οι Ζλλθνεσ δεν είναι εργατικοί, αλλά αυτό είναι μάλλον... μφκοσ! («κζςθ») Οι Ζλλθνεσ 

είναι οι δεφτεροι πιο εργατικοί Ευρωπαίοι, κακϊσ εργάηονται 44,4 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ζναντι 42,1 ωρϊν ςτθν υπόλοιπθ 

Ευρϊπθ. Μόνο οι Βρετανοί δουλεφουν περιςςότερο, φτάνοντασ τισ 44,9 ϊρεσ, ενϊ ςτον αντίποδα βρίςκονται οι Δανοί οι 

οποίοι δεν φτάνουν καν τισ 40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (39,9). Ο υψθλόσ αρικμόσ των εβδομαδιαίων ωρϊν εργαςίασ 

εξθγείται εν μζρει από τθν πολφ χαμθλι θμιαπαςχόλθςθ. Μόλισ ζξι από τουσ εκατό Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ 

θμιαπαςχολοφνται, όταν ςτθν Ευρϊπθ ο μζςοσ όροσ φτάνει το 16,9%. Μπορεί πάντωσ οι Ζλλθνεσ να δουλεφουν πολφ, 

αλλά αυτό δε ςθμαίνει ότι αμείβονται και καλά! («δεφτερθ κζςθ») Ζνα μζςο εργαηόμενο ηευγάρι ειςπράττει κατά μζςον 

όρο 1.490 ευρϊ μθνιαίωσ, ζναντι 2.238 ευρϊ που είναι ο μζςοσ μιςκόσ ενόσ ηευγαριοφ Ευρωπαίων. Τισ υψθλότερεσ 

απολαβζσ ζχουν οι κάτοικοι του Λουξεμβοφργου, με 3.187 ευρϊ κατά μζςον όρο ςτο ηευγάρι. 
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 Χχολιαςμόσ παραδείγματοσ: Χτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα ο ςυγγραφζασ για να τεκμθριϊςει τισ απόψεισ που 

διατυπϊνει («Μπορεί να υπάρχει θ εντφπωςθ ότι οι Ζλλθνεσ δεν είναι εργατικοί, αλλά αυτό είναι μάλλον... μφκοσ!» και 

«Μπορεί πάντωσ οι Ζλλθνεσ να δουλεφουν πολφ, αλλά αυτό δε ςθμαίνει ότι αμείβονται και καλά!») χρθςιμοποιεί 

τεκμιρια, και ειδικότερα ςτατιςτικά ςτοιχεία. Αναφζρει ςυγκριτικά τισ ϊρεσ εργαςίασ και τισ αμοιβζσ Ευρωπαίων και 

Ελλινων εργαηομζνων. «Οι Ζλλθνεσ είναι οι δεφτεροι πιο εργατικοί Ευρωπαίοι, κακϊσ εργάηονται 44,4 ϊρεσ 

εβδομαδιαίωσ ζναντι 42,1 ωρϊν ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Μόνο οι Βρετανοί δουλεφουν περιςςότερο, φτάνοντασ τισ 44,9 

ϊρεσ, ενϊ ςτον αντίποδα βρίςκονται οι Δανοί οι οποίοι δεν φτάνουν καν τισ 40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (39,9)» και «Ζνα μζςο 

εργαηόμενο ηευγάρι ειςπράττει κατά μζςον όρο 1.490 ευρϊ μθνιαίωσ, ζναντι 2.238 ευρϊ που είναι ο μζςοσ μιςκόσ ενόσ 

ηευγαριοφ Ευρωπαίων». Χτατιςτικά ςτοιχεία χρθςιμοποιεί, επίςθσ και, για τεκμθριϊςει τθν εξιγθςθ που δίνει ςτο 

φαινόμενο, δθλαδι τθν πολφ χαμθλι θμιαπαςχόλθςθ: «Μόλισ ζξι από τουσ εκατό Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ 

θμιαπαςχολοφνται, όταν ςτθν Ευρϊπθ ο μζςοσ όροσ φτάνει το 16,9%». 

 
Χυχνά δεν είναι εφκολθ θ διάκριςθ ανάμεςα ςτα διάφορα είδθ τεκμθρίων, αφοφ μπορεί: 

 ζνα γεγονόσ ι ακόμα και μια αυκεντία να χρθςιμοποιείται ωσ παράδειγμα ι 

 να ςυγχζεται το γεγονόσ με τθν αλικεια (γεγονόσ είναι το ςυμβάν, αλικεια θ γνϊμθ/κρίςθ που εκφράηεται γι' αυτό, 

εφόςον δεν μπορεί να διαψευςτεί) ι 

 μια αλικεια να είναι μζροσ ενόσ ςυλλογιςμοφ/επιχειριματοσ, να χρθςιμοποιείται δθλαδι ωσ προκείμενθ πρόταςθ 

του ι από παραδείγματα να ςυνάγεται με επαγωγικό ςυλλογιςμό ςυμπζραςμα. 

ΨΕΞΠΘΦΛΑ 

ΕΛΔΘ ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨΑ 

1. Υαραδείγματα Θ επιςτθμονικι ζρευνα ςυχνά εξαρτάται από εξωγενείσ παράγοντεσ. Μια εταιρεία 
παραςκευισ φυτοφαρμάκων π.χ. ποτζ δε κα χρθματοδοτιςει επιςτθμονικζσ 
ζρευνεσ για τθ δθμιουργία φυτικϊν ειδϊν γενετικά απρόςβλθτων ςε ηιηάνια και 
παράςιτα, γιατί κάτι τζτοιο αντίκειται ςτα οικονομικά ςυμφζροντα τθσ. 

2. Χτατιςτικά ςτοιχεία Σφμφωνα με τουσ επίςθμουσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ τθσ Unesco, το 40% του 
πλθκυςμοφ τθσ Γθσ είναι λειτουργικά ι οργανικά αναλφάβθτοι και δεν μποροφν να 
διαβάςουν οφτε μια πινακίδα. 

3. Υορίςματα ερευνϊν Ρολυάρικμεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ςε ιατρικά εργαςτιρια και κλινικζσ απζδειξαν 
ότι το κάπνιςμα προκαλεί ςωρεία πνευμονολογικϊν και καρδιαγγειακϊν πακιςεων. 

4. Λςτορικά ςυμβάντα Θ Α' και θ Β' Ακθναϊκι Συμμαχία του 5ου αιϊνα π.χ. καταδεικνφει το πϊσ ζνα κράτοσ 
εκμεταλλεφεται τθν προςπάκεια δθμιουργίασ ευρφτερων κρατικϊν ςχθματιςμϊν, 
για να προωκιςει τα θγεμονικά ςχζδια του. 

5. Επικαιρικά γεγονότα Οι πρόςφατεσ δολοφονικζσ επικζςεισ ανιλικων μακθτϊν εναντίον ςυμμακθτϊν και 
δαςκάλων τουσ ςε ςχολεία των ΘΡΑ ζχουν προκαλζςει δικαιολογθμζνθ ανθςυχία 
ςτθν κοινι γνϊμθ για τθν ζξαρςθ τθσ νεανικισ βίασ και εγκλθματικότθτασ. 

6. Εποπτείεσ αιςκιςεων Αρκεί κανείσ να περιδιαβεί τισ φτωχογειτονιζσ των πόλεων των τριτοκοςμικϊν 
χωρϊν, για να διαπιςτϊςει ιδίοισ όμμαςι τθν εξακλίωςθ αυτϊν των δφςμοιρων 
ανκρϊπων. 

7. Υαρακζματα / Αυκεντίεσ/ 
Παρτυρίεσ 

Θ ελευκερία λόγου και ζκφραςθσ αποτελεί ζνα δικαίωμα που κάκε άνκρωποσ 
οφείλει να προαςπίηεται ακόμθ και αν δεν αφορά άμεςα τον ίδιο. Ασ κυμθκοφμε, 
εξάλλου το περίφθμο απόφκεγμα του Βολταίρου: «Δε ςυμφωνϊ με όςα λεσ, αλλά 
κα υπεραςπίηομαι, ακόμθ και με τίμθμα τθν ίδια τθ ηωι μου, το δικαίωμα ςου να το 
λεσ». 

8. Εμπειρικζσ αλικειεσ Πλα τα πλάςματα είναι κνθτά και κανζνα επιςτθμονικό επίτευγμα δεν μπορεί να 
ανατρζψει αυτιν τθν πραγματικότθτα. 
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γ) Αξιολόγθςθ ενόσ επιχειριματοσ: εγκυρότθτα + αλικεια -> ορκότθτα  

Για να αξιολογιςουμε τθν αποδεικτικι ιςχφ των ςυλλογιςτικϊν επιχειρθμάτων ι για να αναςκευάςουμε τα 

επιχειριματα κάποιου άλλου, ελζγχουμε κυρίωσ για τουσ Υαραγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ: 

α) αν οι προκείμενεσ οδθγοφν με λογικι αναγκαιότθτα ς’ ζνα βζβαιο ςυμπζραςμα, οπότε το επιχείρθμα κεωρείται 

ζγκυρο. (Ζγκυροσ είναι ζνασ ςυλλογιςμόσ, αν από άποψθ μορφισ ιςχφει θ απλι μεταβατικι ιδιότθτα των 

Πακθματικϊν: Α = Β και Β = Γ => Α =Γ.) και  

β) αν οι προκείμενεσ και το ςυμπζραςμα ανταποκρίνονται ςτην πραγματικότητα ή θεωροφνται γενικά αποδεκτά, 

οπότε τισ κεωροφμε αλθκείσ κρίςεισ/προτάςεισ. (Θ αλικεια του επιχειριματοσ εξαρτάται από το περιεχόμενο του, και 

ςυγκεκριμζνα αφορά τθ (νοθματικι) ςχζςθ προκειμζνων και ςυμπεράςματοσ με τθν πραγματικότθτα.) 

Χθμαντικό επίςθσ ςτοιχείο ςτθν αξιολόγθςθ του είναι να διακρίνουμε κατά πόςο οι προκείμενεσ αποτελοφν γενικά 

παραδεκτζσ αλικειεσ ι απλϊσ προςωπικζσ γνϊμεσ. Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ αποδεικτικι ιςχφσ του επιχειριματοσ 

είναι μεγάλθ, ενϊ ςτθ δεφτερθ ςχετικι και ελεγχόμενθ. 

Επομζνωσ, θ αποδεικτικι αξία των επιχειρθμάτων εξαρτάται από τθ μορφι και κυρίωσ από το περιεχόμενο τουσ. 

Λςχυρό είναι ζνα επιχείρθμα (-ςυλλογιςμόσ), όταν το ςυμπζραςμα του απορρζει με λογικι αναγκαιότθτα από 

αλθκείσ προκείμενεσ. Επίςθσ, κεωρείται ορκό και ονομάηεται απόδειξθ. 

 

 Υροςοχι: Ειδικά για τθν αξιολόγθςθ των Επαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν κα πρζπει  να ζχουμε υπόψθ μασ 

ότι βζβαιο ςυμπζραςμα προκφπτει μόνο από τθν τζλεια επαγωγι. Ξαι κακϊσ ζχουμε τρία είδθ επαγωγικοφ 

ςυλλογιςμοφ, διαφορετικά αξιολογοφμε το κακζνα: 

 
Ψα είδθ του επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ και θ αξιολόγθςθ τουσ 

Είδθ επαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν 

Πε γενίκευςθ Πε αίτιο και αποτζλεςμα Πε αναλογία 

Τταν από κάτι πολφ ειδικό 
οδθγοφμαςτε ςε κάτι πολφ γενικό 

Τταν προθγείται ζνα αίτιο και 
ακολουκεί το αποτζλεςμα του 

(ι το αντίςτροφο) 

Τταν ζχουμε παρομοίωςθ μεταξφ 
δφο πραγμάτων που είτε ανικουν 

ςτθν ίδια κατθγορία 
(κυριολεκτικι) είτε δεν είναι 

ομοειδι (μεταφορικι) 

Αξιολόγθςθ 

Πε γενίκευςθ Πε αίτιο και αποτζλεςμα Πε αναλογία 

Ψζλεια επαγωγι, εφόςον θ γενίκευςθ 
ςτθρίηεται ςε επαρκι αρικμό 
ςτοιχείων (βλ. παράδειγμα 1) 

Ψζλεια επαγωγι, εφόςον θ 
αιτιϊδθσ ςχζςθ είναι λογικι 

και θ αιτία είναι αναγκαία και 
επαρκισ 

(βλ. παράδειγμα 3) 

Ψζλεια επαγωγι, εφόςον οι 
ομοιότθτεσ είναι επαρκείσ ςε 

αρικμό και ςχετικζσ με το κζμα 
ςτθν κυριολεκτικι αναλογία. Ενϊ 
αν είναι μεταφορικι να ζχει τθν 
αποδεικτικι ιςχφ ενόσ λογικοφ 

επιχειριματοσ 
(βλ παράδειγμα 5) 

Ατελισ επαγωγι, εφόςον θ 
γενίκευςθ ςτθρίηεται ςε ανεπαρκι 

αρικμό ςτοιχείων και είναι 
βεβιαςμζνθ(βλ. παράδειγμα 2) 

Ατελισ επαγωγι, εφόςον θ 
αιτιϊδθσ ςχζςθ είναι 

χρονολογικι και θ αιτία είναι 
μόνο το ζνα από τα δφο ι 

τίποτα από τα δφο  
(βλ. παράδειγμα 4) 

Ατελισ επαγωγι, εφόςον οι 
ομοιότθτεσ των ςυγκρινόμενων 

δεν είναι επαρκείσ ςε αρικμό και 
ςχετικζσ με το κζμα (βλ. 

παράδειγμα 6) 
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Υαράδειγμα 1ο γενίκευςθσ 

Υροκείμενεσ: • Ψο ςϊμα α κερμαινόμενο διαςτζλλεται. 

  • Ψο ςϊμα β κερμαινόμενο διαςτζλλεται. 

  • Ψο ςϊμα γ κερμαινόμενο διαςτζλλεται. 

  • Ψα ςϊματα α, β, γ ... είναι μζταλλα. 

  Άρα 

Χυμπζραςμα: Τλα τα μζταλλα κερμαινόμενα διαςτζλλονται. (ς. 19, ςχολ. βιβλ.) 

Ψζλεια επαγωγι: Σ παραπάνω ςυλλογιςμόσ οδθγεί ςε βζβαιο ςυμπζραςμα, γιατί θ γενίκευςθ ςτθρίηεται ςε 

επαρκι ςτοιχεία 

 

Υαράδειγμα 2ο  γενίκευςθσ 

Υροκείμενεσ: • Θ καταςτροφι νιςων ςαν τθ Πφκονο ι τθ Χαντορίνθ από τθ χυδαία ανάπτυξθ του 

τουριςμοφ δεν φαίνεται να μασ ανθςυχεί ιδιαίτερα.  

  • Ακόμθ και τα νθςιά που είχαν ωσ ςιμερα διαςωκεί παραδίδονται το ζνα μετά το άλλο ςτο 

εφιμερο κζρδοσ, κυςιάηοντασ τθν καλαιςκθςία τουσ.  

   Άρα 

Χυμπζραςμα: Χτθν Ελλάδα δεν είμαςτε ικανοί να διαςϊςουμε τίποτα. (Αξιολόγθςθ των μακθτϊν τθσ Γ' 

Ουκείου, ΞΕΕ) 

Ατελισ επαγωγι: Σ παραπάνω ςυλλογιςμόσ οδθγεί ςε ςυμπζραςμα με πικανολογικό χαρακτιρα, γιατί 

καταλιγει ς' αυτό με ζνα λογικό άλμα. 

 

Υαράδειγμα 3ο  με αίτιο - αποτζλεςμα 

Υροκείμενεσ: • Θ Κερμοκραςία του νεροφ είναι 100" C. 

  • Σι ςυνκικεσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ είναι κανονικζσ. 

    Άρα 

Χυμπζραςμα: Ψο νερό κα βράςει.(ς. 18, ςχολ. βιβλ.) 

Ψζλεια επαγωγι: ςτο παραπάνω παράδειγμα, θ επαγωγι κεωρείται τζλεια, γιατί οι αιτίεσ που αναφζρονται 

είναι και αναγκαίεσ και επαρκείσ για το βραςμό του νεροφ και θ αιτιϊδθσ ςχζςθ είναι λογικι. 

 

Υαράδειγμα 4ο με αίτιο - αποτζλεςμα 

Υροκείμενεσ: • Ζχει ςυννεφιά. 

  Άρα 

Χυμπζραςμα: κα βρζξει. 

Ατελισ επαγωγι: ο παραπάνω επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ κεωρείται ατελισ, γιατί θ αιτία που αναφζρεται 

είναι μεν αναγκαία, αλλά όχι επαρκισ για το ςυμπζραςμα που προκφπτει. 
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Υαράδειγμα 5ο με αναλογία 

Υροκείμενεσ: • Ψα πολιτικά πάκθ που κυριάρχθςαν ςτθν Ελλάδα κατά το πρϊτο μιςό του εικοςτοφ αιϊνα 

οδιγθςαν ςτον εμφφλιο ςπαραγμό των ετϊν 1946-49. 

  • Σι πολιτικζσ διαφορζσ των υπερδυνάμεων Θ.Υ.Α. και Φωςίασ τον εικοςτό αιϊνα οδιγθςαν 

τθν ανκρωπότθτα ςτα πρόκυρα μιασ παγκόςμιασ ςφρραξθσ.  

   Άρα 

Χυμπζραςμα: Ψα πολιτικά πάκθ και οι διαφορζσ αποτελοφν απειλι για τθν παγκόςμια ειρινθ. 

Ψζλεια επαγωγι: πρόκειται για κυριολεκτικι αναλογία με αποδεικτικι αξία που οδθγεί ςε ζγκυρο -βζβαιο 

ςυμπζραςμα γιατί καταδεικνφει τισ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα με επαρκι και 

εφςτοχα επιλεγμζνα ςτοιχεία, που είναι ςχετικά με το κζμα. 

 

Υροκείμενεσ: •Ψα παιδιά είναι ςαν τα λουλοφδια.  

  • Τπωσ ζνα λουλοφδι χρειάηεται περιποίθςθ για να αναπτυχκεί,  

   Άρα 

Χυμπζραςμα: ζτςι και ζνα παιδί χρειάηεται φροντίδα, για να αναπτυχκεί  

Ψζλεια επαγωγι: πρόκειται για μεταφορικι αναλογία που ζχει τθν αποδεικτικι αξία ενόσ λογικοφ επιχειριματοσ  

 

Υαράδειγμα 6ο με αναλογία 

Υροκείμενεσ: •Ψο ποδόςφαιρο είναι ςαν τθ ηωι. Διδάςκει ςτα παιδιά τθ ςυνεργαςία., τθν υπευκυνότθτα 

και τθν επίμονθ προςπάκεια μζχρι τθν τελικι νίκθ.  

  • Αυτά τα μακιματα μασ δίνει και θ ηωι.  

   Άρα  

Χυμπζραςμα: Υροτείνω να διδάςκεται το ποδόςφαιρο υποχρεωτικά ςτο ςχολείο, (ς. 19, ςχολ. βιβλ.) 

Ατελισ επαγωγι: πρόκειται για μεταφορικι αναλογία που οδθγεί ςε ςυμπζραςμα χωρίσ αποδεικτικι αξία  

 

ΥΑΦΑΟΣΓΛΧΠΣΛ 

Ψα ςυλλογιςτικά ςχιματα που αντιβαίνουν ςτον ορκό λόγο, παρά τισ εξωτερικζσ τουσ ομοιότθτεσ με τα ζγκυρα 

επιχειριματα, λζγονται και παραλογιςμοί. Σι παραλογιςμοί μπορεί να οφείλονται είτε ςε λογικά ςφάλματα και πλάνθ 

είτε ςε πρόκεςθ εξαπάτθςθσ, ςε λογικι δθλαδι παγίδα που ςτινει ο πομπόσ ςτο δζκτθ. Χτθν τελευταία περίπτωςθ ο 

ςυλλογιςμόσ ονομάηεται ςόφιςμα. 

 
 Πια προκείμενθ πρόταςθ δεν είναι αλθκισ, αν: 

1. δεν είναι γενικά αποδεκτι αλικεια, αλλά γνϊμθ. Χε ζνα επιχείρθμα είναι δυνατό να χρθςιμοποιοφνται ωσ 

αποδεικτικά ςτοιχεία και τα δφο. Αν όμωσ βαςίηεται μόνο ςε γνϊμεσ δεν ζχει αποδεικτικι ιςχφ.  

2. απορρζει από γενίκευςθ που δε ςτθρίηεται ςε επαρκι (αρκετά) ςτοιχεία (π.χ. όλοι οι ξζνοι είναι εγκλθματίεσ). 

3. είναι αναγκαία (απαραίτθτθ), αλλά όχι και επαρκισ (ικανι) αιτία, για να προκλθκεί το αποτζλεςμα (π.χ. για να 

χιονίςει, πρζπει να κάνει κρφο). 
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4. μια μερικότερθ αιτία προβάλλεται ωσ θ μοναδικι για να προκλθκεί ζνα φαινόμενο (π.χ. για όλα τα δεινά του 

Ελλθνιςμοφ φταίνε οι ξζνεσ δυνάμεισ).  

5. Ζνα ςυμπτωματικό γεγονόσ δε κα πρζπει να εκλαμβάνεται ωσ μόνιμθ αιτία ενόσ φαινομζνου (π.χ. αν ζχουμε παγετό 

και ομαδικό κάνατο πουλιϊν, δε ςθμαίνει πωσ ςε κάκε παγετό κα ςυμβαίνει το ίδιο). 

6. ςτον αναλογικό ςυλλογιςμό είναι μεταφορικι, χωρίσ πραγματικζσ ομοιότθτεσ των αντικειμζνων που ςυγκρίνονται 

(π.χ. θ αναλογικι ςφγκριςθ του ανκρϊπου με κάποιο ηϊο).  

π.χ. Ψα ςκυλάκια μοιάηουν με τα μικρά παιδιά. Ζχουν ανάγκθ από ςτοργι και προςταςία για να ξεπεράςουν το φόβο 

μπροςτά ςτο άγνωςτο.  

 Χε ψευδείσ προκείμενεσ προτάςεισ ςτθρίηεται ςυνικωσ θ προπαγάνδα. 

 

 

Υαραδείγματα επιχειρθμάτων που δεν είναι ορκά 

 Υαράδειγμα επιχειριματοσ όπου οι προκείμενεσ προτάςεισ δεν είναι αλθκείσ: 

 Τςοι λαοί κατοικοφν ςε φτωχά εδάφθ είναι καταδικαςμζνοι ςε μόνιμθ πενία. 

 Σ ελλθνικόσ λαόσ κατοικεί ανζκακεν ςε φτωχά εδάφθ. 

 Άρα: Σ ελλθνικόσ λαόσ είναι καταδικαςμζνοσ ςε πενία. 

 Υαράδειγμα επιχειριματοσ που δεν είναι ζγκυρο: 

 Περικοί Πεςόγειοι είναι Λςπανοί. 

 Τλοι οι Λςπανοί είναι Ευρωπαίοι. 

 Άρα: Τλοι οι Ευρωπαίοι είναι Πεςόγειοι (!) 

Ψο ςυμπζραςμα είναι λανκαςμζνο, γιατί δε ςτθρίηεται ςτα δεδομζνα των προκείμενων, αλλά εκτείνεται αυκαίρετα 

πζρα από αυτά. 

ΥΦΣΥΑΓΑΡΔΑ 

ΠΕΧΑ / ΨΕέΡΛΞΕΧ ΧΨΣέΣΛ 

1. Χοφιςτικά επιχειριματα  Ρα αποπροςανατολιςτεί ι να εξαπατθκεί ο δζκτθσ, 

ϊςτε να οδθγθκεί ςε εςφαλμζνεσ κρίςεισ και 

ςυμπεράςματα 

 Ρα διεγερκεί το κυμικό του δζκτθ προσ όφελοσ του 

πομποφ 

 Ρα προβεί ο δζκτθσ ςε επιλογζσ και πρωτοβουλίεσ 

επικερδείσ για τον πομπό 

 Ρα ςτραφεί μία διαδικαςία ςε κάποια κατεφκυνςθ 

ςυμφζρουςα για τον πομπό 

 Ρα εξυπθρετθκεί μία ιδιοτελισ επιδίωξθ του 

πομποφ 

 

2. Ανεξακρίβωτα δεδομζνα 

3. Υαραπλανθτικά ςτοιχεία 

4. Χυναιςκθματικά τεχνάςματα 

5. Θκικζσ πλάνεσ 

*Σι τεχνικζσ τθσ προπαγάνδασ αφοροφν τθν 

επίκλθςθ  ςτθ λογικι, τθν επίκλθςθ ςτο 

ςυναίςκθμα, τθν επίκλθςθ ςτθν αυκεντία και τθν 

επίκλθςθ ςτο ικοσ. Σ ακριβισ διαχωριςμόσ 

ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ τθσ προπαγάνδασ και τθσ 

πεικοφσ είναι ανζφικτοσ, γιατί εξαρτάται από τθν 

πρόκεςθ του πομποφ και τθ χριςθ κεμιτϊν ι 

ακζμιτων μζςων+ 
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Υαράδειγμα ςοφίςματοσ: 

 Θ διαίρεςθ καταςτρζφει τουσ λαοφσ. 

 Πία από τισ αρικμθτικζσ πράξεισ είναι θ διαίρεςθ. 

 Άρα: Πία από τισ αρικμθτικζσ πράξεισ καταςτρζφει τουσ λαοφσ.  

Ψο ςόφιςμα ςτο παράδειγμα οφείλεται ςτισ δφο ςθμαςίεσ, μία κυριολεκτικι και μία μεταφορικι, που ζχει θ λζξθ 

διαίρεςη. 

 

 Χφμφωνα με τθν επιςτιμθ τθσ Οογικισ, δφο είναι οι κφριεσ μορφζσ παραλογικϊν ςυλλογιςμϊν: 

Υαραλογιςμοί α. «κατά τθν φλθ», β. «κατά τθ μορφι». 

 

α) Υαραλογιςμοί «κατά τθν φλθ» 

1. Οιψθ ηθτουμζνου: όταν το ςυμπζραςμα ςυνάγεται από προκείμενεσ που ζχουν οι ίδιεσ ανάγκθ να αποδειχτοφν.  

Υ.χ.: Πςοι δεν εργάηονται, είναι τεμπζλθδεσ. Ο Γιάννθσ δεν εργάηεται. Άρα, ο Γιάννθσ είναι τεμπζλθσ. 

2. Σ κφκλοσ ι θ διαλλθλία: όταν θ απόδειξθ των δφο επιχειρθμάτων ενόσ ςφνκετου ςυλλογιςμοφ γίνεται «δι’ 

αλλιλων», δθλαδι θ απόδειξθ του ενόσ χρθςιμοποιείται ωσ απόδειξθ του άλλου.  

Υ.χ.: Οι πετυχθμζνοι καλλιτζχνεσ είναι ευρζωσ γνωςτοί ςτο κοινό. Είναι γνωςτοί, γιατί το ζργο τουσ προβάλλεται από 

τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ προβάλλουν το ζργο αυτό, γιατί οι δθμιουργοί του είναι πετυχθμζνοι καλλιτζχνεσ. 

3. Άγνοια ελζγχου: όταν οριςμζνεσ ι όλεσ οι προκείμενεσ είναι άςχετεσ με το ςυναγόμενο ςυμπζραςμα.  

Υ.χ.: Πςοι εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ απζναντι ςτο κράτοσ είναι αξιότιμοι πολίτεσ. 

Ο κατθγοροφμενοσ μζχρι ςιμερα ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτο κράτοσ (ςτρατιωτικζσ, 

φορολογικζσ κτλ.). Άρα, ο κατθγοροφμενοσ είναι άξιοσ τιμισ και όχι καταδίκθσ. 

4. Υαρά το ςυμβεβθκόσ: όταν το ςυμπζραςμα ςυνάγεται με αυκαίρετθ γενίκευςθ του μερικοφ ι από προκείμενεσ με 

περιοριςμζνο και αμφίβολο κφροσ που οφείλεται ςε ςυμπτϊςεισ, προλιψεισ κτλ.  

Υ.χ.: Είναι Ψρίτθ και 13. Άρα, κάτι κακό κα μου ςυμβεί. 

 

β) Υαραλογιςμοί «κατά τθ μορφι» 

1. Χτον τομζα των κατθγορικϊν ςυλλογιςμϊν, οι παραλογιςμοί προκφπτουν απ' τθ χριςθ ενόσ μζςου όρου με δφο 

διαφορετικζσ ςθμαςίεσ ςε κάκε προκείμενθ,  

Υ.χ.: Ο χρυςόσ είναι πολφτιμο μζταλλο. 

Θ ςιωπι είναι χρυςόσ. 

Άρα, θ ςιωπι είναι πολφτιμο μζταλλο. 

- Χτθν πρϊτθ προκείμενθ θ λζξθ χρυςόσ χρθςιμοποιείται κυριολεκτικά, ενϊ ςτθ δεφτερθ μεταφορικά  

2. Χτον τομζα των διαηευκτικϊν ςυλλογιςμϊν, οι παραλογιςμοί οφείλονται κατά κφριο λόγο ςε ελλιπι διάηευξθ. 

Υ.χ.: Οι μακθτζσ του Γενικοφ Λυκείου ακολουκοφν είτε τθ κετικι είτε τθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ. 

Ο Γιϊργοσ, που είναι μακθτισ Γενικοφ Λυκείου, δεν ακολουκεί τθ κετικι κατεφκυνςθ. 

Άρα, ο Γιϊργοσ ακολουκεί τθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ 

-Τχι κατ’ ανάγκθ, αφοφ υπάρχει θ πικανότθτα να ακολουκεί τθν τεχνολογικι κατεφκυνςθ 
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3. Χτον τομζα των υποκετικϊν ςυλλογιςμϊν, οι παραλογιςμοί προκφπτουν α) όταν από τθ κζςθ τθσ απόδοςθσ 

ςυνάγεται θ κζςθ τθσ υπόκεςθσ. 

Υ.χ.: Αν ζχουμε διακοπι ρεφματοσ, τότε το ψυγείο δε λειτουργεί. 

Το ψυγείο δε λειτουργεί. 

Άρα, ζχουμε διακοπι ρεφματοσ  

Ξαι β) όταν από τθν άρςθ τθσ υπόκεςθσ ςυνάγεται θ άρςθ τθσ απόδοςθσ. 

Υ.χ.: Αν το ψυγείο λειτουργεί, ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα. 

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.  

Άρα, δεν ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα 

 
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΣΧ 

ΕΛΔΣΧ ΧΩΟΟΣΓΛΧΠΣΩ 
ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΘ ΑΛΑ 
ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΧ 

ΥΦΣΔΛΑΓΦΑάΕΧ ΒΕΒΑΛΣΩ ‘Θ ΑΥΣΔΕΞΨΣΩ 
ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΧ 

α. Υαραγωγικοί Βζβαιο Σι προκείμενεσ (κατά κφριο λόγο θ μείηων) πρζπει να 
αποτελοφν γενικά αποδεκτζσ κζςεισ και όχι 
υποκειμενικζσ κρίςεισ. 

β. Επαγωγικοί  
1. Ψζλειοι 

Βζβαιο  

2. Ατελείσ 
Υικανολογικό 

θ γενίκευςθ πρζπει να ςτθρίηεται ςε επαρκι ςτοιχεία 
και να μθν είναι βεβιαςμζνθ και επιςφαλισ. i) Πε γενίκευςθ 

ii) Πε αίτιο-
αποτζλεςμα 

Υικανολογικό  Θ αιτιϊδθσ ςχζςθ πρζπει να είναι λογικι (δθλαδι να 
υπάρχει λογικι ακολουκία μεταξφ αιτίου 
αποτελζςματοσ) και όχι χρονολογικι (δθλαδι το 
αίτιο απλϊσ να προθγείται χρονικά του 
αποτελζςματοσ). 

 θ ςχζςθ μεταξφ αιτίου και αποτελζςματοσ δεν 
πρζπει να υπεραπλουςτεφεται, ϊςτε μια μερικότερθ 
αιτία να προβάλλεται ωσ θ μοναδικι, ενϊ ςτθν 
πραγματικότθτα τα αίτια είναι περιςςότερα. 

 θ αιτία πρζπει να είναι ςυγχρόνωσ και αναγκαία 
(δθλαδι χωρίσ αυτιν να μθν μπορεί να προκφψει το 
αποτζλεςμα) και επαρκισ (δθλαδι να αρκεί μόνο 
αυτι, για να προκφψει το αποτζλεςμα). 

iii) Πε αναλογία Υικανολογικό  Εάν θ αναλογία είναι κυριολεκτικι, οι ομοιότθτεσ 
που εντοπίηονται ανάμεςα ςτα ςυγκρινόμενα 
αντικείμενα ι ζννοιεσ πρζπει να είναι επαρκείσ ςε 
αρικμό και ςχετικζσ με το κζμα / ςυμπζραςμα και θ 
αναλογία να μθν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο λογικό 
όριο. 

 Εάν θ αναλογία είναι μεταφορικι, πρζπει να 
διακζτει τθν αποδεικτικι αξία ενόσ λογικοφ 
επιχειριματοσ. 

γ. Αναλογικοί Υικανολογικό  
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δ) Αξιολόγθςθ τεκμθρίων και θ ςθμαςία τουσ  

Ψα τεκμιρια, δθλ. θ παράκεςθ επεξεργαςμζνων ςτοιχείων (επιςτθμονικϊν, ςτατιςτικϊν κ.λπ.), είναι αναγκαία για τθν 

τεκμθρίωςθ απόψεων, επειδι ζχουν άμεςθ ςχζςθ τόςο με τθν αλικεια των προτάςεων ενόσ επιχειριματοσ όςο και με 

τθν επιβεβαίωςθ ενόσ λογικά ορκοφ ςυμπεράςματοσ, αρκεί βζβαια να είναι: 

- επαρκι, 

- εξακριβωμζνα, ζγκυρα και αξιόπιςτα. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, ελζγχουμε με λογικζσ μεκόδουσ αν ζχουν αποδεικτικι ιςχφ, εξετάηοντασ αν: 

 ςχετίηονται άμεςα και ςυγκεκριμζνα με το κζμα (χρειάηεται, δθλαδι, να διακρίνουμε αν ζνα τεκμιριο είναι ςχετικό 

με τθ κζςθ τθν οποία προςπακεί να «τεκμθριϊςει» ο πομπόσ ι αν χρθςιμοποιείται ζντεχνα, ϊςτε με τθ δθμιουργία 

λεκτικοφ πλθκωριςμοφ να ενιςχφςει τθν εντφπωςθ του δζκτθ για τθν πειςτικότθτα του επιχειριματοσ). 

 είναι αμερόλθπτα ι μονομερι και δογματικά. 

 είναι αποδεκτά ςιμερα (ςτοιχεία που κατά το παρελκόν ςτιριξαν ζνα ςυμπζραςμα, δεν είναι ςίγουρο ότι δε κα 

ξεπεραςτοφν ςτο μζλλον λόγω τθσ επιςτθμονικισ προόδου τθσ αλλαγισ των ςυνκθκϊν). 

 κεωροφνται αυκεντικά (π.χ. οι απόψεισ μιασ επιφανοφσ προςωπικότθτασ του δθμοςίου βίου για κζματα που δεν 

άπτονται τθσ ειδίκευςθσ που ζχει λάβει δεν κρίνονται αξιόπιςτεσ). 

 είναι επαρκι για να ςτθρίξουν το ςυμπζραςμα. 

Αξίηει να προςζξουμε ότι αν τα τεκμιρια είναι αμερόλθπτα, αποδεκτά ςιμερα και αυκεντικά ςτθν ουςία είναι αλθκι, 

ενϊ αν ςχετίηονται άμεςα με το κζμα και είναι επαρκι είναι ζγκυρα. 

Χθμείωςθ: Θ εξακρίβωςθ τθσ αξιοπιςτίασ των τεκμθρίων απαιτεί γνϊςθ και ζρευνα που για τον απλό ςυνομιλθτι ι 

αναγνϊςτθ είναι δφςκολθ υπόκεςθ. 
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2. Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα (του δζκτθ) 

Πε τθν επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα ο πομπόσ επιδιϊκει να διεγείρει ςτο δζκτθ ςυναιςκιματα ευχάριςτα ι δυςάρεςτα, 

που κα τον παρακινιςουν ςτθν προςδοκϊμενθ από τον πομπό απόφαςθ, ανάλογα με το ςκοπό που επιδιϊκει. 

Ευχάριςτα ςυναιςκιματα: 

 ικανοποίθςθ, ευχαρίςτθςθ, χαρά, αγαλλίαςθ, ευτυχία 

 αγάπθ 

 αυτοπεποίκθςθ, εμπιςτοςφνθ 

 ανακοφφιςθ 

 θρεμία, γαλινθ 

 ςιγουριά, αςφάλεια 

 αιςιοδοξία 

 περθφάνια.  

Δυςάρεςτα ςυναιςκιματα: 

 πίκρα, λφπθ, κλίψθ, πόνοσ, οδφνθ, δυςτυχία 

 ντροπι, ενοχι 

 απογοιτευςθ, απελπιςία, απόγνωςθ 

 αγωνία, φόβοσ, άγχοσ, τρόμοσ, πανικόσ 

 φκόνοσ 

 απζχκεια, αποςτροφι, αγανάκτθςθ, κυμόσ, μίςοσ. 

Ξατά τον Αριςτοτζλθ, οι παράμετροι που πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του ο ριτορασ ςχετικά με κάκε ςυναίςκθμα 

είναι τρεισ: τθ διάκεςθ του ακροατθρίου, τα πρόςωπα ςτα οποία το απευκφνει και τα αίτια που το προκαλοφν. 

Χυνθκιςμζνα μζςα για τθν επίκλθςθ των παραπάνω ςυναιςκθμάτων με ςτόχο τθν πεικϊ είναι: 

α. θ περιγραφι ( απεικόνιςθ των βαςικϊν γνωριςμάτων ενόσ αντικειμζνου ι μιασ κατάςταςθσ που παρουςιάηεται 

ςτατικά μζςα ςτο χϊρο) λ.χ. περιγραφι των δυνάμεων του εχκροφ. 

β. θ αφιγθςθ (δυναμικι παρουςίαςθ ενόσ προςϊπου / πράγματοσ /ομάδασ /ιδζασ /κεςμοφ, κακϊσ ενεργεί ι 

μεταβάλλεται ςτο χρόνο) λ.χ. αφιγθςθ δραματικϊν γεγονότων, μιασ μάχθσ. 

γ. θ χωρίσ υπερβολζσ ειρωνεία 

δ. το χιοφμορ, επειδι ζχει ευχάριςτθ απιχθςθ ςτο δζκτθ, 

ε. θ ςυγκινθςιακι χριςθ τθσ γλϊςςασ (ςυναιςκθματικά φορτιςμζνεσ λζξεισ ι φράςεισ. μεταφορικόσ και 

εικονοπλαςτικόσ λόγοσ). 

ςτ. Φθτορικά ερωτιματα 

Θ ειρωνεία (γ) και το χιοφμορ (δ) είναι ιδιαίτερα ιςχυρά μζςα, γιατί ο δζκτθσ ςυμμερίηεται πρόκυμα αυτό που , 

ςτιγμιαία ζςτω, του δθμιουργεί ψυχικι ευφορία. Επίςθσ, επιχειρείται θ εδραίωςθ μιασ ςχζςθσ αμεςότθτασ μεταξφ 

πομποφ και δζκτθ. Τταν, όμωσ, θ ειρωνεία και το χιοφμορ ςτρζφονται κατά του αντιπάλου βριςκόμαςτε ςτθν περιοχι 

τθσ επίκεςθσ ςτο ικοσ του αντιπάλου. 

Θ ςυγκινθςιακι χριςθ τθσ γλϊςςασ (ε) είναι λεκτικά ςφνολα που, επειδι παραπζμπουν ςτον κόςμο των αξιϊν και 

ςε περιοχζσ του υποςυνειδιτου, υποβάλλουν ςτο δζκτθ απόλυτεσ ιδζεσ (άςπρο – μαφρο, καλό –κακό κ.λπ.) 

παρακινϊντασ τον ζμμεςα να δράςει ςφμφωνα με τισ παραινζςεισ του πομποφ. Επίςθσ, χρωματίηουν ςυναιςκθματικά 
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μια κατάςταςθ ι ζνα ςυμβάν, ϊςτε να γίνουν ευκολότερα αποδεκτζσ οι απόψεισ του ομιλθτι. Ακόμα, μπορεί να 

χρθςιμεφουν διάφορα ρθτορικά ερωτιματα . 

Υ.χ. «το δίκαιο», αντιςυνταγματικι διάταξθ», «αρχζσ τθσ δθμοκρατικότθτασ», «πατρίσ –κρθςκεία – οικογζνεια» κ.α. 

Τταν όμωσ ο ςυναιςκθματικόσ αυτόσ χρωματιςμόσ είναι υπζρμετροσ και αδικαιολόγθτοσ -τζτοια είναι θ περίπτωςθ 

τθσ κινδυνολογίασ, τότε θ επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα μετατρζπεται ςε επικίνδυνθ μζκοδο υποβολισ, ελζγχου και 

χειραγϊγθςθσ. 

Χθμείωςθ: Τπου επικρατεί θ ςυγκινθςιακι/ποιθτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, για παράδειγμα ςτο ςτοχαςτικό δοκίμιο, ο 

επικρατζςτεροσ τρόποσ πεικοφσ είναι θ επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα. 

Υαράδειγμα 

Και απορϊ, γιατί κανζνασ από ςασ δεν πιςτεφει ότι κινδυνεφει μαηί και θ δθμοκρατία μασ, αφοφ ζχουν ολιγαρχικό 

πολίτευμα οι Χίοι και οι Μυτιλθναίοι και τϊρα δα οι όδιοι και όλοι ςχεδόν οι άνκρωποι οδθγοφνται ς' αυτι τθ μορφι 

δουλείασ, οφτε ςκζπτεται αυτό, ότι δθλαδι ςε καμιά περίπτωςθ δε κα αφιςουν ανεπθρζαςτθ τθ δθμοκρατία ςασ, αν 

όλα ςτισ πόλεισ οργανωκοφν κατά το ολιγαρχικό πολίτευμα. 

Δθμοςκζνθσ, Ωπζρ τθσ Φοδίων Ελευκερίασ. 19 

(Σ ριτορασ, για να πείςει για τθν άποψθ του «να βοθκιςουν οι Ακθναίοι τουσ δθμοκρατικοφσ Φόδιουσ», προςπακεί να 

εκφοβίςει τουσ Ακθναίουσ για τον κίνδυνο που διατρζχει το δθμοκρατικό τουσ πολίτευμα.) 

 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

24 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

3. Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία 

Υολλζσ φορζσ ο πομπόσ, για να ενιςχφςει τθν αξιοπιςτία ενόσ επιχειριματοσ, επικαλείται κάποια αυκεντία, που 

ςυμμερίηεται τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ, και ςυχνά παρακζτει τα ανάλογα αποςπάςματα. Θ επίκλθςθ ςτθν αυκεντία 

ςυνδζεται άμεςα με τθν άλλθ μζκοδο πεικοφσ, τθν επίκλθςθ ςτθ λογικι, εφόςον βζβαια οι γνϊμεσ των ειδικϊν 

κεωροφνται, πωσ είναι εξ οριςμοφ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ και λογικά επεξεργαςμζνεσ. Ειδικά ςτον επιςτθμονικό 

λόγο θ παράκεςθ τζτοιων αποςπαςμάτων είναι αναμενόμενθ και ωσ ζνα βακμό κεμιτι  ̇ με τον τρόπο αυτό ο 

ςυγγραφζασ δείχνει ότι κατζχει τθ ςχετικι βιβλιογραφία και ότι βαςίηεται ςε αξιόπιςτεσ πθγζσ. Περικζσ φορζσ όμωσ 

γίνεται κατάχρθςθ τθσ επίκλθςθσ ςτθν αυκεντία, για να καλφψει ο πομπόσ τθν ζλλειψθ επιχειρθμάτων. 

Πζςα / τεχνικζσ μποροφν να αποτελζςουν: 

α)   αποφκζγματα  

β)   ρθτά  

γ)   παροιμίεσ 

δ)   γνωμικά 

ε)   εδάφια από γραπτά κείμενα 

ςτ) αποςπάςματα από λόγουσ ρθτορικοφσ ι άλλεσ προφορικζσ δθλϊςεισ 

Σ πομπόσ καταφεφγει ςτθν επίκλθςθ ςτθν αυκεντία ςτοχεφοντασ: 

1. να ενιςχφςει τθν αποδεικτικι αξία των επιχειρθμάτων του 

2. να ενιςχφςει τθ διακειμενικότθτα (διαχρονικότθτα κζςεων) και τθν υφολογικι ποικιλία του κειμζνου του 

3. να καταδείξει τθν ευρυμάκεια του 

 

Υαράδειγμα 

Ο μόνοσ λοιπόν τρόποσ να κάνουμε κάτι ουςιαςτικό για τθν ειρινθ είναι να γίνουμε «οι άλλοι», (κζςθ) Να μποφμε 

δθλαδι ςτθ κζςθ των άλλων, των πικανϊν ι πραγματικϊν αντιπάλων και να καταλάβουμε τι τουσ κινεί. 

Θ πράξθ αυτι αποτελεί και τθν αρχι κάκε θκικισ ςκζψθσ. Πςο ο άνκρωποσ αναγνωρίηει μόνο τον εαυτό του, όςο ο 

άλλοσ δεν υπάρχει -ι υπάρχει ςαν μειωμζνθ παρουςία, όχι ςαν ίςθ-, τότε δεν υφίςταται θκικι. 

Το να μπαίνεισ ςτθ κζςθ του άλλου είναι θ κίνθςθ που εκφράηεται με τισ διαςθμότερεσ θκικζσ παραινζςεισ. Από τισ 

παλιζσ: «Ο ςυ μιςείσ ετζρω μθ ποιιςθσ», «Αγάπα τον πλθςίον ςου ωσ ςεαυτόν». μζχρι τισ νεότερεσ, όπωσ τθν 

«κατθγορικι προςταγι» τον Καντ: «Ρράττε ζτςι ϊςτε θ αρχι που διζπει τθν πράξθ ςου να μπορεί να γίνει νόμοσ για 

όλουσ», και τθν κοινότυπθ φράςθ: «Θ ελευκερία του ενόσ ςταματάει εκεί που αρχίηει θ ελευκερία του άλλου». 

(: Σ ςυγγραφζασ, για να πείςει για τθν άποψθ του «Ο μόνοσ λοιπόν τρόποσ να κάνουμε κάτι ουςιαςτικό για τθν ειρινθ 

είναι να γίνουμε "οι άλλοι"», χρθςιμοποιεί ωσ τρόπο πεικοφσ τθν επίκλθςθ ςτθν αυκεντία. Επικαλείται ωσ αυκεντίεσ τισ 

Γραφζσ («Ου ςυ μιςείσ ετζρω μθ ποίθςθσ», «Αγάπα τον πλθςίον ςου ωσ ςεαυτόν», τον Ξαντ («Ρράττε ζτςι ϊςτε θ αρχι 

που διζπει τθν πράξθ ςου να μπορεί να γίνει νόμοσ για όλουσ») και τθ φράςθ «Θ ελευκερία του ενόσ ςταματάει εκεί που 

αρχίηει θ ελευκερία του άλλου».) 

 

Χθμείωςθ:  Χυχνά όμωσ μπορεί να καταςτεί και ακζμιτθ. Ψζτοια είναι θ περίπτωςθ α. τθσ χριςθσ τθσ για τθν κάλυψθ 

τθσ ζλλειψθσ επιχειρθμάτων, β. τθσ διαςτρζβλωςθσ των λόγων του ειδικοφ και τθσ προςαρμογισ τουσ ςτισ ανάγκεσ του 

πομποφ, γ. τθσ επίκλθςθσ ςτισ απόψεισ ενόσ μθ ειδικοφ για το εξεταηόμενο κζμα ι απλϊσ διαςιμων –δθμοφιλϊν 

προςϊπων. 
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4. Επίκλθςθ ςτο «ικοσ» του πομποφ  

Πε αυτόν τον τρόπο πεικοφσ ο πομπόσ εξαίρει το ικοσ, για να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του δζκτθ. Χφμφωνα με τον 

Αριςτοτζλθ, το ικοσ του ριτορα αποτελεί τον τρόπο πεικοφσ με τθ μεγαλφτερθ αποδεικτικι αξία. Ξαι αυτό γιατί πιςτεφει 

ότι θ ζντεχνθ προβολι του ικουσ του πομποφ ενιςχφει τόςο τθν εγκυρότθτα όςο και τθν αλικεια των επιχειρθμάτων 

του και ωσ εκ τοφτου ο δζκτθσ είναι προδιατεκειμζνοσ να αποδεχτεί ευκολότερα τισ απόψεισ που προζρχονται από 

ανκρϊπουσ με θκικι ακεραιότθτα. Εννοείται, βζβαια, πωσ αυτι θ θκικι ακεραιότθτα και θ εντφπωςθ για τθν αξιοπιςτία 

του πομποφ πρζπει να απορρζουν ζμπρακτα και μζςω του μθνφματοσ του προσ τουσ δζκτεσ και μζςω τθσ εν γζνει 

ςυμπεριφοράσ του, ϊςτε να είναι ςφαιρικι και ολοκλθρωμζνθ θ εικόνα που κα ςχθματίςουν για τον πομπό οι δζκτεσ. 

Πζςα / τεχνικζσ μποροφν να αποτελζςουν:  α)Εγκϊμια 

 β) Κετικζσ κριτικζσ. 

Γενικότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ επίκλθςθσ ςτο ικοσ του πομποφ, θ πιο κεμιτι από τισ τεχνικζσ είναι θ απόδειξθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του πομποφ μζςα απ' τθν ορκότθτα, τθν εγκυρότθτα και τθν ευςτάκεια των επιχειρθμάτων του, ενϊ 

ςυνικθσ είναι θ προςπάκεια εντυπωςιαςμοφ του δζκτθ μζςα απ' τθν επίδειξθ γνϊςεων, μορφωτικϊν τίτλων, γλωςςικισ 

ευχζρειασ ι ακόμθ και μζςα απ' τθν εξωτερικι εμφάνιςθ, τισ χειρονομίεσ, τθν αμφίεςθ κτλ. 

 

5. Επίκεςθ ςτο «ικοσ» του αντιπάλου  

Πε αυτόν τον τρόπο πεικοφσ ο πομπόσ κάνει προςωπικι επίκεςθ εναντίον του αντιπάλου του αςκϊντασ κριτικι ςτο 

χαρακτιρα του και ςτθ δθμόςια αλλά και ςτθν ιδιωτικι του ηωι. Χε αυτι τθν περίπτωςθ ο ομιλθτισ επιτίκεται 

προςωπικά εναντίον του αντιπάλου του, κατακρίνοντασ τον για το χαρακτιρα του ι για τθν προςωπικι του ηωι και όχι 

για τα επιχειριματα του. Χφμφωνα με αυτιν τθν τακτικι, ςτθν οποία ο πομπόσ χρθςιμοποιεί κατθγορθτιρια, αρνθτικζσ 

κριτικζσ, αποδοκιμαςτικά ςχόλια και αξιολογικοφσ χαρακτθριςμοφσ κατϊτερθσ θκικισ τάξθσ, ο αντίπαλοσ δζχεται 

κριτικι, επειδι είναι άτομο μεμπτοφ ικουσ και επομζνωσ οι κζςεισ του είναι αντίκετεσ προσ τθν θκικι τάξθ. 

Πζςα / τεχνικζσ μποροφν να αποτελζςουν: 

α) Οίβελοι – Ξατθγορθτιρια 

β)  Αρνθτικζσ κριτικζσ για χαρακτιρα – ιδιωτικι ηωι 

γ) Αποδοκιμαςτικά ςχόλια 

δ) Αξιολογικοί χαρακτθριςμοί κατϊτερθσ θκικισ τάξθσ 

Θ επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου ςυνικωσ γίνεται με ζμμεςο τρόπο. Ευκολότερα κατθγορείσ κάποιον για 

ανευκυνότθτα, ανοθςία ι γελοιότθτα και δυςκολότερα τον χαρακτθρίηεισ ευκζωσ ανεφκυνο, ανόθτο ι γελοίο. 

Λδεολογικοί αντίπαλοι ςτουσ οποίουσ επιτίκενται ςυνικωσ οι ςυγγραφείσ ςτα κείμενα τουσ είναι όςοι υποςτθρίηουν 

τα αντίκετα ι ζχουν διαφορετικι γνϊμθ από αυτοφσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα κζμα για τον πόλεμο ιδεολογικοί 

αντίπαλοι του ςυγγραφζα δεν μπορεί να είναι οι εμπόλεμοι λαοί, που ςε τελικι ανάλυςθ είναι και τα κφματα του 

πολζμου, αλλά οι κιαςϊτεσ του πολζμου, όςοι δθλαδι υποςτθρίηουν κεωρθτικά τθν ανάγκθ διεξαγωγισ του ενόσ 

ςυγκεκριμζνου ι  οποιουδιποτε πολζμου. 

Ψζλοσ, θ επίκεςθ ςτο ικοσ του αντιπάλου αντλεί τθν πειςτικι τθσ δφναμθ απ' τθν ευαιςκθςία που χαρακτθρίηει 

τθν κοινωνία: απζναντι ςε ηθτιματα θκικισ τάξθσ και απ' τθ διαδομζνθ αντίλθψθ πωσ το ικοσ και θ ηωι ενόσ προςϊπου 

αποτελοφν ζνα καταρχιν κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ τθσ ορκότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των λεγομζνων του. Γεγονόσ, 

πάντωσ, είναι πωσ θ τεχνικι αυτι προςφζρεται για ποικίλεσ ςτρεβλϊςεισ (π.χ. λαςπολογία, ςκανδαλολογία κτλ.). 
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Υαράδειγμα με ςυνδυαςμό τρόπων πεικοφσ 

Kαι βζβαια όποιοσ μιςεί αυτοφσ που οι άλλοι ευςπλαχνίηονται, από ποιά κακία νομίηετε ότι ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ κα 

μποροφςε να απζχει; Γιατί δε με ςυκοφαντεί για χριματα οφτε κζλει να με εκδικθκεί ωσ εχκρό του. Εξαιτίασ τθσ κακίασ 

του οφτε εχκρό οφτε φίλο μου τον είχα ποτζ ωσ τϊρα. Είναι πλζον φανερό, κφριοι βουλευτζσ, ότι με φκονεί, γιατί, αν και 

ζχω πζςει ςε τζτοια ςυμφορά, είμαι καλφτεροσ πολίτθσ απ' αυτόν. Γιατί πάνω απ' όλα νομίηω ότι πρζπει, κφριοι 

βουλευτζσ, να κεραπεφει κανείσ τα ελαττϊματα του ςϊματοσ με τισ αρετζσ τθσ ψυχισ. Γιατί, αν όμοια με το ςϊμα. Υου 

ζχει τθ ςυμφορά, κα ζχω και το πνεφμα μου και ζτςι ηιςω τθν υπόλοιπθ ηωι μου, ςε τι κα διαφζρω απ' αυτόν; 

Ουςίασ, Λόγοσ υπζρ Αδυνάτου,2-3 

 

Χχολιαςμόσ παραδείγματοσ: Σ ριτορασ, για να πείςει τουσ δικαςτζσ, επιτίκεται ςτο ικοσ του αντιπάλου του. Ψου 

καταλογίηει ότι νιϊκει μίςοσ, ότι είναι κακόσ, ςυκοφάντθσ, εμπακισ, φκονερόσ, ενϊ εξαίρει το δικό του ικοσ. 

Εμφανίηεται ωσ καλλιεργθμζνοσ και ανϊτεροσ άνκρωποσ. 

 

ΥΕΛΚί 
ΨΦΣΥΣΛ / ΠΕΚΣΔΣΛ ΠΕΧΑ /ΨΕέΡΛΞΕΧ ΧΨΣέΣΛ 

1. Επίκλθςθ ςτθ λογικι α) Επιχειριματα  -  Ρα κεμελιωκεί μία κζςθ ι να 
αναιρεκεί κάποια άλλθ 

β)Ψεκμιρια α. Υαράδειγμα 
β. Χτατιςτικά ςτοιχεία 
γ. Υορίςματα ερευνϊν 
δ. Εμπειρικζσ αλικειεσ 
ε. Επικαιρικά γεγονότα  
ςτ. Υαρακζματα ι μαρτυρίεσ 
η. Εποπτείεσ αιςκιςεων, 
θ. Λςτορικά γεγονότα 

- Ρα ενιςχυκεί θ αποδεικτικι 
αξία του επιχειριματοσ με 
αναντίρρθτα ςτοιχεία 
- Ρα ςυμπλθρωκεί ι να 
επεξθγθκεί το κεωρθτικό ςκζλοσ 
ενόσ επιχειριματοσ με απτά 
ςτοιχεία 
- Ρα ενιςχυκεί θ 
διακειμενικότθτα και θ 
υφολογικι ποικιλία του 
κειμζνου 

2. Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα α)  Υεριγραφι 
β)  Αφιγθςθ 
γ)  Χριςθ ςυναιςκθματικά  
φορτιςμζνων λζξεων/φράςεων 
δ)  Φθτορικά ερωτιματα 
ε)  Ειρωνεία – (αυτό-)ςαρκαςμόσ 
ςτ)  Χκϊμματα - χιοφμορ 

- Ρα προκλθκεί ςυγκεκριμζνθ 
ςυναιςκθματικι αντίδραςθ ςτο 
δζκτθ (π.χ. κυμόσ, οργι, 
αντιπάκεια, μίςοσ, φόβοσ, 
ςυμπάκεια κ.ά.) 

3. Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία α)  Αποφκζγματα - Γνωμικά 
β)  Φθτά 
γ)  Υαροιμίεσ 
δ)  Αποςπάςματα από λόγουσ ι άλλεσ 
προφορικζσ δθλϊςεισ 
ε) Εδάφια από γραπτά κείμενα 

- Ρα ενιςχυκεί θ αποδεικτικι 
αξία ενόσ επιχειριματοσ 
-Ρα ενιςχυκεί θ 
διακειμενικότθτα του κειμζνου 
- Ρα καταδειχκεί θ ευρυμάκεια 
του πομποφ / ομιλθτι 

4. Επίκλθςθ ςτο ικοσ του πομποφ 
(και ςπάνια του δζκτθ) 

α) Ζπαινοι - Εγκϊμια  
β) Κετικζσ κριτικζσ  
γ) Αξιολογικοί χαρακτθριςμοί ανϊτερθσ θκικισ 
τάξεωσ 

-Ρα προδιατεκεί κετικά ο δζκτθσ 
για τον πομπό και τθν άποψθ 
που πρεςβεφει είτε λόγω 
κολακείασ είτε λόγω εκτίμθςθσ 
προσ τον πομπό 

5. Επίκεςθ ςτο ικοσ του 
αντιπάλου 

α) Οίβελοι - Ξατθγορθτιρια 
β) Αρνθτικζσ κριτικζσ 
γ  Αξιολογικοί χαρακτθριςμοί κατϊτερθσ θκικισ 
τάξεωσ 

- Ρα προδιατεκεί αρνθτικά ο 
δζκτθσ για τον αντίπαλο 
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Διαφορά παραγωγικοφ και επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ 

Από το γενικό καταλιγει (με 
λογικι αναγκαιότθτα) ςτο 
ειδικό. Τ,τι ιςχφει για τον 
κανόνα ιςχφει και για τισ 

εφαρμογζσ του. 

ΥΑΦΑΓίΓΛΞΣΧ 

Σδθγεί ςε αςφαλι και βζβαια 
ςυμπεράςματα 

Δεχόμαςτε το ςυμπζραςμα που 
αποτελεί ςυνιςταμζνθ κζςεων 

διαπιςτωμζνα ορκϊν και 
κακολικά αποδεκτϊν 

Από το ειδικό καταλιγει ςτο 
γενικό. 

ΕΥΑΓίΓΛΞΣΧ 

Σδθγεί ςε πικανά 
ςυμπεράςματα 

Ψο ςυμπζραςμα απλϊσ 
ςτθρίηεται από τισ προκείμενεσ, 

αλλά θ ορκότθτα του 
ςυλλογιςμοφ εξαρτάται από το 
πλικοσ των ειδικϊν ςτοιχείων 
με βάςθ τα οποία ςυνάγεται το 

ςυμπζραςμα 
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Β.ΠΣΦάΕΧ ΥΕΛΚΣΩΧ 

Α. Θ πεικϊ ςτθ διαφιμιςθ 

1. ΣΦΛΧΠΣΧ: Θ διαφιμιςθ είναι θ δθμιουργία και προβολι ενόσ πρωτότυπου μθνφματοσ, το οποίο 

αναφζρεται ςε κάποιο υλικό ι πνευματικό προϊόν με τελικό ςκοπό τθν παρακίνθςθ του αποδζκτθ, ϊςτε να 

αγοράςει το διαφθμιηόμενο προϊόν ι να προβεί ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ. Αποτελεί μορφι και μζςο 

άςκθςθσ εμπορικισ προπαγάνδασ (: είναι οι τεχνικζσ και οι μζκοδοι με τισ οποίεσ διαδίδονται πεποικιςεισ, 

αντιλιψεισ και τρόποι διαγωγισ, ϊςτε να επθρεάηονται και να ελζγχονται οι ςτάςεισ, οι γνϊμεσ και θ 

ςυμπεριφορά των ανκρϊπων (χειραγϊγθςι τουσ) .  

 

2. ΒΑΧΛΞΑ ΧΨΣΛέΕΛΑ ΨΘΧ ΔΛΑάΘΠΛΧΘΧ ίΧ ΠΣΦάΘΧ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΧ 

Θ διαφιμιςθ είναι μια πράξθ επικοινωνίασ, επομζνωσ ζχει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ επικοινωνίασ: 

α) πομπόσ α) Σ παραγωγόσ (επιχείρθςθ κ.τ.λ.)  

β) Σ διαφθμιςτισ 

β) δζκτθσ Σ καταναλωτισ 

γ) μινυμα Ψο γραπτό ι προφορικό διαφθμιςτικό κείμενο ι εικόνα. 

δ) επικοινωνιακό μζςο Π.Π.Ε. (θμεριςιοσ και περιοδικόσ τφποσ, ραδιόφωνο, 

Internet, φζιγ βολάν, αφίςεσ κ.τ.λ. 

ε) επικοινωνιακόσ κϊδικασ ιχοσ, εικόνα, λόγοσ ι και ςυνδυαςμόσ τουσ. 

ςτ) ςκοπόσ προςζλκυςθ προςοχισ-> πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ δζκτθ -> 

γζννθςθ επικυμίασ αγοράσ -> ΑΓΣΦΑ ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ ι 

ΩΛΣΚΕΨΘΧΘ ΥΦΣΒΑΟΟΣΠΕΡΘΧ ΧΨΑΧΘΧ 

 

3.έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΠΛΑΧ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘΧ ΔΛΑάΘΠΛΧΘΧ: 

α. Θ βακιά πολφπλευρθ γνϊςθ των ιδιοτιτων ίου προϊόντοσ από τθν πλευρά του διαφθμιςτι. 

β. Θ ςυλλογι πλθροφοριϊν εκ μζρουσ του διαφθμιςτι ςχετικά με το καταναλωτικό κοινό ςτο οποίο 

απευκφνεται (μορφωτικό επίπεδο, φφλο, θλικία κ.τ.λ.). 

γ. Θ πλθρζςτερθ δυνατι γνϊςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ τθσ αγοράσ απ' τθ μεριά του παραγωγοφ και 

του διαφθμιςτι (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και νομικά δεδομζνα τθσ αγοράσ). 

δ. Εκτίμθςθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν ςυνκθκϊν, των δυνατοτιτων του παραγωγοφ (επιχείρθςθσ κ.τ.λ.) 

-> επιλογι του κατάλλθλου διαφθμιςτικοφ τρόπου / μζςου. 

ε. Δθμιουργία ενόσ πρωτότυπου διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ, προςαρμοςμζνου ςε όλα τα παραπάνω. 

 

4. ΧΨΣέΣΧ: 

Θ επίδραςθ ςυντελείται με τθ ςυνδυαςμζνθ, τισ περιςςότερεσ φορζσ, χριςθ εικόνασ - λόγου και ςτοχεφει: 

α) ςτθν προςζλκυςθ τθσ προςοχισ και  

β) ςτθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ του δζκτθ,  

γ) ςτθ δθμιουργία τθσ επικυμίασ αγοράσ και  

δ) εν τζλει ςτθν ίδια τθν αγορά του προϊόντοσ. 
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5. ΨΦΣΥΣΛ ΥΕΛΚΣΩΧ  

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκεσ τεχνικζσ πεικοφσ: 

 

 ΨΦΣΥΣΛ ΥΕΛΚΣΩΧ ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΕΛΚΣΩΧ ΧΨΘ ΔΛΑάΘΠΛΧΘ 

1. Επίκλθςθ ςτθ λογικι • εκτενισ περιγραφι και παρουςίαςθ των ιδιοτιτων ενόσ 

προϊόντοσ 

• επιχειρθματολογία -> λογικι ι ςοφιςτικι 

2. Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα • ςυνειρμόσ ιδεϊν, φόβοσ, ενοχι, ευκφνθ, ευχαρίςτθςθ 

κ.λπ. Διζγερςθ κυμικοφ δζκτθ —> πρόκλθςθ 

ςυγκεκριμζνθσ ςυναιςκθματικισ αντίδραςθσ 

3. Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία • μαρτυρίεσ δθμοφιλϊν προςϊπων ι προςϊπων με κφροσ 

(ειδικϊν – επιςτθμόνων) 

4. Επίκλθςθ ςτο ικοσ του δζκτθ •λανκάνων αξιολογικόσ χαρακτθριςμόσ (που λειτουργεί 

δεςμευτικά για το δζκτθ, π.χ. οι ζξυπνοι οδθγοφν Φενϊ ). 

• 

 

Χθμείωςθ: Χθμαντικό ρόλο ςτθν άςκθςθ πεικοφσ διαδραματίηει και θ μορφι του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ. 

 

6. Πε κριτιριο, λοιπόν, αυτι τθ μορφι θ διαφιμιςθ διακρίνεται ςτα εξισ είδθ:  

α)  μινυμα που αναπτφςςεται με άμεςο τρόπο περιγραφικό (που ςφντομα περιγράφει το προϊόν και τισ 

ιδιότθτεσ του, χωρίσ προλόγουσ και περιττζσ εξθγιςεισ), 

β) αφθγθματικό μινυμα (χρθςιμοποιείται θ αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ για τθν επίδειξθ του προϊόντοσ), 

γ) μινυμα μονολόγου - διαλόγου (με τθ μορφι μαρτυρίασ κάποιου ειδικοφ ι ενόσ καταναλωτι), 

δ) μινυμα που επεξθγεί τθν εικόνα (λεηάντα- υπότιτλοσ), 

ε) μινυμα που ςτθρίηεται ςε τεχνάςματα/ευριματα (ιδιαίτερθ χριςθ τθσ γλϊςςασ με λογοπαίγνια, 

μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, ςπάνιεσ και εξεηθτθμζνεσ λζξεισ, χριςθ του χιοφμορ, τθσ υπερβολισ, τθσ 

ζκπλθξθσ κ.λπ.) και  

ςτ) μινυμα που προςφζρει επιχειριματα. 

 

7. Θ ΓΟίΧΧΑ ΨΘΧ ΔΛΑάΘΠΛΧΘΧ 

α. ΟΕΛΟΣΓΛΣ: 

• Απλό, λιτό, κακθμερινό, αντλοφμενο από τον προφορικό λόγο  

Χτόχοσ: οικειότθτα με τον αναγνϊςτθ 

• Οεκτικόσ πλθκωριςμόσ: ςυςςϊρευςθ ςυνωνφμων, επαναλιψεισ, νεολογιςμοί, λεκτικά «τζρατα», 

πλεοναςμόσ επικζτων/επιρρθμάτων, ειδικά παρακετικϊν, ςυχνι χριςθ παρακετικϊν 

Χτόχοσ : εντυπωςιαςμόσ, υποβολι 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

30 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

β. ΓΦΑΠΠΑΨΛΞΣΛ ΨΩΥΣΛ: 

• Σριςτικι Ενεςτϊτα - Πζλλοντα = βεβαιότθτα για το παρόν/μζλλον, προεξόφλθςθ του μζλλοντοσ 

• Ωποτακτικι - Υροςτακτικι = ζντονθ παρότρυνςθ, παρακίνθςθ, ενκάρρυνςθ ι αποτροπι, απαγόρευςθ 

• Αϋ\ Βϋ πρόςωπο= αμεςότθτα, οικειότθτα, επικοινωνία. 

γ. ΘέΘΨΛΞΑ ΧέΘΠΑΨΑ - ΠΡΘΠΣΡΛΞΣΛ ΨΦΣΥΣΛ 

• Σμοιοκαταλθξία 

• Υαρθχιςεισ 

• Επαναλιψεισ, ςυνκιματα (slogan) 

Χτόχοσ: άμεςθ εντφπωςθ του μθνφματοσ ςτο νου του δζκτθ. 

δ. ΧέΘΠΑΨΑ ΟΣΓΣΩ 

• Πεταφορζσ- Υαρομοιϊςεισ 

• Υροςωποποιιςεισ 

• Ωπερβολζσ 

• Αναγραμματιςμοφσ 

• Εξωραϊςτικά λογοπαίγνια 

Χτόχοσ: Υαραςτατικότθτα, ζμφαςθ, ςυναιςκθματικι φόρτιςθ 

ε. ΑάΘΓΘΠΑΨΛΞΣΛ ΨΦΣΥΣΛ 

• Αφιγθςθ 

• Υεριγραφι 

• Επεξθγθματικόσ μονόλογοσ 

• Διάλογοσ 

Ψα παραπάνω χαρακτθριςτικά κακιςτοφν το διαφθμιςτικό λόγο εφλθπτο, ςφοδρό, άμεςο, εμφαντικό, 

χιουμοριςτικό. Φαινομενικά είναι ατθμζλθτοσ, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ είναι περίτεχνα οργανωμζνοσ, 

ϊςτε να πείςει. 
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ΔΛΑάΘΠΛΧΘ 

1. ΑΚΕΠΛΨΘ  2. ΥΑΦΑΥΟΑΡΘΨΛΞΘ 

Αντιβαίνει ςκόπιμα ςτα χρθςτά ικθ, ςτουσ κετοφσ 

νόμουσ, ςτον κϊδικα διαφθμιςτικισ δεοντολογίασ 

με αποτζλεςμα: 

 Δθμιουργεί ςκόπιμα εςφαλμζνθ εντφπωςθ ςτο 

δζκτθ  (καταναλωτι) για το διαφθμιηόμενο προϊόν 

με ςκοπό να τον επθρεάςει άμεςα ι ζμμεςα.  

έαρακτθριςτικά τθσ: 

i. Ρα προκαλεί το φόβο του δζκτθ και να τον 

παγιδεφει ςυναιςκθματικά. => 

αδρανοποίθςθ αμυντικϊν μθχανιςμϊν τθσ 

ςυνείδθςθσ => εξάλειψθ δυνατότθτασ 

κριτικισ ςκζψθσ => κατάργθςθ ανκρϊπινου 

δικαιϊματοσ ςτθ ςκζψθ, ςτθν επιλογι, ςτθν 

αυτενζργεια. 

 i. Επιςτρατεφεται πρόςωπα ωσ αυκεντίεσ 

(ςυνικωσ επιςτθμονικζσ) προκειμζνου να 

προςδϊςουν βαρφτθτα ςτο προβαλλόμενο 

προϊόν χωρίσ, όμωσ, να αλθκεφει αυτι θ 

ιδιότθτα τουσ. 

ii. Ρα δθμιουργεί ι και να ενιςχφει ρατςιςτικζσ 

αντιλιψεισ. 

 ii. Υροβάλλεται με τθ μορφι επιςτθμονικισ 

ανακοίνωςθσ ι πορίςματοσ ι άλλθσ ςθμαντικισ 

είδθςθσ χωρίσ να διακρίνεται ςαφϊσ ότι 

πρόκειται για διαφιμιςθ. 

iii. Ρα εξωκεί ςε βίαιθ αντικοινωνικι 

ςυμπεριφορά. 

 iii. Δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι θ αναπτυγμζνθ 

επιςτιμθ και θ τεχνολογία κάποιασ χϊρασ είναι 

δθλωτικζσ τθσ ποςότθτασ του διαφθμιηόμενου 

προϊόντοσ. 

iv. Ρα εκμεταλλεφεται τθν απειρία και τθν 

ευπιςτία οριςμζνων κατθγοριϊν δεκτϊν. 

   

v. Ρα παρουςιάηει το ανκρϊπινο ςϊμα ωσ 

ςεξουαλικό αντικείμενο. 

   

vi. Ρα προςβάλλει τθν προςωπικότθτα 

ατόμων ι ομάδων με ειδικά 

χαρακτθριςτικά. 

   

 

Χτθν προςταςία του καταναλωτι από τθν παραπλανθτικι και ακζμιτθ διαφιμιςθ αναφζρονται:  

α) ο ελλθνικόσ κϊδικασ διαφιμιςθσ (1986) 

β) το ΛΡ.ΞΑ (Λνςτιτοφτου Ξαταναλωτϊν) (1972)  

γ) το νομοςχζδιο του Ωπουργείου Εμπορίου. 
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1ο παράδειγμα 

Πορφι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ 

 

Χτο παράδειγμα αυτό οι τεχνικζσ τθσ διαφθμιςτικισ πεικοφσ χρθςιμοποιοφνται από το κράτοσ (Ωπουργείο 

Ανάπτυξθσ), ςτο πλαίςιο μιασ εκςτρατείασ για το ςυμφζρον του καταναλωτικοφ κοινοφ, τθ ςυγκράτθςθ των 

τιμϊν.  

πομπόσ: Ωπουργείο Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου.  

δζκτθσ: το καταναλωτικό κοινό. 

Ψο μινυμα τθσ διαφιμιςθσ οργανϊνεται ςε τρία μζρθ. 

 

 

Χτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα με τα επιχειριματα του δεφτερου μζρουσ "Θ ελεφκερθ αγορά ... υπολόγιςε", 

ςυνδυάηονται ςοφά θ επίκλθςθ ςτθ λογικι με το ςυναιςκθματικό επθρεαςμό των αναγνωςτϊν για να 

πείςουν ότι είναι ευκφνθ όλων μασ θ ςυγκράτθςθ των τιμϊν και να δθμιουργιςουν ζτςι μια πετυχθμζνθ 

διαφιμιςθ. 
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2ο παράδειγμα 

Πορφι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ 

 

πομπόσ: Γενικι Ψράπεηα 

δζκτθσ: όςοι ενδιαφζρονται να πάρουν δάνειο για να επεκτείνουν τθν επιχείρθςι τουσ 

Πορφι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ: 

Υρόκειται για μινυμα που επεξθγεί τθν εικόνα, θ οποία χωρίσ το κείμενο κα φαινόταν άςχετθ με το 

διαφθμιηόμενο προϊόν. Χτθ ςυνζχεια παρζχονται πλθροφορίεσ/ επιχειριματα για το ςυγκεκριμζνο προϊόν, 

γίνεται όμωσ και ζνα λογοπαίγνιο με τθ λζξθ εξζλιξθ, κακϊσ ζχει τθ μορφι XLιξθ (XL = extra large, δθλ. πολφ 

μεγάλο). 

Ψεχνικζσ διαφθμιςτικισ πεικοφσ: 

Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα: θ διαφιμιςθ ςτθρίηει τθν πειςτικι τθσ δφναμθ κυρίωσ ςτθν επίκλθςθ ςτο 

ςυναίςκθμα, κακϊσ δθμιουργεί προςδοκίεσ για τθν εκπλιρωςθ των επαγγελματικϊν ςχεδίων όςων 

επιλζξουν το διαφθμιηόμενο τραπεηικό προϊόν. Επίκλθςθ ςτθ λογικι: με τθν αναλυτικι περιγραφι των 

ιδιοτιτων του προϊόντοσ παρζχει επίςθσ επιχειριματα για τθ λογικι ςτιριξι του. 
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3ο παράδειγμα 

Πορφι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ 

 

πομπόσ: αυτοκινθτοβιομθχανία και ο αντιπρόςωποσ τθσ ςτθν Ελλάδά 

δζκτθσ: οι μελλοντικοί αγοραςτζσ αυτοκίνθτου 

Πορφι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ: αφθγθματικό μινυμα. Για τθν επίδειξθ των, ιδιοτιτων του προϊόντοσ 

χρθςιμοποιείται θ αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ.  

Ψεχνικζσ διαφθμιςτικισ πεικοφσ: Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα του δζκτθ: Ψο διαφθμιηόμενο αυτοκίνθτο 

ςυνδζεται ςυνειρμικά με τισ παιδικζσ αναμνιςεισ ("το zoom — zoom για μεγάλα παιδιά"). 

Πε τον τρόπο αυτό αλλά και τθν παράλλθλθ αναλυτικι περιγραφι των ιδιοτιτων του προϊόντοσ ,2000cc & 

3OOOcc, ...προβολείσ ομίχλθσ) επιχειρείται ο ςυναιςκθματικόσ επθρεαςμόσ του δζκτθ. 
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Β. Θ πεικϊ ςτον πολιτικό λόγο 

 

Πε τον πολιτικό λόγο ο πομπόσ επικυμεί να πείςει το δζκτθ να πάρει κάποιεσ αποφάςεισ ι να προβεί ςε κάποια 

ενζργεια. Σ δζκτθσ λοιπόν πρζπει να πειςκεί ότι θ απόφαςθ του είναι ςφμφωνθ με τα δικά του προςωπικά ςυμφζροντα 

και με τα ςυμφζροντα του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου ςτο οποίο ανικει. 

Ζτςι λοιπόν ο πολιτικόσ λόγοσ χαρακτθρίηεται από: 

1. επίκλθςθ ςτθ λογικι με λογικι επιχειρθματολογία, 

2. επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα με ζντονθ ςυγκινθςιακι φόρτιςθ και ρθτορεία, 

3. κακϊσ και με τουσ υπόλοιπουσ γνωςτοφσ τρόπουσ πεικοφσ 

4. προπαγάνδα, επειδι ςυνδζεται με τθν εξουςία. Ζτςι, οριςμζνεσ φορζσ ςτοχεφει ςτθν παραπλάνθςθ ι ςτον 

εκφοβιςμό του ακροατθρίου, για να εξαςφαλιςτεί θ άκριτθ αποδοχι από το δζκτθ (ακροατιριο) των ςκοπϊν και των 

αποφάςεων του πομποφ. Χτθν περίπτωςθ τθσ προπαγάνδασ λοιπόν ο πολιτικόσ λόγοσ μετζρχεται τισ εξισ μεκόδουσ: 

α) θ αποδεικτικι και λογικι ιςχφσ των επιχειρθμάτων αντικακίςταται από μεγαλοςτομίεσ, καυμαςτικι και 

δεοντολογικι διατφπωςθ  

β) ο λόγοσ, ςυχνά ςε α' πρόςωπο, είναι προφθτικόσ, περιλαμβάνει αυκαιρεςίεσ, διφοροφμενεσ εκφράςεισ, 

υποςχζςεισ, απειλζσ, καταγγελίεσ, επαναλαμβάνει ςθμεία που πρζπει να περάςουν ςτουσ δζκτεσ, 

παρουςιάηει παραποίθςθ ιδεϊν, ςοφιςτικά επιχειριματα, ςτρζβλωςθ αξιϊν, ςυναιςκθματικά 

τεχνάςματα, επαναλαμβάνει λζξεισ - αξίεσ, («ζκνοσ», «λαόσ», «εκνικι ςωτθρία» κ.λπ.) λζξεισ με θκικι διάςταςθ 

που κινδυνεφουν να χάςουν το νόθμα τουσ με αποτζλεςμα να εμποδίηουν τον λογικό ζλεγχο και να 

παγιδεφουν τον δζκτθ. 

Για να είμαςτε ςε κζςθ ωσ πολίτεσ να αντιςτακοφμε ςτουσ προπαγανδιςτικοφσ μθχανιςμοφσ, ζχουμε χρζοσ 

να είμαςτε υπεφκυνοι, ενθμερωμζνοι, να μθν ενκουςιαηόμαςτε από ςυναιςκιματα και κολακείεσ, να μθν 

παραςυρόμαςτε από κινδυνολογίεσ και μεγαλοςτομίεσ, αλλά, αντίκετα, να διακζτουμε κριτικι ςκζψθ και 

να αντιτάξουμε τον πλουραλιςμό απόψεων, το δθμοκρατικό πολίτευμα, τθν αξιοκρατία, τουσ υγιείσ 

κεςμοφσ. 

Ωςτόςο, ςε αντίκεςθ με τα αυταρχικά πολιτεφματα, όπου θ εξουςία επιβάλλεται με τθ φυςικι και 

ψυχολογικι βία (προπαγάνδα), θ δθμοκρατία είναι -ι τουλάχιςτο πρζπει να είναι- το πολίτευμα τθσ 

πεικοφσ. Υολίτεσ και πολιτικοί εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ, ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν, 

καταγγζλλουν τθν εξουςία, προτείνουν λφςεισ και διεκδικοφν δικαιϊματα. Δεν είναι, άλλωςτε, τυχαίο που θ 

ρθτορικι τζχνθ αναπτφχκθκε και άκμαςε ςε πόλθ με δθμοκρατικό πολίτευμα, τθν αρχαία Ακινα. 

Σ πολιτικόσ λόγοσ, για να πείςει, επιςτρατεφει όλουσ τουσ τρόπουσ και όλα τα μζςα, όπωσ 

προαναφζρκθκε. Αυτοί, όμωσ, οι τρόποι δείχνουν τόςο το ικοσ του πολιτικοφ που τουσ επιςτρατεφει όςο 

και το μορφωτικό επίπεδο και τθ δθμοκρατικι ωριμότθτα του πολίτθ. 

Ζνασ υπεφκυνοσ πολιτικόσ λόγοσ ςτοχεφει ςε ζγκυρθ πλθροφόρθςθ του πολίτθ και ςτον 

προβλθματιςμό του. Χτθρίηεται ςε επιχειριματα, ςε λογικι δομι, ςε κριτικι, αλλά όχι ςε εξφβριςθ των 

αντιπάλων, ςε λογικι χριςθ τθσ γλϊςςασ. Αντίκετα, ο ανεφκυνοσ πολιτικόσ λόγοσ αποςκοπεί ςτθν 

παραπλάνθςθ και τθ χειραγϊγθςθ του πολίτθ. Χτθρίηεται ςε ςυνκιματα, ςε δθμαγωγία και φανατιςμό, ςε 

παραποίθςθ των εννοιϊν και καπθλεία των αξιϊν, ςε θκικολογία, ςε αμετροζπεια, ςε εριςτικι διάκεςθ και 

ςε ςυγκινθςιακι χριςθ τθσ γλϊςςασ. 
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Άρα ςτον πολιτικό λόγο ζχουμε τα εξισ: 

 

είδθ Υολιτικόσ λόγοσ Υολιτικι προπαγάνδα 

 

χ 

α 

ρ 

α 

κ 

τ 

ι 

ρ 

ι 

ς 

τ 

ι 

κ 

ά 

 Ξάνει χριςθ όλων των τρόπων -πεικοφσ. 

 Χριςθ α' ενικοφ προςϊπου.  

 Πελλοντικζσ εκφράςεισ.  

 Χριςθ περιγραφισ.  

 Χυναιςκθματικόσ λόγοσ.  

 Χοβαρό και επίςθμο φφοσ.  

 Υλοφςιο λεξιλόγιο, υψθλζσ  ιδζεσ. 

 Οογικι κεμελίωςθ των επιχειρθμάτων. 

 Πεγαλοςτομίεσ.  

 Καυμαςτικι και δεοντολογικι διατφπωςθ. 

 Χριςθ α' ενικοφ προςϊπου.  

 Οόγοσ προφθτικόσ.  

 Διχοτομικόσ.  

 Αυκαιρεςίεσ.  

 Διφοροφμενεσ εκφράςεισ.  

 Ωποςχζςεισ.  

 Απειλζσ, καταγγελίεσ.  

 Επαναλιψεισ.  

 Υαραποίθςθ ιδεϊν, ςτρζβλωςθ αξιϊν.  

 Οζξεισ με θκικι διάςταςθ που κινδυνεφουν 

να χάςουν το νόθμα τουσ.  

 Εμποδίηει το λογικό ζλεγχο και παγιδεφει τον 

δζκτθ. 
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Γ. Θ πεικϊ ςτον επιςτθμονικό λόγο 

 

Ωσ επιςτθμονικόσ λόγοσ κακιερϊκθκε, γενικά, να κεωρείται ο λόγοσ ο οποίοσ εκφζρεται από τουσ 

επιςτιμονεσ. Σ λόγοσ αυτόσ αφορά ςε κζματα ευρφτερου ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι, για παράδειγμα, το 

ηιτθμα τθσ κανατικισ ποινισ, το ηιτθμα τθσ ευκαναςίασ, τθσ ευκφνθσ των επιςτθμόνων, ι τα ηθτιματα, 

ευρφτερα, που προκφπτουν από τθν εξζλιξθ τθσ βιοϊατρικισ ι τθσ γενετικισ. Πε άλλα λόγια, ο 

επιςτθμονικόσ λόγοσ δεν αφορά τθν «κακ' αυτό» επιςτιμθ, δεν παρζχει εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι 

γνϊςθ, αλλά αναφζρεται κυρίωσ ςε ηθτιματα θκικά ι κοινωνικά που προκφπτουν από τθν εφαρμογι 

των επιςτθμονικϊν ανακαλφψεων ι των ερευνϊν. 

Βζβαια, για τα ηθτιματα αυτά μπορεί να ζχει άποψθ και κάκε ευαίςκθτοσ ι καλλιεργθμζνοσ άνκρωποσ. 

Σ λόγοσ, όμωσ, των επιςτθμόνων πλεονεκτεί, γιατί ο επιςτιμονασ, ωσ ειδικόσ και με βάςθ τθν επιςτθμονικι 

του γνϊςθ, μπορεί να διατυπϊνει πιο τεκμθριωμζνεσ και κεμελιωμζνεσ απόψεισ, παράλλθλα με χριςθ 

ειδικοφ λεξιλογίου (δθλαδι ειδικοφσ όρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςε μια ςυγκεκριμζνθ επιςτιμθ). 

Σ επιςτιμονασ ερευνά ζνα κζμα. Πζκοδοι ερευνάσ του είναι θ παραγωγικι και θ επαγωγικι. Τταν 

ξεκινάει από μια υπόκεςθ και προςπακεί να τθν αποδείξει, ακολουκεί τθν παραγωγικι μζκοδο. Τταν 

ςυλλζγει πλθροφορίεσ με πειράματα, παρατθριςεισ και μετριςεισ και φςτερα κάνει τισ κεωρθτικζσ 

αναγωγζσ του, ακολουκεί τθν επαγωγικι μζκοδο. Τπωσ, λοιπόν, ορκολογιςτικζσ είναι οι μζκοδοι ερευνάσ 

του, ζτςι είναι και ο λόγοσ του:  

α) περιγραφικόσ 

    β) ερμθνευτικόσ  

    γ) αποδεικτικόσ  

Χ' ζνα επιςτθμονικό κείμενο ο πομπόσ αρχικά περιγράφει το γεγονόσ, ςτθ ςυνζχεια ερμθνεφει τισ κετικζσ 

ι αρνθτικζσ του πλευρζσ και ςτο τζλοσ το αποδεικνφει αντικειμενικά και απρόςωπα, ϊςτε να γίνουν 

ςεβαςτζσ οι απόψεισ του. 

Ψρόποι πεικοφσ ςτον επιςτθμονικό λόγο: 

Χ' ζνα επιςτθμονικό κείμενο ο πομπόσ αποφεφγει τα υποκειμενικά ςχόλια και τθ ςυναιςκθματικι 

φόρτιςθ. Χτόχοσ του είναι προςεκτικά και μεκοδευμζνα να πείςει το κοινό για τθν εγκυρότθτα, αλικεια και 

ορκότθτα των κζςεων του, ϊςτε ν' ανταποκρικεί αυτό κετικά και ο ίδιοσ να καταξιωκεί ωσ επιςτιμονασ. Γι’ 

αυτό και χρθςιμοποιεί: 

α) τθν επίκλθςθ ςτθ λογικι, 

β) τθν επίκλθςθ ςτθν αυκεντία. 

Σι υπόλοιποι τρόποι πεικοφσ δεν ζχουν κζςθ ς' ζνα επιςτθμονικό κείμενο, αφοφ απευκφνεται ςε 

ανάλογο επιςτθμονικό κοινό, ςε ειδικοφσ, που ςτόχοσ τουσ είναι θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ. 
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Γενικότερα τα χαρακτθριςτικά του επιςτθμονικοφ λόγου είναι: 

Επιςτθμονικόσ λόγοσ 

χαρακτθριςτικά Ψρόποι πεικοφσ 

 Οόγοσ περιγραφικόσ. 

 Οόγοσ αποδεικτικόσ. 

 Οόγοσ ερμθνευτικόσ.  

 Οόγοσ απρόςωποσ. 

 Ξυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ. 

 Ειδικό επιςτθμονικό λεξιλόγιο. 

 Ακρίβεια και ςαφινεια. 

 Αυςτθρι και λογικι οργάνωςθ. 

 Υροςεκτικι τεκμθρίωςθ μιασ άποψθσ. 

 Ευδιάκριτα τεκμιρια. 

 Ξριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ βιβλιογραφία 

 Χυνοχι και αλλθλουχία των απόψεων. 

 Επίκλθςθ ςτθ λογικι.  

 Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία. 
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Ξεφάλαιο 2 

ΨΣ ΔΣΞΛΠΛΣ ΞΑΛ Θ ΧέΕΧΘ ΨΣΩ ΠΕ ΑΟΟΑ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΑ ΕΛΔΘ 

 

Α. ΥΦΣΕΟΕΩΧΘ ΣΦΣΩ - ΕΡΡΣΛΑ ΔΣΞΛΠΛΣΩ 

O όροσ «δοκίμιο» αποτελεί μετάφραςθ του γαλλικοφ όρου essay / essai (: δοκιμι, προςπάκεια), 

επινόθςθ του Γάλλου ςυγγραφζα του 16ου αι. και πατζρα του ςφγχρονου δοκιμίου Michel de Montaigne, ο 

οποίοσ κζλθςε να δείξει ότι πρόκειται για μια απόπειρα διερεφνθςθσ ενόσ κζματοσ κι όχι για μια οριςτικι 

τοποκζτθςθ και ανάλυςθ ενόσ προβλιματοσ. 

Ψο δοκίμιο είναι ζνα ιδιαίτερο, μεικτό, γραμματειακό είδοσ του πεηοφ λόγου. Χυνδυάηει ςτοιχεία του 

επιςτθμονικοφ, ρθτορικοφ, πολιτικοφ, δικανικοφ λόγου, αλλά και τθν πλθροφορία. Tα χαρακτθριςτικά του 

άλλοτε το φζρνουν πιο κοντά ςτον επιςτθμονικό ι το φιλοςοφικό λόγο κι άλλοτε το κακιςτοφν 

πλθςιζςτερο προσ τθ λογοτεχνία. Ψο γεγονόσ αυτό του προςδίδει μια ρευςτότθτα, θ οποία, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ποικιλία των μορφϊν που παρουςιάηει, κακιςτά κάκε οριςμό του ελλιπι. 

Σ δοκιμιογράφοσ επιχειρεί -ςε ζνα κείμενο περιοριςμζνθσ ζκταςθσ- εκφράηοντασ με ςαφινεια τισ 

απόψεισ του, να αναλφςει και να ερμθνεφςει τισ βαςικζσ πλευρζσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ ποικίλθσ 

προζλευςθσ (από χϊρουσ όπωσ θ κοινωνία, θ πολιτικι, θ επιςτιμθ, θ τζχνθ, θ φιλοςοφία, θ οικολογία 

κ.τ.λ.), χωρίσ ωςτόςο να το εξαντλεί. 

Χτόχοσ του δοκιμίου είναι να πείςει τον αναγνϊςτθ, αλλά αποςκοπεί, επίςθσ, ςτο να πλθροφοριςει, να 

προβλθματίςει, να διδάξει αλλά και να προςφζρει αιςκθτικι απόλαυςθ (βλζπε δοκίμιο και λογοτεχνία). 

 

Β. ΨΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΨΣΩ ΔΣΞΛΠΛΣΩ 

Ψα χαρακτθριςτικά του δοκιμίου ςχετίηονται τόςο με το περιεχόμενο (κζμα, τρόποι πεικοφσ, ςκοπόσ 

ςυγγραφισ), όςο και με τθ μορφι του (γλϊςςα, φφοσ, δομι): 

 Υεριεχόμενο: Διερεφνθςθ μζςα από τθν προςωπικι-υποκειμενικι ςκοπιά του ςυγγραφζα 

επιςτθμονικϊν, φιλοςοφικϊν, θκικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν, αιςκθτικϊν, κ.ά. κεμάτων -> Πεγάλο 

εφροσ κεματολογίασ. 

Αποτελεί απόπειρα ανολοκλιρωτθσ διαπραγμάτευςθσ ενόσ αξιόλογου κζματοσ. 

 Χυγγραφζασ: Άνκρωποσ των γραμμάτων, επιςτιμονασ ι λογοτζχνθσ, με ευρεία καλλιζργεια, βακιά και 

πλοφςια πείρα ηωισ, ουςιαςτικό προβλθματιςμό, διειςδυτικό πνεφμα και ικανότθτα εποπτείασ, 

καλαιςκθςία 

 Γλϊςςα: Οεξιλογικόσ πλοφτοσ, λόγια ςτοιχεία, λζξεισ δθλωτικζσ αφθρθμζνων εννοιϊν, υποτακτικι 

ςφνδεςθ, ςτοιχεία ενδεικτικά τθσ παιδείασ -ςτοχαςτικότθτασ του ςυγγραφζα. Διάςπαρτα ςτοιχεία του 

κακθμερινοφ προφορικοφ λόγου. 

 Ψρόποι πεικοφσ: Επίκλθςθ ςτθ λογικι, Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα, Επίκλθςθ ςτθν αυκεντία 

 Ϊφοσ: Άλλοτε: επίςθμο, ςοβαρό, αυςτθρό, επιςτθμονικό 

  Άλλοτε: οικείο, άμεςο, ελεφκερο, λογοτεχνικό, ςυναιςκθματικά φορτιςμζνο  

  Υάντοτε: προςωπικό 
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 Δομι:  Άλλοτε: αυςτθρι λογικι διάρκρωςθ —τριμερισ δομι  

  α. πρόλογοσ —> κζμα, κζςθ 

  β. κφριο κζμα —> επιχειρθματολογία, αποδεικτικό υλικό  

  γ. επίλογοσ—> ςυγκεφαλαίωςθ, ςυμπζραςμα 

 Άλλοτε: χαλαρι δομι- ελεφκερθ περιιγθςθ ςτο χϊρο των ιδεϊν, ςυνειρμικζσ ςυνδζςεισ 

 Υάντοτε: φπαρξθ ςτακεροφ κεματικοφ κζντρου - «περιςτροφι» όλων των επιμζρουσ ιδεϊν γφρω από 

αυτό 

 Χκοπόσ: Εκλαΐκευςθ, ανάλυςθ, ερμθνεία ενόσ κζματοσ , ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ, διδαςκαλία, τζρψθ, 

πεικϊ του αναγνϊςτθ. 

 

Γ. ΨΑ ΕΛΔΘ ΨΣΩ ΔΣΞΛΠΛΣΩ 

Ψα δοκίμια διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: ςε δοκίμια αποδεικτικά ι πεικοφσ και ςε δοκίμια ςτοχαςτικά 

ι λογοτεχνικά. 

 

1. Αποδεικτικό δοκίμιο 

 Υεριεχόμενο 

Υαρατθριςεισ, διαπιςτϊςεισ, επιςθμάνςεισ, προβλθματιςμοί, ιδζεσ του ςυγγραφζα. Οογικό περιεχόμενο- 

αξιόπιςτθ, ρεαλιςτικι απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ. 

 Χυγγραφζασ 

Ξυρίαρχθ θ επιςτθμονικι ιδιότθτα, ο γνωςτικόσ οπλιςμόσ  

 Ψρόποι πεικοφσ 

Ξυρίαρχθ θ επίκλθςθ ςτθ λογικι 

 Γλϊςςα 

 Δθλωτικι — κυριολεκτικι 

 Αφθρθμζνεσ λζξεισ — ειδικοί όροι 

 Οογιότερεσ λεκτικζσ επιλογζσ 

 Χριςθ ςυνεκτικϊν μορίων 

 Χριςθ λζξεων - εκφράςεων που: 

-προςδιορίηουν το ποςοςτό αλικειασ των λεγομζνων (πικανϊσ, βεβαίωσ) 

-φανερϊνουν τθν οπτικι γωνία κεϊρθςθσ των λεγομζνων (οικονομικι, πολιτικι) 

-αποκαλφπτουν τθν πρόκεςθ αναδιατφπωςθσ (αναλυτικά, ςυνοψίηοντασ) 

  Ϊφοσ 

Χοβαρό, επίςθμο, αυςτθρό  
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 Δομι 

 Αυςτθρι, λογικι οργάνωςθ και διευκζτθςθ των ιδεϊν 

 Ψριμερισ δομι 

 Υαραγωγικι ι επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία 

 Ροθματικζσ ενότθτεσ 

 Ϊπαρξθ ςυνοχισ 

 Χκοπόσ 

 Διερεφνθςθ του κζματοσ 

 Ωπεράςπιςθ ι αναςκευι μιασ κζςθσ 

 Υλθροφόρθςθ 

 Υεικϊ 

 

2. Χτοχαςτικό δοκίμιο 

 Υεριεχόμενο 

Υαρατθριςεισ, προβλθματιςμοί, ιδζεσ αλλά και βιωματικζσ εμπειρίεσ, υποκειμενικζσ αιςκιςεισ, 

αντιλιψεισ, οράματα, προςωπικζσ ςυλλιψεισ και ςυναιςκιματα του ςυγγραφζα. Βιωματικό περιεχόμενο - 

πλαςματικι απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ. 

 Χυγγραφζασ 

Ξυρίαρχθ θ ιδιότθτα του λογοτζχνθ, θ ευαιςκθςία, θ φανταςία, θ υποκειμενικότθτα  

 Ψρόποι πεικοφσ 

Ξυρίαρχθ θ επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα  

 Γλϊςςα 

 Χυνυποδθλωτικι — μεταφορικι  

 Υαρζκκλιςθ από τθν γλωςςικι νόρμα 

 Υροφορικότθτα ςτθν ζκφραςθ (χριςθ κακθμερινϊν λζξεων — εκφράςεων)  

 Χχιματα λόγου  

 Χριςθ ςυμβόλων 

 Οζξεισ - εκφράςεισ με ςυγκινθςιακι φόρτιςθ  

 Οογοτεχνικότθτα — καλαίςκθτθ διατφπωςθ 

 Ϊφοσ 

Γλαφυρό, άμεςο, οικείο, προςωπικό  

 Δομι 

 Ελεφκερθ – χαλαρι πραγμάτευςθ του κζματοσ 

 Υεριιγθςθ ςτο χϊρο των ιδεϊν 

 Χυνειρμικζσ μεταδόςεισ — ςυνδζςεισ 
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Χκοπόσ 

 Χυναιςκθματικι ςυμμετοχι του δζκτθ  

 Αφφπνιςθ τθσ φανταςίασ, τθσ ευαιςκθςίασ  

 Ανάπτυξθ προβλθματιςμοφ  

 Ψζρψθ 

 

Υαρατιρθςθ: Είναι απαραίτθτο να ςθμειωκεί πωσ ο παραπάνω διαχωριςμόσ δεν είναι απόλυτοσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι τα χαρακτθριςτικά του αποδεικτικοφ δοκιμίου εντοπίηονται και ςτο λογοτεχνικό και 

αντίςτροφα. Εκείνο, επομζνωσ, που τελικά κακορίηει το είδοσ είναι θ ςυχνότθτα ςτθν οποία απαντά το 

κάκε ςτοιχείο, ο βακμόσ ςτον οποίο τα μεν ι τα δε διαμορφϊνουν τον ιδιαίτερο χαρακτιρα, το «χρϊμα» 

του κειμζνου. Για το λόγο αυτό τα δοκιμιακά κείμενα μπορεί να παρουςιάηουν ποικίλεσ διαβακμίςεισ, 

ξεκινϊντασ από κακαρά αποδεικτικά και καταλιγοντασ ςε λογοτεχνικά. 

 

Δ.ΒΑΧΛΞΘ ΔΣΠΘ ΨΣΩ ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΣΩ ΔΣΞΛΠΛΣΩ 

Σ τρόποσ οργάνωςθσ και διάρκρωςθσ των νοθμάτων ςτα δοκίμια παρουςιάηει πολυμορφία. Ωςτόςο, 

διακρίνουμε ζνα βαςικό τφπο ςφνκεςθσ ο οποίοσ ακολουκείται από όλα τα δοκίμια (και κυρίωσ τα 

αποδεικτικά) και ςτθρίηεται ςτθν ακόλουκθ τρίπτυχθ δομι κι ανάπτυξθ: 

1. Κζςθ - παρουςίαςθ του κζματοσ 

Ζκκεςθ του κζματοσ, τθσ προβλθματικισ του ςυγγραφζα με ςτόχο τθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ του 

αναγνϊςτθ. Χτθν ίδια (ι ςε νζα) παράγραφο διατυπϊνει τθν κατευκυντιρια ι κφρια ιδζα που αποτελεί τθ 

κζςθ του πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα που επιχειρεί να πραγματευτεί. Υρζπει να διακρίνεται από 

ςαφινεια, ακρίβεια, ςυντομία, και να μθν απομακρφνεται από το κζμα προετοιμάηοντασ κατάλλθλα τθ 

μετάβαςθ ςτο κφριο μζροσ.  

Χθμείωςθ: Σ πρόλογοσ του δοκιμίου μπορεί να αρχίηει με: 

α) διαςάφθςθ των εννοιϊν του κζματοσ 

β) γενικι διαπίςτωςθ 

γ) ερϊτθςθ 

δ) ςφγκριςθ 

ε) ανζκδοτο, επειςόδιο ι περιςτατικό. 

2. Ζκκεςθ - ανάπτυξθ των βαςικϊν απόψεων του δοκιμιογράφου. Απόδειξθ - τεκμθρίωςθ των 

κζςεων με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνο αποδεικτικό υλικό 

O ςυγγραφζασ παρακζτει το αποδεικτικό υλικό που διακζτει, για να διαςαφθνίςει τθν κφρια ιδζα ι να 

αποδείξει τθ κζςθ του. 

Χθμείωςθ: Θ ανάπτυξθ και θ οργάνωςθ αυτοφ του υλικοφ γίνεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρουςιάηει 

πλθρότθτα, ενότθτα, αλλθλουχία, ςαφινεια, ακρίβεια και φυςικότθτα. 

Υλθρότθτα : (ανάπτυξθ τθσ κφριασ ιδζασ-κζςθσ του ςυγγραφζα με επάρκεια βάςει του αποδεικτικοφ 

υλικοφ)  

Ενότθτα: (προςεκτικι επιλογι και οργάνωςθ του υλικοφ προκειμζνου να ςυνάγονται λογικά και 

αβίαςτα ςυμπεράςματα). 
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Αλλθλουχία: (λογικι ςφνδεςθ των μερϊν του δοκιμίου) 

3. Χυμπεραςματικι - επιλογικι κατακλείδα 

Χυμπυκνωμζνθ παρουςίαςθ του κυρίου μζρουσ ι επαναπροςδιοριςμόσ τθσ αρχικισ κζςθσ του ςυγγραφζα 

κάτω από μια διαφορετικι προςζγγιςθ. 

 

Υαρατθριςεισ: 

1) Χτα δοκίμια πεικοφσ θ μζκοδοσ ανάπτυξθσ μπορεί να είναι παραγωγικι (κζςθ ςυγγραφζα => αποδείξεισ) 

ι επαγωγικι (αποδείξεισ => κζςθ ςυγγραφζα) και θ δομι είναι αυςτθρότερθ. 

2) Χτα δοκίμια ςτοχαςμοφ θ μορφι ανάπτυξθσ δεν είναι διαγραμματικι-λογικι αλλά ςυνειρμικι, δθλαδι 

βαςίηεται ςτο ςυςχετιςμό εικόνασ και ιδζασ κι όχι ςτθ ςχζςθ αιτίου - αποτελζςματοσ ανάμεςα ςτισ 

αποδείξεισ και ςτισ κζςεισ του ςυγγραφζα. Τταν διαςπάται θ λογικι αλλθλουχία ο δοκιμιακόσ λόγοσ 

διανκίηεται με αφθγιςεισ, παρεκβάςεισ, παραδείγματα, παρακζματα, αποφκζγματα κ.λπ. 

3) Ψο δοκίμιο ακολουκεί, ςε γενικζσ γραμμζσ, τισ μεκόδουσ ανάπτυξθσ παραγράφων. 

 

Ξριτιρια Διαφορζσ αποδεικτικοφ – ςτοχαςτικοφ δοκιμίου 

 Αποδεικτικό ι δοκίμιο πεικοφσ Χτοχαςτικό ι δοκίμιο ςτοχαςμοφ 

Χκοπιά- Σπτικι 

Γωνία 

Αντικειμενικι κεϊρθςθ, προςπάκεια 

τεκμθρίωςθσ των προβαλλόμενων 

απόψεων με επιχειριματα και τεκμιρια 

που πθγάηουν από τισ γνϊςεισ του 

ςυγγραφζα, και δεν αποτελοφν 

υποκειμενικζσ κρίςεισ από τθ φανταςία 

ι τθν φανταςία του δοκιμιογράφου. 

Ωποκειμενικι κεϊρθςθ, προςωπικι ςκοπιά, 

ελευκερία ερμθνείασ κζματοσ. Δε γίνεται 

προςπάκεια να αποδειχκεί θ κζςθ του 

πομποφ ωσ ορκι, αλλά ο ςυγγραφζασ 

απλϊσ παρακζτει τισ ςκζψεισ του, όπωσ 

προζκυψαν από τθν πείρα ηωισ που 

διακζτει, αλλά και τθ λογικι του. 

Υεριεχόμενο Ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Δεν ζχει ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Χκοπόσ Απόδειξθ κζςθσ, πλθροφόρθςθ, 

ενθμζρωςθ, κρίνει ι εκλαϊκεφει 

επιςτθμονικά κζματα 

Ελεφκεροσ ςτοχαςμόσ, περιπλάνθςθ ςτο 

χϊρο των ιδεϊν, ζκφραςθ προςωπικϊν 

παρατθριςεων και προβλθματιςμϊν, κυρίωσ 

ςυγκίνθςθ / τζρψθ και ζμμεςα μόνο πείκει 

(αντιδιδακτιςμόσ). 

Ψρόποσ πεικοφσ Επίκλθςθ ςτθ λογικι (κυρίωσ). Επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα (κυρίωσ) 

Γλϊςςα Αναφορικι/δθλωτικι λειτουργία 

(κυριολεκτικι χριςθ γλϊςςασ). 

Υοιθτικι/ ςυνυποδθλωτικι λειτουργία  

(ςυγκινθςιακι/μεταφορικι χριςθ γλϊςςασ). 

Σι λζξεισ, οι εικόνεσ, οι ιδζεσ γίνονται 

ςφμβολα, τα οποία κυρίωσ υποβάλλουν 

παρά πείκουν.  

Δομι Οογικι διάταξθ, ςαφισ διάκριςθ των 

μερϊν (πρόλογοσ, κφριο μζροσ, 

επίλογοσ), καλι ςυνοχι των 

παραγράφων και των περιόδων και 

ευδιάκριτεσ νοθματικζσ ενότθτεσ. 

Χυνειρμικι δομι, ο νουσ κινείται ελεφκερα 

με αποτζλεςμα να υπάρχει χαλαρι ςυνοχι 

των παραγράφων και των περιόδων. Ψον 

ενδιαφζρει περιςςότερο θ φφανςθ του 

λόγου και όχι θ λογικι που διζπει το δοκίμιο. 

Υαρατθροφνται επίςθσ παρεκβάςεισ.  

Ϊφοσ Χοβαρό, επίςθμο, πλθροφοριακό, 

διδακτικό, φιλοςοφικό κ.λπ. 

Οογοτεχνικό, χιουμοριςτικό, ςατιρικό, 

διαςκεδαςτικό ι απλϊσ φιλοςοφικό 
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Ε. ΔΣΞΛΠΛΣ ΞΑΛ ΑΟΟΑ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΑ ΕΛΔΘ 

1. Δοκίμιο και επιςτθμονικόσ λόγοσ (: μελζτθ, πραγματεία, διατριβι, μονογραφία) 

Σι δοκιμιογράφοι ςυχνά δεν εξαντλοφν το κζμα και εκφράηουν υποκειμενικζσ απόψεισ. Αντίκετα, οι 

επιςτιμονεσ, επειδι απευκφνονται ςε ειδικοφσ, που αναηθτοφν ζγκυρθ ενθμζρωςθ, αντικειμενικι, 

εμπεριςτατωμζνθ και ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ, αναπτφςςουν ζνα κζμα ςυςτθματικά, μεκοδικά και 

λογικά με βάςθ τα δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ. 

Χτον επιςτθμονικό λόγο ανικουν οι μελζτεσ, οι πραγματείεσ, οι διατριβζσ και οι μονογραφίεσ: 

Πελζτθ: Χοβαρι επιςτθμονικι, ερευνθτικι και αναλυτικι ςπουδι ενόσ κζματοσ που αποςκοπεί ςτθ γνϊςθ 

και ερμθνεία κάποιου ηθτιματοσ. Δθμοςιεφεται αυτοτελϊσ ι ωσ άρκρο επιςτθμονικοφ περιοδικοφ. 

Υραγματεία: Εκτενζςτερθ μελζτθ που προχωρεί ςε λεπτομερι εξζταςθ ενόσ κζματοσ με απαιτιςεισ 

μεκοδικότθτασ και πλθρότθτασ ςε βάκοσ και πλάτοσ. Βαςίηεται εξολοκλιρου ςε εξακριβωμζνα δεδομζνα 

τθσ επιςτιμθσ και τθσ ζρευνασ. Εμφανίηεται αυτοτελϊσ ι ωσ δθμοςίευςθ ςε επιςτθμονικό περιοδικό. 

Διατριβι: Εκτενζςτερθ πραγματεία - ακόμθ και ςε εξειδικευμζνο και πρωτότυπο κζμα του ευρφτερου 

επιςτθμονικοφ κφκλου. Πε αυςτθρζσ μεκοδολογικζσ προδιαγραφζσ που πλθροφν τισ απαιτιςεισ 

ςυγκεκριμζνθσ επιςτιμθσ—, θ οποία υποβάλλεται προσ κρίςθ ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο (ςχολζσ, 

τμιματα, τομείσ) για τθ διεκδίκθςθ του τίτλου του «διδάκτορα» (πρβλ. «Σ Υλάτων και θ τζχνθ» του Π. 

Ανδρόνικου). 

Πονογραφία: Επιςτθμονικι μελζτθ-ζρευνα, απόλυτα εξειδικευμζνθ αφοφ πραγματεφεται ςυγκεκριμζνο, 

αυτοτελζσ επιςτθμονικό κζμα κατά τρόπο διεξοδικό και εξαντλθτικό (πρβλ. «Θ ςτιχουργία του Σολωμοφ» 

του Ε. Ξαψωμζνου). 

 

Ψα χαρακτθριςτικά που διαφοροποιοφν τον επιςτθμονικό λόγο από το δοκίμιο: 

α) Θ αυςτθρι λογικι οργάνωςθ του κειμζνου (πιο αυςτθρι και ςυςτθματοποιθμζνθ θ παρουςίαςθ των 

νοθμάτων απ' ό,τι ςτο δοκίμιο). 

β) Χυναντοφμε ςυχνά ειδικό λεξιλόγιο, δθλαδι ειδικοφσ όρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

επιςτιμθ. 

γ) Ψεκμθρίωςθ των απόψεων με ζγκυρα επιςτθμονικά δεδομζνα δθλ. μόνο επίκλθςθ ςτθ λογικι. 

δ) Επιδίωξθ αντικειμενικότθτασ. 

ε) Ξριτικι ςτάςθ απζναντι ςε ςχετικι βιβλιογραφία, όταν το κζμα δεν ζχει εξεταςτεί πλιρωσ. 

ςτ) Χαφινεια και ακρίβεια ςτθ διατφπωςθ. Χε αρκετά ςθμεία του κειμζνου διαςαφθνίηονται όροι και 

επεξθγοφνται ςκζψεισ. 

η) Απευκφνεται ςε εξειδικευμζνο κοινό. Εξαντλεί το κζμα κακϊσ ζχει μεγαλφτερθ ζκταςθ. 

θ) Ψο φφοσ είναι ψυχρό, ουδζτερο. 

 

2. Δοκίμιο και ρθτορικόσ, λογοτεχνικόσ λόγοσ (: διδαχι, θμερολόγιο, επιςτολι, διάλογοσ) 

Διδαχι: είναι λόγοσ που εμπίπτει ςτο είδοσ τθσ εκκλθςιαςτικισ ρθτορικισ με πρόκεςθ νουκεςίασ και 

διδακτικό (ςυμβουλευτικό και ςωφρονιςτικό) φφοσ αποςκοπεί ςτθν άςκθςθ ςυναιςκθματικισ και 

ςυνειδθςιακισ επίδραςθσ των αναγνωςτϊν –ακροατϊν. Γι’ αυτό χρθςιμοποιεί ωσ τρόπο πεικοφσ τθν 

επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα (Ξ. Αιτωλόσ, Γ. Ραηιανηθνόσ). 
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Θμερολόγιο: Αυτοβιογραφικό κείμενο που ςτθρίηεται ςτθ χρονολογικι καταγραφι προςωπικϊν βιωμάτων, 

κρίςεων και παρατθριςεων ςχετικά με τα κακθμερινά γεγονότα (ςθμαντικά ι αςιμαντα). Χχετίηεται με το 

δοκίμιο, αφοφ πολλοί ςυγγραφείσ και δοκιμιογράφοι αποτφπωςαν τισ ςκζψεισ τουσ ςε θμερολόγια (Γ. 

Χεφζρθσ, Άννα Φρανκ, Χ. εφλοφδασ, Γ. Κεοτοκάσ). 

Επιςτολι: Ξείμενο γραπτισ επικοινωνίασ που αποςτζλλεται ςε κάποιον και κατά κανόνα, είναι γραμμζνο ςε 

αυκόρμθτο, φυςικό και προςωπικό φφοσ. Ωπάρχουν βζβαια και τυπικζσ επιςτολζσ που ςυντάςςονται για 

πιο ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ και ζχουν πιο ςοβαρό τόνο και επίςθμο φφοσ. Αντικακιςτά τθ ςυνομιλία και 

από τθν ανάγνωςθ τθσ μποροφμε να παρακολουκιςουμε και να γνωρίςουμε τον εςωτερικό κόςμο του 

αποςτολζα, δθλαδι το πνεφμα, τθ μόρφωςθ, τισ κλίςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ςυνικειεσ του κτλ. Χτθν 

επιςτολι εκφράηονται και οι βακφτερεσ φιλοςοφικζσ, κοινωνικζσ και υπαρξιακζσ ςκζψεισ. Χ’ αυτό το ηιτθμα 

μοιάηει με το δοκίμιο, ενϊ διαφζρει κυρίωσ ςτθ δομι και ςτθν αλλθλουχία των ςκζψεων.(Σι εκκλθςιαςτικζσ 

επιςτολζσ αναφζρονται ςε κεολογικά και κοςμικά ηθτιματα και είναι πραγματείεσ με παραινετικό 

χαρακτιρα.) πρβλ. Δθμοςκζνθσ, Λςοκράτθσ. Ξικζρων, Σράτιοσ, Απόςτολοσ Υαφλοσ, Αδ. Ξοραισ, Γ. Χεφζρθσ. 

Διάλογοσ: Φιλοςοφικό ι λογοτεχνικό ζργο με διαλογικι ανάπτυξθ ενόσ (πολφπλοκου ςυνικωσ) κζματοσ, 

όπου οι απόψεισ του ςυγγραφζα παρουςιάηονται ωσ πόριςμα ςυηθτιςεωσ ανάμεςα ςε δυο ι περιςςότερα 

πρόςωπα. Θ πορεία του διαλόγου βαίνει προοδευτικά από τθν αςάφεια και τθν αμφιβολία ςτθ ςαφινεια 

και τθ βεβαιότθτα και ςτθν εφρεςθ τθσ – όςο πιο αντικειμενικισ γίνεται- αλικειασ. Ποιάηει με το δοκίμιο, 

αφοφ και αυτό αποτελεί ζναν υποτικζμενο διάλογο του δοκιμιογράφου με  τον αναγνϊςτθ. πρβλ. «Ρεκρικοί 

διάλογοι» του Οουκιανοφ και τουσ φιλοςοφικοφσ διάλογουσ του Υλάτωνα. 

 

Υαρατθροφμε τισ εξισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ του ρθτορικοφ – λογοτεχνικοφ λόγου με το δοκίμιο: 

Σμοιότθτεσ με δοκίμιο Διαφορζσ με δοκίμιο 

Διδαχι: διδακτικόσ ςκοπόσ ςκοπιά - πείκει επικαλοφμενθ το ςυναίςκθμα 

Διάλογοσ: επικοινωνιακι πρόκεςθ, ποικίλθ 

κεματολογία 

- επικαιρικόσ χαρακτιρασ, ζλλειψθ κεματικοφ 

πυρινα 

Επιςτολι: επικοινωνιακι πρόκεςθ - ο δζκτθσ είναι ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 

Θμερολόγιο: υποκειμενικι - ωσ προσ τθ μορφι και τουσ ςκοποφσ που κζτει, 

αδφνατθ θ ςφγκριςθ τουσ 

 

3. Δοκίμιο και δθμοςιογραφικόσ λόγοσ (: άρκρο, επιφυλλίδα, χρονογράφθμα) 

Σ κοινωνικόσ χαρακτιρασ του δθμοςιογραφικοφ λόγου αγγίηει τον αντίςτοιχο του δοκιμίου. Χτον λόγο 

αυτό εντάςςονται το άρκρο, θ επιφυλλίδα και το χρονογράφθμα. Ψο αντικείμενο που πραγματεφονται 

ςχετίηεται με κάποιο ςφγχρονο κζμα, ενϊ το δοκίμιο αντλεί υλικό από κάποιο εςωτερικό ςυμβάν, ιδζα, 

ςκζψθ κ.τ.λ. και ανάγεται από το ειδικό ςτο γενικό και από το επικαιρικό ςτο μόνιμο. 

Άρκρο: Ξείμενο που δθμοςιεφεται ςε εφθμερίδα ι ςε περιοδικό και πραγματεφεται ζνα επίκαιρο και ειδικό 

κζμα ι γενικότερου ενδιαφζροντοσ, ςτο οποίο εκκζτονται με ςαφινεια και ςυντομία ειδιςεισ 

(πλθροφοριακό μζροσ) ι γνϊμεσ, κρίςεισ κι απόψεισ του ςυντάκτθ του γφρω από πολιτικά, επιςτθμονικά, 

οικονομικά, εκπαιδευτικά, φιλολογικά κ.ά. κζματα τθσ τρζχουςασ πραγματικότθτασ. Ππορεί επίςθσ να 

περιλαμβάνει κατατάξεισ χρονολογικζσ και αξιολογιςεισ προςϊπων ι ζργων, ςυγκριτικά ςτοιχεία 

ςτθριγμζνα ςτθ μελζτθ και τθν ευρφτερθ απόδοςθ τθσ πνευματικισ παραγωγισ ενόσ προςϊπου ι μιασ 

χϊρασ, ανάλογεσ ιςτορικζσ, φιλολογικζσ και αιςκθτικζσ τοποκετιςεισ κ.τ.λ. Ωπάρχουν δυο κατθγορίεσ 
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άρκρων: α) το κφριο, που εκφράηει τθν άποψθ τθσ εφθμερίδασ και γράφεται από υψθλόβακμο ςτζλεχοσ, 

και β) τα άρκρα ποικίλου περιεχομζνου (οικονομικοφ, πολιτιςτικοφ, κοινωνικοφ) που γράφονται από 

δθμοςιογράφουσ ι ςυνεργάτεσ μόνιμουσ ι περιςταςιακοφσ οι οποίοι ςχολιάηουν και αναλφουν τισ 

κυριότερεσ ειδιςεισ. 

Επιφυλλίδα: Ξείμενο με περιεχόμενο, ςυνικωσ, μθ ειδθςεογραφικό που δθμοςιεφεται ςε εφθμερίδα, 

γράφεται από ειδιμονεσ κι αναφζρεται ςε κζματα επιςτθμονικά, εγκυκλοπαιδικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά 

ι πολιτικά. Είναι πιο αντικειμενικι από το άρκρο. Ππορεί να αρχίηει από ζνα επίκαιρο κζμα, αλλά ςυνικωσ 

προχωρεί ςε παρατθριςεισ και προβλθματιςμοφσ διαχρονικοφ χαρακτιρα και γενικότερου ενδιαφζροντοσ. 

Γι’ αυτό κεωρείται «κείμενο δοκιμιακοφ χαρακτιρα». Χε γενικζσ γραμμζσ τα όρια ανάμεςα ςτθν επιφυλλίδα 

και το άρκρο είναι δυςδιάκριτα. 

έρονογράφθμα: Ξείμενο δθμοςιογραφικό με λογοτεχνικι χροιά, που ςχολιάηει επίκαιρα (κυρίωσ 

πολιτιςτικά ι κοινωνικά) ηθτιματα, με τρόπο εφκυμο πνευματϊδεσ κι ελαφρό. Ψο χρονογράφθμα κα 

μποροφςε να τοποκετθκεί ανάμεςα ςτθ δθμοςιογραφία και ςτθ λογοτεχνία. Σ χρονογράφοσ πρζπει να 

διακζτει παρατθρθτικότθτα, καλό γοφςτο, ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςτα μθνφματα του καιροφ του, όπωσ 

γνϊςθ τθσ λογοτεχνικισ πραγματικότθτασ τθσ εποχισ του. 

 

Υαρατθροφμε τισ εξισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ του δθμοςιογραφικοφ λόγου με το δοκίμιο: 

Δοκίμιο και δθμοςιογραφικόσ λόγοσ 

Ξριτιρια Δοκίμιο Δθμοςιογραφικόσ λόγοσ 

Κζμα Κεματολογία ευρζωσ φάςματοσ Χυγκλίνει με το δοκίμιο ςτθ κεματολογία 

Σπτικι γωνία Δεν ζχει επικαιρικό χαρακτιρα. 

Τταν τφχει να το κάνει, ανάγεται 

ςτο μόνιμο και γενικό. 

Διακζτει επικαιρικό χαρακτιρα (κυρίωσ το 

άρκρο). 

Υομπόσ Γράφεται από πρόςωπο των 

γραμμάτων, τεχνϊν, επιςτθμϊν. 

Γράφεται από δθμοςιογράφο, επιςτιμονα, 

ςυγγραφζα, πολιτικό… 

Χχζςθ του με άλλο 

γραμματειακό 

είδοσ 

Ξινείται ωσ γραμματειακό είδοσ 

ανάμεςα ςτθν επιςτιμθ ι 

φιλοςοφία και ςτθ λογοτεχνία. 

Ψο άρκρο απζχει από τθ λογοτεχνία και κινείται 

ςτο χϊρο τθσ ερμθνευτικισ δθμοςιογραφίασ ι τθσ 

επιςτιμθσ 

Γλϊςςα Επικρατεί θ αναφορικι ι 

ποιθτικι λειτουργία τθσ 

γλϊςςασ ανάλογα το είδοσ. 

Επικρατεί θ αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ. 

Ϊφοσ  Χοβαρό, επίςθμο, λογοτεχνικό, 

προςωπικό, απρόςωπο.  

Χοβαρό, επίςθμο, απρόςωπο. 

Σπτικι γωνία –

ςκοπιά 

Ξυριαρχεί ο αντικειμενικόσ ι 

υποκειμενικόσ τόνοσ. 

Απουςιάηει ςυνικωσ ο προςωπικόσ και οικείοσ 

τόνοσ. 

Ζκταςθ Θ ζκταςι του είναι μικρι ωσ 

μζςθ. 

Χυνικωσ είναι ςυντομότερο από ζνα δοκίμιο, 

ιδιαίτερα το άρκρο που δθμοςιεφεται ςε μια 

εφθμερίδα. Ακολουκεί τθ δομι τθσ 

ανεςτραμμζνθσ πυραμίδασ. 

Χκοπόσ Ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία, τζρψθ. 

Ξυριαρχεί ζντονοσ προβλθμα- 

τιςμόσ, διαχρονικόσ κοινωνικόσ 

χαρακτιρασ,  

Σμοίωσ κυριαρχεί ζντονοσ προβλθματιςμόσ, 

επίκαιροσ κοινωνικόσ χαρακτιρασ 
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Υαραδείγματα δοκιμίου και άλλων γραμματειακϊν ειδϊν: 

ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΣ ΔΣΞΛΠΛΣ 

Για να εξθγιςουν το παράξενο αυτό φαινόμενο μερικοί αιςκθτικοί -πϊσ δθλαδι μπορεί κανείσ να 

διαςκεδάηει με τισ δυςτυχίεσ, τισ ςυμφορζσ και τισ φρίκεσ που παρουςιάηουν ςχεδόν πάντα το ζποσ, το 

μυκιςτόρθμα και, κατά κανόνα, θ τραγωδία— , ζφταςαν να πουν πωσ ο κεατισ ι ο αναγνϊςτθσ, τθν ϊρα 

που βλζπει ι διαβάηει, αιςκάνεται κάποια αςφάλεια και κάποια υπεροχι απζναντι των τραγικϊν θρϊων, 

μακαρίηει τον εαυτό του που δεν πάςχει όςα δεινά πάςχουν οι δφςμοιροι εκείνοι, κι απ' αυτό προζρχεται θ 

ευχαρίςτθςθ κι θ διαςκζδαςθ του. 

Θ εξιγθςθ βρίςκεται αλλοφ - βρίςκεται ς' αυτι τθν ίδια τθν Ψζχνθ, ςτθ φφςθ τθσ, ςτθν ουςία τθσ ι, αν 

κζλετε, ςτο μυςτιριο τθσ. Γιατί κι θ Ψζχνθ, όπωσ τόςα άλλα ς' αυτό τον κόςμο, είναι ζνα μυςτιριο. 

Χυλλογιςκείτε μόνο τοφτο: Ζνα πράγμα, που αν το βλζπαμε ςτθ ηωι, ςτθν πραγματικότθτα, δε κα μασ ζκανε 

παρά αποςτροφι, βδελυγμία, φρίκθ -ντροπι κάποτε-, όταν μασ το παρουςιάηει ζνασ ηωγράφοσ, ζνασ 

γλφπτθσ, ζνασ ποιθτισ, ζνασ μυκιςτοριογράφοσ, μασ φαίνεται όχι μόνο ανεκτό, αλλά και τερπνό κι ωραίο. 

Δεν είναι αυτό ζνα μυςτιριο, κάτι ςαν μετουςίωςθ, κάτι ςαν χθμικι ζνωςθ, που από δφο ςϊματα παράγει 

ζνα τρίτο ολωςδιόλου διαφορετικό; Αιςκανόμαςτε βζβαια και λφπθ, και φρίκθ, όταν το πράγμα που μασ 

παρουςιάηει ο τεχνίτθσ είναι λυπθρό ι φρικτό, αλλά θ λφπθ μασ, θ φρίκθ μασ, είναι πολφ διαφορετικι από 

εκείνθ που κα είχαμε, αν βλζπαμε το ίδιο λυπθρό ι φρικτό πράγμα ςτθν πραγματικότθτα. Φανταςκείτε 

άξαφνα τι κα πακαίναμε, αν βλζπαμε τεράςτια φίδια, κεριά, να περιςφίγγουν και να πνίγουν ανκρϊπουσ, 

αλλά το ςφμπλεγμα του Οαοκόοντα μασ ευχαριςτεί, μασ διαςκεδάηει. 

Γρ. ενόπουλοσ, Ο ρόλοσ τθσ τζχνθσ 

 

Ψο παραπάνω κείμενο αποτελεί αποδεικτικό δοκίμιο, κακϊσ εντοπίηουμε ς' αυτό: 

Ψθν παρουςίαςθ ιδεϊν για τθν ιδιαίτερθ φφςθ τθσ αιςκθτικισ απόλαυςθσ, τθσ διαςκζδαςθσ που ςυνιςτά θ 

αναςτροφι με τθν τζχνθ. 

Ψθν ανάπτυξθ λογικϊν ςυλλογιςμϊν και τθ χριςθ τεκμθρίων (το παράδειγμα του γλυπτοφ του Οαοκόοντα). 

Γλϊςςα λογικι με λογιότερεσ λεκτικζσ επιλογζσ (μακαρίηει, ςυλλογιςκείτε, βδελυγμία, μετουςίωςθ). 

Ψθ χριςθ ςυνεκτικϊν μορίων - εκφράςεων (Για να εξθγιςουν, δθλαδι, γιατί). 

Ψθ χριςθ ειδικοφ λεξιλογίου (αιςκθτικοί, μυκιςτόρθμα, τραγωδία, κεατισ, μυκιςτοριογράφοσ). 

Οογικι οργάνωςθ των νοθμάτων (κζςθ προσ αναςκευι —> α' παράγραφοσ, κζςθ προσ υποςτιριξθ —» α' 

περίοδοσ τθσ β' παραγράφου, αιτιολόγθςθ τθσ —» Γιατί...). 

 

ΧΨΣέΑΧΨΛΞΣ ΔΣΞΛΠΛΣ 

«Ξακζνασ όπωσ νιϊκει», ςυνθκίηουν να λζνε. Ξι εγϊ ζνιωκα πολίτθσ τ' ουρανοφ. Ζνα ςκαλοπάτι πιο 

πάνω απ' τθν αντίλθψθ ότι θ Υοίθςθ είναι μια απλι εξομολόγθςθ, ζβλεπα ν' αλλάηει ο ορίηοντασ και 

ολόκλθρο το τοπίο, ακριβϊσ όπωσ από τθν κορυφι ενόσ νθςιοφ ςτα δικά μασ τα μζρθ όπου, άξαφνα, οι 

γνϊριμεσ προεξοχζσ τθσ ςτεριάσ αλλάηουνε ςχιμα, ςου αποκαλφπτονται ανυποψίαςτοι όρμοι και κάδοι, 

μακρινζσ ράχεσ άλλων νθςιϊν, ζνασ καινοφριοσ, πιο πλατφσ και πιο πλοφςιοσ ςτθν ποικιλομορφία του 

κόςμοσ. Ξι θ κρθςάρα τθσ ςυνείδθςθσ ν' απορρίπτει και να κρατάει, να κρατάει και ν' απορρίπτει, όςο που 

μια μζρα να νιϊςεισ τον εαυτό ςου κακαρό και διάφανο, τζτοιον που όλεσ οι μυςτικζσ ςου ροπζσ τον 

κζλανε, και που όλεσ οι ςυνκικεσ γφρω ςου ςυνωμοτοφςαν να τον παραλλάξουν. Ψόςο δφςκολο, μα τόςο 

δφςκολο, ν' αφιςεισ τθν εποχι ςου να ςε ςφραγίςει, χωρίσ να ςε παραχαράξει. 

Σ. Ελφτθσ, Ανοιχτά Χαρτιά 
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Ψο παραπάνω κείμενο αποτελεί λογοτεχνικό δοκίμιο, κακϊσ εντοπίηουμε ς' αυτό τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: 

Ζκφραςθ τθσ αυτοςυναίςκθςθσ του ποιθτι, παρουςίαςθ του προςωπικοφ τρόπου με τον οποίο 

ςυλλαμβάνει τον ποιθτικό του ρόλο. 

Γλϊςςα ςυνυποδθλωτικι (πολίτθσ του ουρανοφ, κρθςάρα τθσ ςυνείδθςθσ). 

Υροφορικότθτα ςτθν ζκφραςθ («Ξακζνασ όπωσ νιϊκει», να νιϊςεισ τον εαυτό ςου... » β' ενικό πρόςωπο). 

έριςθ ςυμβόλων (κορυφι νθςιοφ —> περίοπτθ κζςθ τθσ ποίθςθσ). 

Χυνειρμικι — διαιςκθτικι ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ (Ενα ςκαλοπάτι... ζβλεπα ν' αλλάηει ο ορίηοντασ). 

Χκοπόσ: αφφπνιςθ τθσ φανταςίασ και τθσ ευαιςκθςίασ, ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι, τζρψθ του δζκτθ. 

 

ΥΦΑΓΠΑΨΕΛΑ 

Θ εξωγλωςςικι επικοινωνία διενεργείται μζςω παραςτατικϊν κωδίκων, όπωσ οι χειρονομίεσ, οι κινιςεισ 

των ματιϊν ι θ ποιότθτα τθσ φωνισ. Αυτοί οι κϊδικεσ μεταδίδουν μθνφματα μόνο ςτον παρόντα χρόνο και 

χϊρο. Σ τόνοσ τθσ φωνισ μου μπορεί να υποδθλϊςει τθν παροφςα ςτάςθ μου ωσ προσ το αντικείμενο και 

τον ακροατι- δεν μπορεί να μεταδϊςει μινυμα ςχετικά με τα ςυναιςκιματα μου τθσ περαςμζνθσ 

εβδομάδασ. Σι παραςτατικοί κϊδικεσ, λοιπόν, περιορίηονται ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία ι 

ςτθν επικοινωνία όπου ο επικοινωνόσ είναι παρϊν. Σι λειτουργίεσ τουσ είναι δφο: 

Θ πρϊτθ είναι να μεταφζρουν ενδεικτικι πλθροφορία. Υρόκειται για πλθροφορία ςχετικι με τον 

ομιλθτι και τθν κατάςταςθ του, μζςω τθσ οποίασ ο ακροατισ πλθροφορείται για τθν ταυτότθτα, τα 

ςυναιςκιματα, τισ ςτάςεισ, τθν κοινωνικι κζςθ κ.λπ. του ομιλθτι. Θ δεφτερθ λειτουργία τουσ είναι ο 

χειριςμόσ τθσ αλλθλόδραςθσ. Χρθςιμοποιοφνται για τθ ρφκμιςθ τθσ ςχζςθσ που ο κωδικοποιόσ κζλει να ζχει 

με τον άλλον. Χρθςιμοποιϊντασ κάποιεσ χειρονομίεσ, τθ ςτάςθ του ςϊματοσ και τον τόνο τθσ φωνισ μου, 

προςπακϊ να κυριαρχιςω πάνω ςτουσ άλλουσ, να είμαι διαλλακτικόσ μαηί τουσ ι να τουσ αποφφγω. 

Ππορϊ να χρθςιμοποιιςω κάποιουσ κϊδικεσ για να υποδθλϊςω το τζλοσ τθσ ομιλίασ μου και τθ ςειρά του 

επόμενου να μιλιςει ι τθν επικυμία μου να τερματιςτεί θ ςυνάντθςθ. Αυτοί οι κϊδικεσ είναι ακόμθ, κατά 

μία ζννοια, ενδεικτικοί. Χρθςιμοποιοφνται όμωσ για να μεταφζρουν πλθροφορίεσ για τθ ςχζςθ μάλλον 

παρά για τον ομιλθτι. Αυτζσ οι δφο λειτουργίεσ των παραςτατικϊν κωδίκων μποροφν επίςθσ να 

επιτελεςτοφν και από τουσ αναπαραςτατικοφσ, ςτο βακμό που παραςτατικοί κϊδικεσ ενυπάρχουν ςτα 

αναπαραςτατικά μθνφματα. Ζνα γραπτό κείμενο μπορεί π.χ. να ζχει «τόνο φωνισ», μια φωτογραφία να 

μεταδίδει κλίψθ ι χαρά. Σι κοινωνικοί ψυχολόγοι ωςτόςο αναγνωρίηουν και μια τρίτθ λειτουργία των 

κωδίκων, θ οποία μπορεί να επιτελεςτεί μόνο από τουσ αναπαραςτατικοφσ. Υρόκειται για τθ γνωςτικι ι 

ιδεατικι λειτουργία, δθλαδι τθ λειτουργία μεταβίβαςθσ πλθροφοριϊν ι ιδεϊν για απόντα πράγματα, μζςω 

μθνφματοσ ι κειμζνων ανεξάρτθτων από τον επικοινωνό και τθν κατάςταςθ. Θ γλϊςςα των λζξεων και θ 

φωτογραφία είναι παραδείγματα αναπαραςτατικϊν κωδίκων. 

John Fiske, Ειςαγωγι ςτθν επικοινωνία 

 

Ψο παραπάνω κείμενο αποτελεί πραγματεία, κακϊσ εντοπίηουμε ς' αυτό τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

Επιςτθμονικι πραγμάτευςθ του κζματοσ τθσ επικοινωνίασ, ςυςτθματικι διερεφνθςθ του (Σι λειτουργίεσ 

τουσ είναι δφο: Θ πρϊτθ είναι... Θ δεφτερθ...). 

Χριςθ τθσ επίκλθςθσ ςτθ λογικι. 
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Γλϊςςα λιτι, δθλωτικι — διάςπαρτοι επιςτθμονικοί όροι (εξωγλωςςικι επικοινωνία, παραςτατικοί 

κϊδικεσ, αλλθλόδραςθ, κωδικοποιόσ). 

Ϊφοσ ςοβαρό, αντικειμενικό. 

Πετάδοςθ ςυγκεκριμζνων γνϊςεων και πλθροφοριϊν ςε ειδικό κοινό. 

 

ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΣ 

28 Φλεβάρθ 1943 

Χτεσ βράδυ μια είδθςθ ακατανόθτθ μασ ιρκε. Πια είδθςθ αςφλλθπτθ. Σ Γερο-Υαλαμάσ πζκανε. Είχαμε 

ξεχάςει πωσ ιταν κνθτόσ. Ψρζξαμε αμζςωσ ςτθν οδό Υεριάνδρου. Εκεί βρικαμε τον Άγγελο Χικελιανό 

αναςτατωμζνο κι αυτόν. Δεν ακοφονταν άχνα. Άφωνοι όλοι κοιτάηαμε το γεροντάκι να κοιμάται και 

περιμζναμε ϊρεσ ορκοί κοντά του. Ψι περιμζναμε;... Μςωσ τθ γνϊριμθ λάμψθ των ματιϊν του κάτω από τα 

πυκνά χαμθλωμζνα φρφδια του... Πα τίποτα πια... 

Υϊσ θ είδθςθ μακεφτθκε και βοφθξε όλθ θ Ακινα; Υϊσ το νεκροταφείο ςιμερα ιταν μαφρο από τον 

κόςμο; Τλθ θ Ελλάδα ιταν εκεί. Σι Λταλοί φρουροί είχαν μαηευτεί ςτισ γωνιζσ τουσ και κοίταηαν 

καυμάηοντασ φοβιςμζνοι. Ψο ςιωπθλό αυτό πλικοσ είχε ζνα μεγαλείο, που ζκανε τουσ ξζνουσ 

προςεκτικοφσ. Πετείχε ςτο κάνατο. Χτριμωχτικαμε με κόπο μζςα ςτθν εκκλθςιά. Χιλιάδεσ είχαν μείνει απ' 

ζξω. Σ Πακαριϊτατοσ χοροςτάτθςε και αποχαιρζτθςε το νεκρό. Ζπειτα μια φωνι τράνταξε τθ ςκεπι και τα 

τοιχϊματα, θ φωνι του Χικελιανοφ: «Χ' αυτό το φζρετρο ακουμπά θ Ελλάδα»... «Θχιςτε ςάλπιγγεσ...». 

Λωάννα Ψςάτςου, Φφλλα Κατοχισ 

 

Ψο παραπάνω κείμενο είναι θμερολόγιο, όπωσ αποδεικνφουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ϊπαρξθ χρονικισ ζνδειξθσ. 

Αφιγθςθ ενόσ ςθμαντικοφ γεγονότοσ τθσ πνευματικισ ηωισ (κάνατοσ του Υαλαμά), που αποτελεί 

ςυγχρόνωσ και ατομικό βίωμα. 

Χριςθ του α' πλθκυντικοφ προςϊπου — προςωπικό φφοσ. 

Επικυμία φφλαξθσ αυτοφ του ςθμαντικοφ γεγονότοσ ςτθν προςωπικι και ίςωσ ςτθ ςυλλογικι μνιμθ. 

 

ΕΥΛΧΨΣΟΘ 

Υαραςκευι, 5 Δεκ. 1941.  

Ψίμο, 

Αυτά τα δφο «Α» ακοφςτθκαν ςιμερα ςτο φτωχικό μου, κακϊσ κατά τισ 1.45', γυρίηοντασ από τθν 

Υρεςβεία και ανοίγοντασ τθν πόρτα είδαμε θ Παρϊ και εγϊ πάνω ςτο πάτωμα, όπωσ τα νοφφαρα ςτο νερό, 

τα δυο ςου γράμματα (5+6). Χάρθκα, Ψίμο, πολφ για δφο πράγματα: Ψο πρϊτο, το δευτερεφον, είναι πωσ δε 

χάκθκε το γαλλικό χειρόγραφο, όπωσ φοβόμουνα. Χυλλογιηόμουνα, ξζρεισ, πάλι ταχυδρομεία και 

αργοπορίεσ. Υράγματα που τα βαριζμαι φριχτά. Γιατί ζχω ζνα μεγάλο ελάττωμα, ςαν ςυγγραφζασ, εννοϊ. 

Άμα τελειϊςω κάτι και το δϊςω ςτον τυπογράφο, αδιαφορϊ ολότελα: είναι ςαν ενιλικο παιδί. «Ασ κάνει κι 

αυτό το δρόμο του», λζω μοναχόσ μου. Ψο ίδιο όμωσ δε ςυμβαίνει για τα χειρόγραφα που κρατϊ ςτο 

ςυρτάρι μου, με βαςανίηουν, τα ξαναδιαβάηω, τα ξαναψαχουλεφω ατζλειωτα. Ξάποτε τφπωςα μερικά 

πράγματα (πολφ λίγα άλλωςτε) μόνο και μόνο για να τα ξεφορτωκϊ. —Σπωςδιποτε το άρκρο που είδεσ 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

50 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

ιταν μια πράξθ φιλίασ και ενόσ κεφιοφ που μου ιρκε ζνα βράδυ, όταν διάβαςα ςτον πρόλογο τθσ Tempest 

το ιςτορικό τθσ Sea adventure. Διαφωτιςτικό; πϊσ μπορεί να γράφει κανείσ διαφωτιςτικά άρκρα χωρίσ 

βιβλία βοθκθτικά και χωρίσ κείμενα. Δε βαριζςαι: οι ςυγγραφείσ που είναι τζλεια άγνωςτοι ςτο ξζνο κοινό, 

είναι ςχεδόν όλοι οι ςυγγραφείσ ςτα χρόνια που ηοφμε. Χιμερα, Ψίμο, είναι πολφ αν μπορζςει ο κακζνασ, με 

ζνα ζργο μικρό ι μεγάλο, να πει ςε δυο τρεισ ανκρϊπουσ: εδϊ είμαι. Ψα άλλα, είναι ηιτθμα αν κα τα 

γνωρίςει πια θ γενιά μασ... Γεια ςου 

Γιϊργοσ (Γιϊργοσ Χεφζρθσ) 

Ψο παραπάνω κείμενο αποτελεί κακαρι επιςτολι, όπωσ αποκαλφπτουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

Ϊπαρξθ εξωτερικϊν ενδείξεων (θμερομθνία, προςφϊνθςθ). Αναφορά ςτθ διαδικαςία ανταλλαγισ 

επιςτολϊν. 

Χριςθ του α' και β' προςϊπου -> άμεςθ, απτι θ πρόκεςθ τθσ επικοινωνίασ. Χυνειρμικι ανάπτυξθ των 

ιδεϊν, ελεφκερθ μετάβαςθ από το ζνα κζμα ςτο άλλο. 

 

ΑΦΚΦΣ 

Ξαλοκαίρι του 1995, πάνω ςτον Χκίνακα, τθν κορυφι του Ψθλορείτθ που ζχει υψόμετρο 1.760 μζτρα. Ψόποσ 

γυμνόσ και τθσ πζτρασ. Ξακϊσ θ Ελλάδα, θ επίςθμθ Ελλάδα, πζρα μακριά διαπλθκτίηεται περί το μθδζν και 

αυτοαναλϊνεται, ενϊ τα καφματα δεν ζρχονται και οι πυρκαγιζσ ςιμϊνουν από παντοφ, ςε τοφτθ τθν 

κορυφι του Ψθλορείτθ θ άλλθ Ελλάδα ζςτθςε ζνα δείγμα λαμπρό και δφςκολο: το αςτεροςκοπείο του  

Χκίνακα, αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, του ΛΨΕ και του Λνςτιτοφτου Max Planck 

του Πονάχου. Πε τθν ψθφιακι του κάμερα που μπορεί να ανιχνεφει τθν φπαρξθ και ενόσ μόνο φωτονίου, 

απρόςιτα ςτθν όραςθ μασ κομμάτια του Χφμπαντοσ είναι υποψιφια για ψθφιακι φωτογράφθςθ. Θ 

ανάλυςθ και θ επεξεργαςία των δεδομζνων κα γίνεται ςε απευκείασ ςφνδεςθ με το υπολογιςτικό κζντρο 

του Υανεπιςτθμίου, κοντά ςτθν Ξνωςό. Είναι το ςφγχρονο μονοπάτι που ςυνδζει τα «κεϊκά» με τα 

εγκόςμια. Είναι αυτι θ άλλθ Ελλάδα που εκδθλϊνεται ι αγωνιά, ενϊ πζρα μακριά θ χϊρα άδει τα ίδια 

πάντα τραγοφδια, τα χωρίσ περιεχόμενο ι μζλλον. 

Γ. Γραμματικάτθσ, Κοςμογραφιματα 

 

Ψο παραπάνω κείμενο ανικει ςτο δθμοςιογραφικό είδοσ του άρκρου, όπωσ ςυνάγεται από τα 

χαρακτθριςτικά του: 

Υαρουςίαςθ γεγονότοσ τθσ επικαιρότθτασ (ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του αςτεροςκοπείου του Χκίνακα — 

δυνατότθτεσ του) με αντικειμενικζσ πλθροφορίεσ (το αςτεροςκοπείο... Ξνωςό). 

Χχολιαςμόσ του γεγονότοσ (θ άλλθ Ελλάδα ζςτθςε ζνα δείγμα λαμπρό και δφςκολο, Είναι το ςφγχρονο 

μονοπάτι... ι μζλλον). 

Γλϊςςα δθλωτικι — ειδικό λεξιλόγιο (ψθφιακι του κάμερα, φωτονίου, ανάλυςθ, επεξεργαςία των 

δεδομζνων). 

Ψριτοπρόςωπθ διατφπωςθ —> αντικειμενικότθτα (ακόμθ και θ κριτικι που αςκείται φαίνεται βαςιςμζνθ ςε 

πραγματικά ςτοιχεία, επομζνωσ θχεί αντικειμενικι). 

Ενθμζρωςθ του αναγνωςτικοφ κοινοφ για μια επίκαιρθ εξζλιξθ (πρόταξθ χρονικοφ ςτοιχείου). 
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ΕΥΛάΩΟΟΛΔΑ 

Ελλθνικό καλοκαίρι. Ψϊρα, κακϊσ ο Λοφλιοσ διαπερνά τισ νφχτεσ με τθ ηζςτθ και τουσ καθμοφσ του, ζνασ 

αςτεριςμόσ διακρίνεται εφκολα ςτον ουρανό. Σ Αςτεριςμόσ του Χκορπιοφ. Ψισ πρϊτεσ νυχτερινζσ ϊρεσ 

απαντάται χαμθλά ςτον ορίηοντα, προσ το νότο. Ψο ςχιμα του κυμίηει πράγματι ζνα ςκορπιό, με τθν ουρά 

του να γυρίηει απειλθτικά. Σ αςτεριςμόσ περιλαμβάνει κοντά ςτισ δφο εκατοντάδεσ αςτζρια, ορατά με 

γυμνό μάτι, από τα οποία όμωσ μόνον δεκατρία ζχουν λαμπρότθτα μεγάλθ· και είναι εκείνα που του 

προςδίδουν το χαρακτθριςτικό ςχιμα. Χτθν περιοχι υπάρχουν ακόμα νεφελϊματα κάκε είδουσ, άλλα 

φωτεινά και άλλα αμυδρά, μεταβλθτοί αςτζρεσ και όμορφα ςφαιρικά ςμινθ. 

Χτθν καρδιά του Χκορπιοφ βρίςκεται ο Αντάρθσ. Ζνασ τεράςτιοσ αςτζρασ, κοκκινωπόσ ςτθ λάμψθ. Ζχει 

τριακόςιεσ φορζσ τθ διάμετρο του Ιλιου και είναι κάπου δφο χιλιάδεσ φορζσ λαμπρότεροσ του. Από μασ 

απζχει ςτα πεντακόςια ζτθ φωτόσ. Ψο κοκκινωπό δθλαδι φωσ, ξεκίνθςε από τον Αντάρθ όταν θ Βυηαντινι 

Αυτοκρατορία απερχόταν από το ιςτορικό προςκινιο. Ξυριολεκτικά και αςτρονομικά ο Αντάρθσ είναι ζνασ 

ερυκρόσ γίγαντασ. Αςτζρασ, δθλαδι, ςτο τελευταίο ςτάδιο τθσ εξελίξεωσ του, ςτο τζλοσ μιασ ηωισ 

πολυτάραχθσ. 

Γ. Γραμματικάκθσ, Κοςμογραφιματα 

 

Ψο παραπάνω κείμενο είναι επιφυλλίδα, όπωσ ςυνάγεται από τα χαρακτθριςτικά του: Χφνδεςθ με τθν 

επικαιρότθτα μζςω τθσ χρονικισ ζνδειξθσ που προτάςςεται. Επιςτθμονικό κζμα - ζκκεςθ γνωςτικοφ 

υλικοφ, επιςτθμονικϊν ανακαλφψεων. Γλϊςςα αναφορικι - ειδικό λεξιλόγιο (ορίηοντα, αςτεριςμόσ, 

νεφελϊματα, διάμετροσ). 

Διάνκιςθ με λογοτεχνικζσ εκφράςεισ (με τθν ουρά του να γυρίηει απειλθτικά, όμορφα, ςφαιρικά ςμινθ, 

κοκκινωπόσ ςτθ λάμψθ, ςτο τζλοσ μιασ πολυτάραχθσ ηωισ).  

Πόρφωςθ του αναγνϊςτθ. 
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Ξεφάλαιο 3 

ΔΛΞΑΛΣΧ ΞΑΛ ΑΔΛΞΣΧ ΟΣΓΣΧ 

 

Σ λόγοσ είναι θ ανκρϊπινθ ικανότθτα επικοινωνίασ που πραγματϊνεται με τθ γλϊςςα κάκε λαοφ. Θ 

γλϊςςα ομοιογενοποιεί και ενϊνει τα μζλθ μιασ κοινότθτασ. Ωςτόςο, δεν είναι πάντα «ακϊα», δεδομζνου 

ότι οι λζξεισ περιζχουν πλθροφορίεσ και μθνφματα, ανάλογα με το πϊσ τισ χειρίηεται και τισ επιλζγει κάκε 

ομιλθτισ. Άρα, οι λζξεισ αςκοφν εξουςία και βία. 

Βζβαια, για να μεταβλθκεί ο λόγοσ ςε πράξθ εξουςίασ και βίασ, πρζπει ο ομιλθτισ να ζχει τθ δικαιοδοςία 

να το κάνει. Για να ζχει δφναμθ ο λόγοσ του πρζπει να είναι ο ίδιοσ εκπρόςωποσ τθσ εξουςίασ. Ωσ 

εκπρόςωποσ τθσ εξουςίασ, ςυχνά, κάνει όχι χριςθ, αλλά κατάχρθςθ τθσ γλϊςςασ, παραβιάηοντασ τθ 

λειτουργία τθσ, τθν επικοινωνία, και ςτθ κζςθ τθσ επιβάλλει τον ιδεολογικό λόγο, τον εξουςιαςτικό 

μονόλογο, με ςτόχο τθν επιβολι ελζγχου και τθν ποδθγζτθςθ του δζκτθ. 

 

Α. ΑΔΛΞΣΧ ΟΣΓΣΧ, ΛΔΕΣΟΣΓΛΞΣΧ ΟΣΓΣΧ / ΟΣΓΣΧ ΕΣΩΧΛΑΧ 

Θ ιδεολογικι γλϊςςα, θ γλϊςςα τθσ εξουςίασ ζχει κάποια χαρακτθριςτικά, που αποτελοφν τισ παγίδεσ 

ςτον λόγο των εκπροςϊπων κάκε μορφισ εξουςίασ (πολιτικοί, ΠΠΕ, νομοκεςία, διαφιμιςθ κτλ.). Αυτζσ 

παραπλανοφν και εξαπατοφν τουσ δζκτεσ, ενϊ νομιμοποιοφν τα λεγόμενα του ομιλθτι, παρόλο που απ' 

αυτά απουςιάηει και το νόθμα και θ ουςία. 

Χφμφωνα με τθ Γλωςςολόγο Άννα Φραγκουδάκθ ςτο βιβλίο τθσ «Γλϊςςα και Λδεολογία», ο ιδεολογικόσ 

λόγοσ είναι λόγοσ: α) πλθκωρικόσ, β) αξιολογικόσ, γ) ευφθμιςτικόσ, δ) ςυμφυρματικόσ, ε) διχοτομικόσ, ςτ) 

αυταπόδεκτοσ, 

και μ' αυτά τα χαρακτθριςτικά ςτοχεφει ςτθν ιδεολογικι και πνευματικι χειραγϊγθςθ του δζκτθ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα: 

α) είναι λόγοσ πλθκωρικόσ, γιατί:: 

 περιζχει μεγαλφτερο από τον αναγκαίο αρικμό λζξεων και περιζχει φράςεισ και λζξεισ που 

ςυνοδεφονται από πολλά ςυνϊνυμα επίκετα, πλεοναςμοφσ, επιρριματα που χάνουν τθ ςθμαςία τουσ, 

 προβαίνει ςε επιτθδευμζνθ χριςθ γραμματικισ και ςυντακτικοφ με μακροπερίοδο λόγο, που οδθγεί ςε 

αςάφειεσ, 

 περιζχει λζξεισ με μεγάλο θκικό βάροσ και αξίεσ που μεταβάλλονται ςε ζννοιεσ αςαφείσ, αφοφ χάνουν 

το πραγματικό τουσ νόθμα, όπωσ: λαόσ, πατρίδα, ςυντθρθτικόσ - προοδευτικόσ˙ 

β) είναι λόγοσ αξιολογικόσ, γιατί: 

  χρθςιμοποιεί λζξεισ με νοθματικι αςάφεια που το μινυμα τουσ δε γίνεται, αμζςωσ, κατανοθτό. Ωςτόςο, 

λόγω τθσ νοθματικισ τουσ ρευςτότθτασ οι λζξεισ μεταδίδουν διάφορα μθνφματα, ανάλογα με το πϊσ τισ 

χρθςιμοποιεί και γιατί τισ επιλζγει ο πομπόσ. 

 λανκάνουν αξιολογικοί χαρακτθριςμοί, 

 αποκλείονται οι αμφιςβθτιςεισ, γι’ αυτό και ςε περίπτωςθ διαφωνίασ λανκάνει θ θκικι καταδίκθ του 

δζκτθ. Άρα, ο αξιολογικόσ λόγοσ μετατρζπει το μινυμα ςε εκβιαςμό του δζκτθ, αφοφ το αυτονόθτο του 

μθνφματοσ δεν απαιτεί οφτε αιτιολόγθςθ, οφτε, φυςικά, απόδειξθ ˙ 
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γ) είναι λόγοσ ευφθμιςτικόσ, γιατί: 

 νομιμοποιεί τον πομπό με όποιεσ λζξεισ και φράςεισ χρθςιμοποιεί, 

 κυριαρχεί ο αυκαίρετοσ και διαςτρεβλωμζνοσ λόγοσ, 

 ςυχνά αντικακίςταται το υποκείμενο με τισ λζξεισ: λαόσ, ζκνοσ, κοινωνία, 

 τα υποκείμενα διαβιβάηουν τα μθνφματα τουσ με τθ χριςθ αφθρθμζνων «εννοιϊν και θκικϊν αξιϊν 

δ) είναι λόγοσ ςυμφυρματικόσ, γιατί: 

 περιζχει λζξεισ που δεν ζχουν νοθματικι ςυνάφεια και τισ χρθςιμοποιεί ςαν να ταυτίηονται νοθματικά, 

 περιλαμβάνει μίξεισ λζξεων που αποκλείουν τθν αντίλθψθ και κατανόθςθ του μθνφματοσ. 

 περιζχει αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, νοθματικά κενά, αςάφειεσ, νοθματικά λεκτικά τζρατα, λαϊκζσ - λαϊκιςτικζσ 

εκφράςεισ, 

 οι λζξεισ χάνουν τθν πραγματικι τουσ ςθμαςία, 

 ςτόχοσ του είναι να γοθτεφςει τον δζκτθ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ 

ε) είναι λόγοσ διχοτομικόσ/ μανιχαϊςτικόσ, γιατί: 

 παρουςιάηει αντικετικά δφο αξίεσ, μία κετικι και μία αρνθτικι, και προβάλλει τθ κετικι αξία μζςα από 

τθν αντιπαραβολι τθσ με τθν αντίκετθ τθσ, 

 θ αλικεια παρουςιάηεται με απολυτότθτα, χωρίσ να απαιτείται θ απόδειξθ τθσ 

ςτ) είναι λόγοσ αυταπόδεικτοσ, γιατί: 

 αποκλείονται οι αμφιςβθτιςεισ με τουσ αξιολογικοφσ χαρακτθριςμοφσ,  

 το μινυμα περνά ςαν αυτονόθτο, αφοφ απορρζει από τθ χριςθ τθσ αυκεντίασ και τθσ επιςτιμθσ, που ο 

δζκτθσ δεν τολμά να μθν αποδεχκεί, επειδι τισ κεωρεί αναμφιςβιτθτεσ. 

 

Υαράδειγμα: Χτο επόμενο κείμενο ο Χίτλερ χρθςιμοποιεί λόγο εξουςίασ: 

Υϊσ κζλει ο έίτλερ τθ διαπαιδαγϊγθςθ των νζων 

Απόςπαςμα από τισ «Χυνομιλίεσ με τον Χίτλερ» του Φάουςνιγκ, 

 ςτο ζργο του Γ. Χόφερ «Σ εκνικοςοςιαλιςμόσ από τα κείμενα» 

Θ διαπαιδαγϊγθςθ μου είναι ςκλθρι. Θ αδυναμία πρζπει να διϊχνεται με μαςτίγιο. Χτα ςχολεία μου κα 

ανδρωκεί μια νεολαία που κα αλλάξει τον κόςμο, κζλω μια νεολαία απότομθ, αυταρχικι, ατρόμθτθ και 

ςκλθρι. Θ νεολαία οφείλει να ςυγκεντρϊνει όλα αυτά τα ςτοιχεία. Υρζπει να υπομζνει τον πόνο. Δεν 

πρζπει να υπάρχει ς' αυτιν κανζνα ίχνοσ αδυναμίασ ι τρυφερότθτασ. Ψο ελεφκερο και υπζροχο αγρίμι 

πρζπει να ξαναλάμψει ςτα μάτια τθσ. Δυνατι και όμορφθ, ζτςι ονειρεφομαι τθ νεολαία μου. κα είναι ικανι 

να πραγματοποιεί όλεσ τισ φυςικζσ αςκιςεισ, κζλω να δθμιουργιςω μια ακλθτικι νεολαία. Αυτόσ είναι ο 

πρϊτοσ και κυριότεροσ ςτόχοσ. Ζτςι κα κατορκϊςω να εξαλείψω χιλιετθρίδεσ ανκρϊπινθσ υποτζλειασ. Ζτςι 

κα ζχω μπροςτά μου τον κακαρό και ευγενικό καρπό τθσ φφςθσ. Ζτςι κα αναδθμιουργιςω τον άνκρωπο. Δε 

κζλω πνευματικι καλλιζργεια. Θ επιςτιμθ κα διζφκειρε τθ νεολαία μου. Αυτό που κα προτιμοφςα είναι ό,τι 

μακαίνει να το εφαρμόηει ςτο παιχνίδι. Αλλά οφείλει να μάκει να αυτοκυριαρχείται. κζλω να μάκει να νικά, 

και ςτισ ςκλθρότερεσ δοκιμαςίεσ, το φόβο και το κάνατο. Αυτό είναι το φψιςτο κατόρκωμα μιασ θρωικισ 

νεολαίασ, απ' αυτι κα ξεπθδιςει ο ελεφκεροσ άνκρωποσ, μζτρο και κζντρο του κόςμου, ο άνκρωποσ 

δθμιουργόσ, ο άνκρωποσ κεόσ. Χτα ςχολεία μου κα λατρεφεται θ εικόνα του ωραίου και αυτοκυρίαρχου 

ανκρϊπου. 
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Β. ΔΛΞΑΛΣΧ ΟΣΓΣΧ / ΟΣΓΣΧ ΥΑΛΔΕΛΑΧ 

Χτον αντίποδα του άδικου λόγου, του λόγου τθσ εξουςίασ, βρίςκεται ο δίκαιοσ λόγοσ, ο λόγοσ τθσ 

παιδείασ. Σ δίκαιοσ λόγοσ διαφζρει από τον άδικο και ωσ προσ τθν πρόκεςθ του πομποφ και ωσ προσ τθ 

λειτουργία του ίδιου του δίκαιου λόγου. Ζτςι, πρόκεςθ του δεν είναι να επιβλθκεί, να αποδυναμϊςει τθν 

κριτικι ικανότθτα του πομποφ, οφτε να τον χειραγωγιςει, αλλά απεναντίασ να τον αφυπνίςει, να τον 

απελευκερϊςει, για να είναι ςε κζςθ ν' αντιςτακεί ςτθν εξουςιαςτικι επιβολι. Ωσ προσ τθ λειτουργία του, 

ο δίκαιοσ λόγοσ ξεχωρίηει από τον άδικο λόγο και για τισ λεξιλογικζσ, αλλά και για τισ ςυντακτικζσ και 

γραμματολογικζσ του επιλογζσ. 

Ζτςι, ο δίκαιοσ λόγοσ / ο λόγοσ τθσ παιδείασ αποςκοπεί: 

  να ολοκλθρϊςει τον άνκρωπο ωσ προςωπικότθτα, να τον απελευκερϊςει από τα πάκθ και τισ 

αδυναμίεσ του και να τον αναδείξει πνευματικά, 

 να κατακτιςει τθν εςωτερικι ι ψυχολογικι του ελευκερία και να τον απελευκερϊςει από προλιψεισ, 

δειςιδαιμονίεσ, φανατιςμοφσ, δογματιςμοφσ, 

 να είναι ςε κζςθ να ξεχωρίηει το καλό από το κακό, τθν αλικεια από το ψζμα, το δίκαιο από το άδικο, 

 να αποκτιςει δθμοκρατικζσ αρχζσ και αξίεσ, 

 να του δθμιουργιςει αντιςτάςεισ και άμυνεσ, ϊςτε απζναντι ςτθν εξουςιαςτικι επιβολι και βία να 

προβάλλει αντιεξουςιαςτικό λόγο, 

 να του εμφυτεφςει τθν πίςτθ ςτα ιδανικά, 

 να του αναπτφξει το αίςκθμα τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ, ϊςτε να καταςτεί άξιο μζλοσ τθσ 

κοινωνίασ, 

 να αποκτιςει ιςχυρι κζλθςθ που να εμπνζεται από θκικζσ αρχζσ, από πνεφμα αυταπάρνθςθσ και 

αλτρουιςμοφ, 

 να τον αποδεςμεφςει από τα κυριαρχικά του ζνςτικτα, τισ τάςεισ επιβολισ, εξουςίασ, 

 να απζχει από κάκε ωφελιμιςμό και χρθςιμοκθρία, 

 να αποκτιςει μόρφωςθ και αγωγι 

 να αποκτιςει εκνικι ςυνείδθςθ, 

 να αποκτιςει ανεπθρζαςτθ ςκζψθ και κριτικό ςτοχαςμό, 

 να του διαμορφϊςει πολιτικι ςυνείδθςθ, ϊςτε να καταςτεί υπεφκυνο και ευςυνείδθτο μζλοσ τθσ 

κοινωνίασ, 

 να αποκτιςει ιςχυρι κζλθςθ, επιμονι και υπομονι, 

 να επιδιϊκει το μζτρο και να ξεφεφγει από τθν υπερβολι και τθν ζλλειψθ, 

 να του καλλιεργιςει τθ λογικι ικανότθτα και τον προβλθματιςμό, 

 να ςζβεται τθν πολυφωνία, το δικαίωμα ςτθ διαφωνία, τθ χριςθ διαλόγου, 

 να του καλλιεργιςει τον ευγενι ανταγωνιςμό και τθ δθμιουργικι άμιλλα, 

 να ςζβεται τθν ελευκερία, κακϊσ και τα δικαιϊματα του ατόμου και των λαϊν, 

 να τον καταςτιςει ςυνειδθτοποιθμζνο Ευρωπαίο πολίτθ, ϊςτε να μπορεί να λειτουργεί ς' ζνα 

πολυεκνικό και πολυπολιτιςμικό περιβάλλον, χωρίσ όμωσ, να ξεχνά τθν ιδιαίτερθ του ελλθνικι 

ταυτότθτα. 
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Υαράδειγμα: Σ Ψ. Χομπσ, επιχειρθματολογϊντασ για τθν ορκι κατανόθςθ των εννοιϊν και αξιϊν που 

ςχετίηονται με τθ ςυγκρότθςθ του πλαιςίου των αρχϊν τθσ δθμοκρατίασ χρθςιμοποιεί το λόγο τθσ 

παιδείασ: 

 

Ωπάρχει ζνασ και μοναδικόσ τρόποσ ςυγκρότθςθσ κοινισ εξουςίασ, ικανισ να προςτατεφει τουσ 

ανκρϊπουσ από τισ ζξωκεν επιβολζσ και τισ μεταξφ τουσ αδικοπραγίεσ, και να τουσ παρζχει αςφάλεια, ζτςι 

ϊςτε να ηουν ικανοποιθμζνοι, ςυντθροφμενοι από τθν εργαςία τουσ και τουσ καρποφσ τθσ γθσ. Σ τρόποσ 

είναι ο εξισ: όλοι εκχωροφν ολόκλθρθ τθ δφναμθ και τθν ιςχφ τουσ ς' ζναν άνκρωπο ι ςε μια ςυνζλευςθ 

ανκρϊπων, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ είναι δυνατι, με βάςθ τθν αρχι τθσ πλειοψθφίασ, θ αναγωγι όλων των 

βουλιςεων ςε μία. Πε άλλα λόγια, ανακζτουν ς' ζνα άτομο ι ςε μια ςυνζλευςθ ατόμων να τουσ 

εκπροςωπεί, ζτςι ϊςτε ο κακζνασ να ορίηει και να αναγνωρίηει τον εαυτό του ωσ αυτεξοφςιο εντολοδότθ 

οποιαςδιποτε ενζργειασ επιτελεί ι προκαλεί ο εκπρόςωποσ όλων για κζματα ςχετικά με τθν κοινι ειρινθ 

και αςφάλεια, υποτάςςοντασ ο κακζνασ τθ βοφλθςθ του ςτθ βοφλθςθ του τελευταίου και τθν κρίςθ του 

ςτθν κρίςθ του. Ξαι τοφτο είναι παραπάνω από απλι ςυγκατάκεςθ ι ςυμφωνία- πρόκειται δθλαδι για 

πραγματικι ενοποίθςθ όλων ς' ζνα και το αυτό πρόςωπο, δθμιουργθμζνθ μζςω τθσ ςφμβαςθσ κάκε 

ανκρϊπου με κάκε άλλον άνκρωπο, και μάλιςτα με τζτοιον τρόπο ςαν να ζλεγε κάκε άνκρωποσ ςε κάκε 

άλλον άνκρωπο: «εξουςιοδοτϊ αυτό το άτομο ι ςυνζλευςθ ατόμων και απεμπολϊ το δικαίωμα μου να 

αυτοκυβερνϊμαι υπό τον όρο ότι κα απεμπολιςεισ και εςφ το ίδιο δικαίωμα ςου και κα εξουςιοδοτιςεισ 

τισ πράξεισ του κατά τον ίδιο τρόπο». Αφοφ γίνει αυτό, το πλικοσ που ενοποιείται ζτςι ςε ζνα πρόςωπο 

ονομάηεται πολιτικι κοινότθτα και ςτα λατινικά civitas. Λδοφ λοιπόν θ γζννθςθ εκείνου του μεγάλου 

Οεβιάκαν ι μάλλον (για να μιλιςουμε με μεγαλφτερο ςεβαςμό) εκείνου του κνθτοφ κεοφ ςτον οποίο 

οφείλουμε, φςτερα από τον ακάνατο κεό, τθν ειρινθ και τθ διαφζντευςι μασ. Διότι, χάρθ ςτθν 

εξουςιοδότθςθ θ οποία του δόκθκε από το κάκε μζλοσ τθσ πολιτικισ κοινότθτασ, ζχει ςτθ διάκεςθ του τόςθ 

εξουςία και δφναμθ ϊςτε επιςείοντασ τεσ να μπορεί να κατευκφνει τθ βοφλθςθ όλων προσ τουσ ςκοποφσ 

τθσ εςωτερικισ ειρινθσ και τθσ αμοιβαίασ αρωγισ ζναντι των εξωτερικϊν εχκρϊν». 

Ψόμασ Χομπσ, «Οεβιάκαν (Υερί των ςκοπϊν, τθσ γζννθςθσ και του οριςμοφ μιασ 

 πολιτικισ κοινότθτασ)», μτφρ. Γρθγόρθσ Υαςχαλίδθσ - Αιμίλιοσ Πεταξόπουλοσ, 

 εκδ. Γνϊςθ, Ακινα 1989, τόμοσ Α', ς. 237 κ.εξ.) 
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Ξεφάλαιο 4 

Θ ΥΑΦΑΓΦΑάΣΧ 

 

Υαράγραφοσ ονομάηεται το μικρό κομμάτι του γραπτοφ πεηοφ λόγου, το οποίο αποτελεί μια 

νοθματικι ενότθτα. Ξάκε παράγραφοσ απαρτίηεται από δφο ι περιςςότερεσ περιόδουσ, ςτισ οποίεσ 

αναπτφςςεται θ επιχειρθματολογία για μια επιμζρουσ ιδζα (ςε ςχζςθ με τθν κφρια ιδζα τθσ ζκκεςθσ ι του 

κειμζνου. Ξάκε μια διακρίνεται από τθν άλλθ νοθματικά και μορφικά. Ωςτόςο, οι παράγραφοι δεν είναι 

ανεξάρτθτεσ ςε μια ζκκεςθ ι ς’ ζνα κείμενο. Απεναντίασ όλεσ μαηί οι παράγραφοι ςυνκζτουν τθν ζκκεςθ. 

 
Χθμείωςθ : 

 Θ ζκταςθ μιασ νοθματικά ολοκλθρωμζνθσ παραγράφου κα πρζπει ςυμβατικά να οριοκετείται μεταξφ 8 – 

15 ςτίχων ˙ εξαίρεςθ αποτελεί θ μεταβατικι παράγραφοσ θ οποία ζχει ςυνδετικό χαρακτιρα γι’ αυτό 

ςυγκροτείται από λιγότερουσ ςτίχουσ. 

 Θ παράγραφοσ αποτελεί τθ μικρογραφία μιασ δοκιμιακισ ζκκεςθσ. 

 Πια οργανωμζνθ, πειςτικι και λειτουργικι παράγραφοσ χαρακτθρίηεται από ςωςτι δομι.  

Αυτι ςυνίςταται : α) ςτθ κεματικι περίοδο 

 β) ςτισ λεπτομζρειεσ / ςχόλια 

 γ) ςτθν κατακλείδα. 

 

Α. ΔΣΠΘ ΨΘΧ ΥΑΦΑΓΦΑάΣΩ 

1. Κεματικι πρόταςθ/περίοδοσ : εκφράηει τθν κφρια ιδζα τθσ παραγράφου και τθ κζςθ του ςυγγραφζα. 

Είναι ςφντομθ και περιεκτικι, γεγονόσ που εξαςφαλίηει λειτουργικότθτα και ςαφινεια. Βρίςκεται, ςυνικωσ, 

ςτθν αρχι τθσ παραγράφου. Χτον επαγωγικό ςυλλογιςμό όμωσ μπαίνει ςτο τζλοσ. 

 
Θ κζςθ τθσ κεματικισ περιόδου : 

 Χτθν αρχι : όταν προχωράμε παραγωγικά, αναλφοντασ ςε λεπτομζρειεσ κάτι γενικό. 

Εφαρμογι: 

Τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και κυρίωσ θ τθλεόραςθ ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ νεανικισ 

εγκλθματικότθτασ. Ζνα μεγάλο μζροσ από το περιεχόμενο των μζςων αυτϊν αναφζρονται ςε πράξεισ βίασ 

και εγκλιματοσ και οι πράξεισ αυτζσ φτάνουν ςτα μάτια των νζων ανκρϊπων, οι οποίοι αφομοιϊνουν 

αςυνείδθτα τισ παραςτάςεισ αυτζσ, δεν τισ επεξεργάηονται κριτικά και μερικζσ φορζσ προβαίνουν ςτθ 

μίμθςθ τουσ. Ψαυτόχρονα, υποβακμίηεται ςτα μάτια τουσ θ αξία τθσ ηωισ και ςε μία δεδομζνθ ςτιγμι δε κα 

διςτάςουν να τθν αφαιρζςουν από κάποιο ςυνάνκρωπό τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο τρόποσ που 

προβάλλει μία μερίδα του τφπου τουσ δράςτεσ κάποιων εγκλθμάτων, θρωοποιϊντασ τουσ, είναι ςίγουρο ότι 

κα βρει κάποιουσ νζουσ που κα ηιλευαν τθ «δόξα» τουσ. Ασ μθν μασ εκπλιςςει λοιπόν το γεγονόσ ότι 

διαβάηουμε ςτισ ειδιςεισ των εφθμερίδων ι ακοφμε από το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για κάποιουσ 

νζουσ που εγκλθμάτθςαν ςτθν προςπάκειά τουσ να αναπαράγουν κάποιεσ ςκθνζσ βίασ που είδαν ςτθν 

τθλεόραςθ. 

Γ. Ξαψάλθσ 
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 Χτθ μζςθ : όταν λειτουργεί ςα γζφυρα ςτα μιςά τθσ παραγράφου. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ κεματικι 

πρόταςθ είναι ςυμπζραςμα για το μιςό και πάνω μζροσ τθσ παραγράφου και ςυγχρόνωσ μια κζςθ για 

απόδειξθ για το μιςό και κάτω μζροσ τθσ παραγράφου. 

 

Εφαρμογι: 

Θ ζνταξθ του κεάτρου ςε κρθςκευτικό πλαίςιο και θ ςυνακόλουκθ μοναδικότθτα τθσ κεατρικισ 

παράςταςθσ προχποκζτουν τθ μεγάλθ λαϊκι ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ αυτζσ δεν πρζπει λοιπόν να μασ 

εκπλιςςει το γεγονόσ ότι το ακθναϊκό κζατρο ζχει τθ δυνατότθτα να φιλοξενιςει 17.000 κεατζσ, ζνα 

ςεβαςτό δθλαδι ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ. Αν τϊρα ςυνδυάςουμε αυτι τθν ακρόα προςζλευςθ 

των κεατϊν με τθ μαρτυρία του Αριςτοφάνθ από τθν τελευταία δεκαετία του 5ου αιϊνα, κα καταλάβουμε, 

γιατί το αρχαίο κζατρο είχε πολιτικι ςθμαςία. Χτουσ Βατράχουσ του, ο μεγάλοσ κωμικόσ τθσ αρχαιότθτασ 

υποςτθρίηει ότι ο τραγικόσ ποιθτισ είναι δάςκαλοσ του λαοφ, και αυτό ςθμαίνει ότι διαμορφϊνει ικοσ 

(αυτι θ ςυμβολι αποδίδεται κυρίωσ ςτον Αιςχφλο) και οξφνει τθ διανοθτικι και κριτικι ικανότθτα των 

πολιτϊν (αυτόσ ο ρόλοσ αποδίδεται κυρίωσ ςτον Ευριπίδθ). Θ λειτουργία του ποιθτι ςυνίςταται, επομζνωσ, 

ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε προβλιματα τθσ εποχισ με τθ βοικεια του 

μφκου. 

Ζκφραςθ- Ζκκεςθ Βϋ Ουκείου, ςελ. 218 

 

 Χτο τζλοσ : όταν προχωράμε επαγωγικά από τισ λεπτομζρειεσ ςτθν κεντρικι ιδζα τθσ παραγράφου. 

Εφαρμογι: 

Είναι αποφαςιςτικοί παράγοντεσ επαγγελματικισ ευδοκίμθςθσ το να διακζτει ο άνκρωποσ ςωματικζσ, 

πνευματικζσ και θκικζσ δυνάμεισ ανάλογεσ με τισ απαιτιςεισ του επαγγζλματοσ του ˙ να ικανοποιείται 

οικονομικά από αυτό παράλλθλα να ζχει επαγγελματικι ςυνείδθςθ, δθλαδι να γνωρίηει τισ απαιτιςεισ τθσ 

επαγγελματικισ δράςθσ και τα εφόδια που διακζτει ο ίδιοσ για αυτι. Πλα αυτά ςυναπαρτίηουν τισ 

βαςικότερεσ προχποκζςεισ επιτυχίασ ςτο επάγγελμα, όςο αυτι εξαρτάται από το ίδιο το άτομο.  

Δ. Φαρμάκθσ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι ζναρξθσ κεματικισ πρόταςθσ – περιόδου: 

Οίγοι κα διαφωνοφςαν με τθν άποψθ ότι... Είναι γνωςτό ότι… Δεν υπάρχει αμφιβολία... Είναι κοινόσ τόποσ... 

Κα ιταν πλάνθ, αν υποςτιριηε κανείσ ότι… Είναι γεγονόσ ότι... Είναι ςαφζσ ότι... Αν ευρφνουμε τθν 

παρατιρθςθ μασ… Ξοινοτοπία τείνει να αποτελζςει θ άποψθ... Είναι ευρφτατα εδραιωμζνθ θ άποψθ... 

Δφςκολο, αν όχι αδφνατο, κα ιταν- να αντιτεκεί κανείσ ςτθν άποψθ… Ελάχιςτοι κα μποροφςαν να 

αρνθκοφν ότι... Αποτελεί πραγματικότθτα το γεγονόσ ότι… Ξατά κοινι ομολογία... Ωποςτθρίηεται ςυχνά 

ότι... Οζγεται ςυχνά ότι... 

 

2. Χχόλια /λεπτομζρειεσ : αποτελοφν τθν ανάπτυξθ, το ςχολιαςμό, τθν ανάλυςθ τθσ κεματικισ πρόταςθσ. 

Χτόχοσ τουσ είναι να αναπτφξουν, να διαςαφθνίςουν, να επεξεργαςτοφν και να υποςτθρίξουν τθν κεντρικι 

ιδζα τθσ κεματικισ πρόταςθσ. Βαςικό πλεονζκτθμα τουσ είναι θ επάρκεια ςτθν ανάπτυξθ. 

Διακρίνονται ςε βαςικζσ , που υποςτθρίηουν άμεςα τθν κφρια ιδζα, και βοθκθτικζσ, που αναπτφςςουν 

άμεςα τθ βαςικι πρόταςθ, ςτθν οποία ανικουν, και ζμμεςα τθ κεματικι πρόταςθ. 
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Εφαρμογι : 

Κεματικι πρόταςθ: Θ ςυνθκιςμζνθ μορφι φανατιςμοφ είναι αλθκινά αποκρουςτικι. 

Βαςικι λεπτομζρεια: Ο φανατικόσ ςε όλεσ τισ εποχζσ είναι ςτενοκζφαλοσ και ςτενόκαρδοσ. 

Βοθκθτικι λεπτομζρεια: Το οπτικό του πεδίο είναι περιοριςμζνο και το πείςμα του ακατανίκθτο. 

Βαςικι λεπτομζρεια: Αγνοεί τουσ ςυμβιβαςμοφσ, αλλά και τισ καλόπιςτεσ και ευγενικζσ παραχωριςεισ. 

Βοθκθτικι λεπτομζρεια: Φρουρόσ ςυχνά ενόσ δόγματοσ που υποςτθρίηει τισ εξοχότερεσ αρετζσ όςο 

προχωρεί, τισ χάνει ο ίδιοσ. 

Ξατακλείδα: Γίνεται απάνκρωποσ, ωμόσ, ςκαιόσ, αποκθριϊνεται, για να εξανκρωπίςει τουσ ανκρϊπουσ. 

 

3. Ξατακλείδα : είναι θ επιλογικι πρόταςθ με τθν οποία κλείνει ςυνικωσ θ παράγραφοσ. Είναι ζνα είδοσ 

ολοκλιρωςθσ ι επαναδιατφπωςθσ τθσ κεματικισ πρόταςθσ. Είναι προαιρετικι και χρθςιμοποιείται κυρίωσ, 

όταν θ ανάλυςθ είναι εκτενισ για να διευκολφνεται θ ςφνδεςθ των παραγράφων. 

 

1θ Χθμείωςθ : ςε μια ζκκεςθ ι ς’ ζνα κείμενο θ κατακλείδα πολλζσ φορζσ προετοιμάηει τθν περαιτζρω 

πορεία τθσ γραφισ και διευκολφνει τθ ςφνδεςθ των παραγράφων.  

Εφαρμογι :  

Πε τθν ζξαρςθ τθσ βίασ δοκιμάηεται θ οικονομικι ηωι μιασ κοινωνίασ. Υράγματι, ςε ςυνκικεσ ζξαρςθσ 

αντικοινωνικϊν φαινομζνων δεν είναι δυνατόν να επιδοκεί κανείσ απερίςπαςτα ςτθ υλοποίθςθ του 

δθμιουργικοφ του ζργου. Πζςα ςε κλίμα βιαιοτιτων και αντιδικιϊν δεν αναςτζλλεται μόνο θ παραγωγι και 

θ διακίνθςθ οικονομικϊν αγακϊν, αλλά απειλείται και θ δομι του οικονομικοφ ςυςτιματοσ, αφοφ θ 

οικονομικι δραςτθριότθτα αποκαρρφνεται ανθςυχθτικά. Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι ςτο κλίμα αυτό τθσ 

αναςφάλειασ και τθσ αβεβαιότθτασ κακίςταται δυςχερισ θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ υλικι πρόοδοσ 

γενικότερα. 

Δ. Φαρμάκθσ 

Εναλλακτικοί τρόποι ζναρξθσ πρόταςθσ – περιόδου κατακλείδασ: 

Αβίαςτα λοιπόν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα…/ ςυνοψίηοντασ μποροφμε να ςυμπεράνουμε…/ γίνεται 

επομζνωσ εφκολα αντιλθπτό…/ εφκολα λοιπόν οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα…/ ςυμπεραςματικά, ζχει 

καταςτεί ςαφζσ… 

 

2θ Χθμείωςθ : Σι παράγραφοι τθσ ζκκεςθσ ςτο κφριο μζροσ δεν πρζπει να ζχουν πάντα πρόταςθ – 

κατακλείδα, γιατί αυτονομοφνται και αποκόβονται από τθν επόμενθ. Είναι καλφτερα τθ κζςθ τθσ να παίρνει 

μια μεταβατικι πρόταςθ ι περίοδοσ που κα επιτρζπει τθ ςφνδεςθ των παραγράφων.  
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Β. ΨΦΣΥΣΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΨΘΧ ΥΑΦΑΓΦΑάΣΩ 

Χυνικωσ θ κφρια ιδζα κάκε παραγράφου εκφράηεται περιλθπτικά ςτθ κεματικι πρόταςθ. Ωπάρχουν 

διάφοροι τρόποι ανάπτυξθσ τθσ κεματικισ περιόδου, προκειμζνου να δοκεί ςτον αναγνϊςτθ θ δυνατότθτα 

να καταλάβει με ακρίβεια, ςαφινεια και πλθρότθτα τθν κφρια ιδζα ι ζννοια που εκφράηεται ς’ αυτι. Σι πιο 

ςυνθκιςμζνοι τρόποι (μζκοδοι) ανάπτυξθσ των παραγράφων είναι με :  

1) παραδείγματα 5)ςφγκριςθ και αντίκεςθ 

2) αιτιολόγθςθ  6)αναλογία 

3) οριςμό  7) αιτία και αποτζλεςμα 

4) διαίρεςθ 8) ςυνδυαςμό μεκόδων 

 

1)  Πε παραδείγματα (ςυχνά και με μαρτυρίεσ): αναπτφςςεται μια κεματικι περίοδοσ αν το περιεχόμενο 

τθσ χρειάηεται διευκρίνιςθ- επεξιγθςθ. Αυτά αντλοφνται από α) τθν κακθμερινι ηωι, β) τθν προςωπικι 

εμπειρία, γ) τθ φανταςία, δ) τθν ιςτορία, τθ μυκολογία, τθ λογοτεχνία, τθ κρθςκεία, ε) από τον κοινωνικό, 

επιςτθμονικό, πολιτικό, οικονομικό κ.λπ. χϊρο. Θ επιλογι των παραδειγμάτων πρζπει να είναι εφςτοχθ και 

λειτουργικι για να επεξθγοφν, να διευκρινίηουν και να επιβεβαιϊνουν τθ κεματικι πρόταςθ, χωρίσ ωςτόςο 

να αποβαίνει ςε βάροσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων τθσ κεματικισ πρόταςθσ (ο ρόλοσ τουσ είναι 

ενιςχυτικόσ). Πε τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και θ μαρτυρία, που μπορεί να είναι είτε γνωμικό /παροιμία είτε 

γνϊμθ καταξιωμζνου ανκρϊπου. 

 

Εφαρμογι 

Τςο πιο κοντά μασ διαδραματίηεται ζνα γεγονόσ, τόςο πιο ενδιαφζρον είναι. Για τθν ακθναϊκι 

εφθμερίδα θ διακοπι του ρεφματοσ ςτθν Ακινα είναι πρϊτθ είδθςθ, για τουσ «Ψάιμσ τθσ Ρ. Ωόρκθσ» δεν 

είναι οφτε μονόςτθλο. Σι δζκα πρόςκοποι που χάκθκαν ςτθν Υάρνθκα είναι για μασ ςπουδαίο κζμα, ενϊ οι 

εκατό Λνδοί ςτρατιϊτεσ που χάκθκαν ςτα Λμαλάια πάνε κατευκείαν ςτο καλάκι. Θ ζδρα τθσ εφθμερίδασ ι 

του πρακτορείου ειδιςεων παίηει αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν επιλογι και τθν ιεράρχθςθ των ειδιςεων. Για 

τθν τοπικι εφθμερίδα τθσ Ξαλλικζασ πρϊτο κζμα είναι ο κάνατοσ του δθμάρχου τθσ και όχι ο κάνατοσ του 

Ππρζηνιεφ. Ψο δεφτερο, λοιπόν, αςτζρι τθσ είδθςθσ είναι θ εγγφτθτα. 

(Ζκφραςθ – Ζκκεςθ, Β’ λυκείου, ς. 27 – Χ. Υαςαλάρθσ, Πια Ηωι Ψίτλοι) 

 

ΥΦΣΧΣέΘ: Ψα παραδείγματα μόνο δεν αρκοφν για να ςτθρίξουν τθν επιχειρθματολογία μασ μποροφν απλά 

να ςυμπλθρϊςουν τθν τεκμθρίωςθ. Επομζνωσ, θ χριςθ παραδειγμάτων πρζπει να γίνεται με μζτρο. 

 

2. Αιτιολόγθςθ: Αν θ κεματικι πρόταςθ είναι διατυπωμζνθ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μασ παρακινιςει να 

ρωτιςουμε το «γιατί;», θ μζκοδοσ ανάπτυξθσ κα είναι θ αιτιολόγθςθ. Αποδεικνφουμε, λοιπόν, τθν αλικεια 

τθσ κεματικισ περιόδου με ςκζψεισ που ςτθρίηονται ςε διάφορεσ ορκζσ κρίςεισ και με αξιόπιςτα και λογικά 

επιχειριματα. 
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Εφαρμογι 

Θ πολιτεία όμωσ διακζτει μζςα παιδείασ που τα άτομα δεν διακζτουν. Γιατί θ παιδεία ςε μια κοινωνία 

χρειάηεται ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων, μια ιεράρχθςθ αξιϊν, που μόνο μια υπερκείμενθ εξουςία μπορεί 

να επιβάλλει. Γιατί θ παιδεία κρυςταλλϊνεται μζςα ςτθν κοινι παράδοςθ ενόσ λαοφ και τθν παράδοςθ 

αυτιν, πιο μακρόβια από τα πρόςκαιρα άτομα, ζχει τθ δφναμθ και το χρζοσ θ πολιτεία να εγκολπωκεί και 

να διαφυλάξει. 

Ξ. Ψςάτςοσ, «Υολιτικι», Ακινα, 1975 

Υροςοχι: Δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει θ λζξθ «γιατί» αλλά θ αιτιολόγθςθ να εννοείται από τα 

ςυμφραηόμενα. 

 

3. Σριςμόσ: ςτθν περίπτωςθ που το περιεχόμενο τθσ κεματικισ περιόδου υποβάλλει ςτον αναγνϊςτθ τθν 

πικανι ερϊτθςθ «Ψι είναι;» ι «Ψι εννοεί με αυτό;» θ παράγραφοσ μπορεί να αναπτυχκεί με οριςμό. 

Υρόκειται για διευκρίνιςθ του περιεχομζνου ενόσ όρου, κακοριςμό και ζκκεςθ των κφριων γνωριςμάτων ι 

ιδιοτιτων μιασ ζννοιασ. 

Χτουσ οριςμοφσ παρατθροφμε τα εξισ ιδιαίτερα ςυςτατικά: 

 Σριςτζα ζννοια: Θ ζννοια που πρζπει να οριςτεί. 

 Υροςεχζσ γζνοσ: Θ ζνταξθ τθσ οριςτζασ ζννοιασ ςε μια ευρφτερθ ζννοια –κατθγορία. 

 Ειδοποιόσ διαφορά: Σι ιδιότθτεσ τθσ ζννοιασ που τθν κάνουν να ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ ζννοιεσ που 

ανικουν ςτο ίδιο γεγονόσ. 

Επίςθσ, οι οριςμοί διακρίνονται με βάςθ κάποια χαρακτθριςτικά : 

α) ανάλογα με τθν ζκταςθ ςε ςφντομουσ που εκτείνονται ςε μερικοφσ ςτίχουσ, όπωσ είναι ςυνικωσ οι 

οριςμοί λεξικϊν ι ςχολικϊν εγχειριδίων, ι ςε εκτεταμζνουσ αν καταλαμβάνουν μεγάλθ ζκταςθ. 

β)ανάλογα με τον τρόπο που παρουςιάηουν τθν οριςτζα ζννοια ςε αναλυτικοφσ όταν εκκζτουν κάποιο/α 

γνϊριςμα/ατα τθσ ζννοιασ ι ςε ςυνκετικοφσ όταν περιγράφουν τθν διαδικαςία τθσ γζνεςθσ- δθμιουργίασ 

μιασ τθσ οριςτζασ ζννοιασ από τα αναγκαία και ουςιϊδθ ςυςτατικά του. 

 

Εφαρμογι 

Δοκίμιο (οριςτζα ζννοια) είναι ζνα ςφντομο, γραμμζνο, ευπρόςιτο ςτο πλατφ κοινό κείμενο (προςεχζσ 

γζνοσ), που αποτελεί μια απόπειρα να προςεγγίςει κανείσ ςε αρκετό βακμό ζνα κζμα κριτικισ, επιςτιμθσ, 

τζχνθσ, θκϊν με γνϊςεισ και καλλιζργεια, χωρίσ όμωσ να το εξαντλεί, γιατί τοφτο κα απαιτοφςε 

ςυςτθματικι και διεξοδικι διερεφνθςθ, επομζνωσ μια πολυςζλιδθ πραγματεία(ειδοποιόσ διαφορά)… 

-ωσ προσ τθν ζκταςθ είναι ςφντομοσ και 

-ωσ προσ τον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ οριςτζασ ζννοιασ είναι αναλυτικόσ 

 

4. Διαίρεςθ: Αν θ κεματικι περίοδοσ είναι διατυπωμζνθ ζτςι που να αποκαλφπτει τα ςτοιχεία από τα οποία 

αποτελείται ζνα αντικείμενο ι μία ιδζα, θ πιο πρόςφορθ μζκοδοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ είναι θ διαίρεςθ- το 

κομμάτιαςμα του όλου ςτα μζρθ του. Πε αυτό τον τρόπο ζνα όλον διχοτομείται ςτα επιμζρουσ είδθ τθσ. 

Ψα ςυςτατικά ςτοιχεία μιασ διαίρεςθσ αποτελοφν: 
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 Θ διαιρετζα ζννοια: είναι ζνα μια ζννοια – ζνα όλον  

 Θ διαιρετικι βάςθ: αποτελεί το ουςιϊδεσ  και βαςικό γνϊριςμα βάςει του οποίου πραγματοποιείται θ 

διαίρεςθ και επιβάλλεται να είναι ενιαία. 

 Ψα διαιρετικά μζλθ / είδθ: είναι αυτά ςτα οποία διαιρείται θ διαιρετζα ζννοια 

 

Εφαρμογι 

Σ πολιτιςμόσ (διαιρετικι ζννοια) με βάςθ τα επιτεφγματα (διαιρετικι βάςθ) ζχει δφο όψεισ τθν υλικι και 

τθν πνευματικι (διαιρετικά μζλθ). Θ πρϊτθ αποβλζπει ςτθ εξυπθρζτθςθ των υλικϊν αναγκϊν του 

ανκρϊπου και περιλαμβάνει όλα τα ορατά επιτεφγματα του από τα ατελι παλαιολικικά εργαλεία μζχρι τθν 

τθλεόραςθ και τουσ υπολογιςτζσ. Θ δεφτερθ ζχει ςτόχο να ικανοποιιςει τισ πνευματικζσ ανθςυχίεσ του 

ανκρϊπου, να απαντιςει ςτα προαιϊνια ερωτιματα του για τθ ηωι, το κάνατο, τθ φφςθ, τθν αλικεια, τθν 

ελευκερία. Εκφράηεται κατά κφριο λόγο με τθ κρθςκεία, τθν επιςτιμθ και τθν τζχνθ. 

Ρ. Φράγκοσ 

 

5. Χφγκριςθ και αντίκεςθ: θ κεματικι περίοδοσ μπορεί να μασ παρακινεί να επιςθμάνουμε τισ ομοιότθτεσ 

και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε πρόςωπα, πράγματα και ιδζεσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι αναπτφςςεται με τθ 

μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ και τθσ αντίκεςθσ. 

 

Εφαρμογι 

Θ νεότθτα ζχει ζναντι τθσ ωριμότθτασ ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα: Δεν ζχει ακόμθ αποδεχκεί μια τελικι και 

απαράλλακτθ κοινωνικι οπτικι. Θ κεϊρθςθ τθσ, όπωσ και θ ίδια, είναι ακόμθ υπό διαμόρφωςθ. Είναι 

λοιπόν ικανι να παρατθρεί τον αιϊνιο αγϊνα όχι βζβαια χωρίσ πάκοσ (και τζτοιο διακζτει απ' τον κακζνα 

περιςςότερο), αλλά χωρίσ αυτζσ τισ ςκλθρζσ προκαταλιψεισ που εμποδίηουν ακόμθ και τθν απλι ςυηιτθςθ. 

Από μια οριςμζνθ θλικία κι φςτερα, όταν ο χαρακτιρασ του «παγϊνει» ι «κρυςταλλϊνεται», ο άνκρωποσ, 

εκτόσ από ελάχιςτεσ και φλογερζσ εξαιρζςεισ, αιχμαλωτίηεται *...+ από τθν κοινωνικι του κατάςταςθ και 

από τθ δομι του πνεφματοσ του, που ζτςι ι αλλιϊσ διαμόρφωςε. Είναι κλειςμζνοσ ςτθ φυλακι του. Τλθ 

του θ ενεργθτικότθτα, για να νιϊςει και να δράςει, προςανατολίηεται ςε μια μόνθ γραμμι και ςτο 

εςωτερικό των ορίων που κακόριςε. Είναι λοιπόν κακόσ κριτισ τθσ κοινωνικισ τάξθσ, γιατί είναι μζροσ τθσ. 

Romain Rolland 

 

6. Αναλογία: αν θ κεματικι περίοδοσ είναι διατυπωμζνθ ωσ παρομοίωςθ ι μεταφορά, τότε πρζπει να 

αναπτυχκεί με αναλογία, δθλαδι με μία εκτεταμζνθ παρομοίωςθ. 

 

Εφαρμογι 

Θ εξάπλωςθ μιασ επιδθμικισ αρρϊςτιασ γίνεται όπωσ και θ εξάπλωςθ μιασ πυρκαγιάσ. Θ φωτιά ξεκινάει 

από ζνα περιοριςμζνο ςθμείο του δάςουσ και γίνεται καίγοντασ τα γφρω ξερόχορτα. Ϊςτερα υψϊνεται ςτα 

χαμθλά ξερόκλαδα των δζντρων, κατόπιν αναρριχάται απειλθτικι ςτα ψθλά φυλλϊματα των κοντινϊν 

δζντρων και τζλοσ, βοθκοφμενθ από τον αζρα αρχίηει να παίρνει διαςτάςεισ, καταβροχκίηοντασ με τισ 

γλϊςςεσ τθσ τα δζντρα που βρίςκονται ςτθν πορεία τθσ. Ξάπωσ ζτςι, ξεφαντϊνει και θ επιδθμία: αρχικά 

εμφανίηεται ς' ζνα δυο αρρϊςτουσ. Ϊςτερα κολλάει ςτουσ πιο ευαίςκθτουσ ι λιγότερο υγιείσ ςυγγενείσ 
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τουσ. Ξατόπιν ειςβάλλει ςτα μικρά παιδιά και ςτουσ γζρουσ τθσ γειτονιάσ. Ψζλοσ, παίρνει ανεξζλεγκτεσ 

διαςτάςεισ ςκορπίηοντασ τρόμο, ρίγθ, εμετοφσ και πυρετοφσ ςε όλθ τθ χϊρα. 

Ξ. Ρ. Υετρόπουλοσ 

 
7. Αιτίεσ και αποτελζςματα: αρχικά παρουςιάηεται θ κζςθ μασ, θ αιτία (κεματικι περίοδοσ) που οδθγεί τα 

πράγματα ςε μία κατάςταςθ, ς' ζνα αποτζλεςμα και ςτθ ςυνζχεια παρακζτουμε τα αποτελζςματα (ςχόλια) 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ αιτίασ. 

Ππορεί να ςυμβεί και το αντίκετο: διατυπϊνουμε ςτθ κεματικι πρόταςθ μία ςυνζπεια /ζνα αποτζλεςμα 

και ςτα ςχόλια τθσ παραγράφου εκκζτουμε τισ αιτίεσ που προκαλοφν το ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα. 

 
Εφαρμογι 

Ψα αποτελζςματα τθσ δωρικισ ειςβολισ δεν άργθςαν να φανοφν. Τπου εγκαταςτάκθκαν οι Δωριείσ, 

ςταμάτθςε κάκε πρόοδοσ, θ τζχνθ οπιςκοδρόμθςε και οι άνκρωποι ξαναγφριςαν ςτισ πρωτόγονεσ 

ςυνκικεσ. Ψα αγγεία τϊρα είναι χονδροειδι και μεγάλα με άτεχνεσ παραςτάςεισ ι απλά γεωμετρικά 

ςχιματα. Θ καλαςςοκρατία πζραςε ςτα χζρια των φοινίκων. Ακολοφκθςαν κφματα μεταναςτεφςεων προσ 

τα νθςιά του Αιγαίου και τα μικραςιατικά παράλια. 

Ξ Γρθγοριάδθσ 

 
8. Χυνδυαςμόσ μεκόδων: χριςθ δφο ι περιςςότερων μεκόδων ανάπτυξθσ, κακϊσ θ ζκφραςθ δεν είναι 

δυνατόν να ακολουκεί αυςτθρά τυπικοφσ κανόνεσ. Χτθν πράξθ ςπάνια ςυναντάμε ζνα μόνο τρόπο 

ανάπτυξθσ. 

 
Εφαρμογζσ 

(Σριςμόσ, παραδείγματα): «Θ γνϊςθ ιτανε, και είναι πάντα, για το κάκε λογισ κατεςτθμζνο ζνα δίλθμμα, 

κάτι που γεννάει αντιδράςεισ αντιφατικζσ και διφοροφμενεσ. Από τθ μια μεριά, το ξάπλωμα των γνϊςεων 

και γενικότερα θ πνευματικι ανάπτυξθ των ανκρϊπων φαίνεται αναγκαία για τθν οικονομικι διαδικαςία 

τόςο ςτθ φάςθ τθσ παραγωγισ όςο και ςτθ φάςθ τθσ καταναλϊςεωσ: ο καλόσ τεχνίτθσ, ο καλόσ 

επαγγελματίασ, ο καλόσ διευκυντισ, ο καλόσ εφευρζτθσ χρειάηονται μόρφωςθ ˙ κι ο μορφωμζνοσ άνκρωποσ 

ζχει πρόςκετεσ ανάγκεσ να ικανοποιιςει. Από τθν άλλθ όμωσ μεριά, ο μορφωμζνοσ άνκρωποσ δε γίνεται 

μόνο καλό ςτζλεχοσ ςτθν παραγωγι και καλόσ πελάτθσ ςτθν κατανάλωςθ ˙ μζςα του ξυπνοφν ερωτθματικά 

και προβλθματιςμοί, αναηθτιςεισ και αμφιβολίεσ για τθν οικονομικι διαδικαςία και για τθν ίδια τθ δομι 

τθσ κοινωνίασ, που μποροφν να υποςκάψουν τα κεμζλια του κατεςτθμζνου και να αποβοφν μοιραία για τθν 

φπαρξθ του.» 

Γιϊργοσ Α. Ξουμάντοσ, Οι κονςζρβεσ τθσ ςοφίασ, εφθμ. Ψο ΒΘΠΑ  

 
(Σριςμόσ, διαίρεςθ): Υρόταςθ ονομάηεται το ςυντομότερο τμιμα του λόγου που εκφράηει μια ςκζψθ, μια 

επικυμία, ζνα ςυναίςκθμα. Ψα είδθ των προτάςεων ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ είναι: α) προτάςεισ 

κρίςεωσ, με τισ οποίεσ διατυπϊνεται μια κρίςθ, μια ςκζψθ ι δίνεται μια πλθροφορία β) προτάςεισ 

επικυμίασ, με τισ οποίεσ εκφράηεται μια επικυμία, προςταγι, ευχι γ) προτάςεισ επιφωνθματικζσ, με τισ 

οποίεσ εκφράηεται ζνα ζντονο ςυναίςκθμα και δ) προτάςεισ ερωτθματικζσ όπου διατυπϊνεται μια 

ερϊτθςθ. 

Ζκκεςθ-Ζκφραςθ για το Οφκειο τεφχοσ β', ς.206  
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Γ. ΑΦΕΨΕΧ ΨΘΧ ΥΑΦΑΓΦΑάΣΩ 

Ξάκε κείμενο, επομζνωσ και θ παράγραφοσ, πρζπει να διακζτει και τισ εξισ αρετζσ: 

 

1. ίσ προσ το περιεχόμενο: 

α. Χαφισ ςκοπόσ: καταγράφεται από τθ κεματικι περίοδο και εκφράηει τθ ςτάςθ του ςυγγραφζα απζναντι 

ςτο κζμα του, τθν οπτικι γωνία από τθν οποία βλζπει τα πράγματα. Χαφισ είναι ο ςκοπόσ τθσ παραγράφου, 

όταν διατυπϊνεται με κακαρότθτα  ςτθ κεματικι περίοδο και κακορίηει τθν ανάπτυξθ τθσ παραγράφου. 

π.χ. – Θ ζντονθ τάςθ για μίμθςθ, που χαρακτθρίηει τθ νεανικι θλικία, ςυντελεί και αυτι ςτθ διάδοςθ τθσ 

τοξικομανίασ. 

- Σι ςφγχρονεσ μορφζσ ψυχαγωγίασ αδρανοποιοφν τθ ςκζψθ και τθν κρίςθ. 

 

β. Ενότθτα: εξαςφαλίηεται όταν οι λεπτομζρειεσ τθσ παραγράφου ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν κφρια ιδζα 

που διατυπϊνεται ςτθ κεματικι περίοδο.  

 

Εφαρμογι  

Θ ιςτορία καλλιεργεί και αναπτφςςει τισ ανϊτερεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ. Θ διδαςκαλία τθσ αναπτφςςει 

πνευματικά τον άνκρωπο, γιατί καλλιεργεί τθ μνιμθ με τθ χάραξθ γεγονότων, προςϊπων και χρονολογιϊν ˙ 

τθ φανταςία με τθν αναπαράςταςθ και αναςφνκεςθ ςκθνϊν και γεγονότων τθσ ηωισ του παρελκόντοσ ˙ τθν 

αντικειμενικι κρίςθ με τθν αμερόλθπτθ εκτίμθςθ και χαρακτθριςμό πραγμάτων, καταςτάςεων και 

προςϊπων˙ τθ νόθςθ, προςφζροντασ ευκαιρίεσ ςτον άνκρωπο να κάνει εμβακφνςεισ, διαςαφιςεισ, 

ςυγκρίςεισ και ςχθματίηει ζννοιεσ και ςυλλογιςμοφσ. Ζτςι, κζτει ςε κίνθςθ όλεσ τισ νοθτικζσ του δυνάμεισ, 

με αποτζλεςμα να διαμορφϊνει και ιςτορικι ςκζψθ. 

Ξ. Γαλανόπουλοσ 

Εφαρμογι 

Για τθ διεξαγωγι εποικοδομθτικοφ διαλόγου είναι απαραίτθτο να τθροφνται οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ. Υρϊτθ κζςθ ςτθν αξιολογικι ςειρά των προχποκζςεων ενόσ γόνιμου διαλόγου κατζχει θ ικανότθτα 

αυτοελζγχου και αυτοκυριαρχίασ. Αυτό ςθμαίνει πωσ πρζπει να διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ οι 

διαλεγόμενοι, να είναι νθφάλιοι και υπομονετικοί και να μθν παραςφρονται ςε αψικυμικζσ καταςτάςεισ. 

Με τθ βοικεια του διαλόγου το άτομο κοινωνικοποιείται, γιατί κατανοεί τθν ανάγκθ τθσ ςυμβίωςθσ και 

αναγνωρίηει τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιϊματα των άλλων. Εφόςον οι προχποκζςεισ αυτζσ ςυντρζχουν, 

ο διάλογοσ κακίςταται φψιςτθ μορφι επικοινωνίασ των ανκρϊπων. 

Δ. Φαρμάκθσ 

 

γ. Επαρκισ ανάπτυξθ / πλθρότθτα: διακζτει θ παράγραφοσ που καλφπτει το κζμα ςε όλο το πλάτοσ και το 

βάκοσ, παρζχοντασ ςφαιρικι, ζγκυρθ και ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςτον αναγνϊςτθ. 

Εφαρμογι 

Σι υποςτθριχτζσ τθσ διαφιμιςθσ αντιτάςςουν ςτθν επιχειρθματολογία των επικριτϊν τθσ μια ςειρά 

κετικϊν ςυνεπειϊν τθσ. Ψονίηουν ότι αυτι βελτιϊνει τθν παραγωγικι αξιοποίθςθ των ςυντελεςτϊν τθσ κάκε 

επιχείρθςθσ, με αποτζλεςμα να παρζχει τθ δυνατότθτα διάκεςθσ του προϊόντοσ που διαφθμίηεται ςε 
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χαμθλζσ τιμζσ. Ξυρίωσ, όμωσ, ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλζον, 

μειϊνει το μζγιςτο εφροσ των διακυμάνςεων ςτουσ οικονομικοφσ κφκλουσ, ενεργεί ςτακεροποιθτικά πάνω 

ςτθ ηιτθςθ και τζλοσ αυξάνει τθν ικανοποίθςθ του καταναλωτι λόγω του ψυχολογικοφ κλίματοσ που 

δθμιουργεί. 

Ξ. Ε. Ξιουφαλάσ, Διαφιμιςθ : «Αμφιλεγόμενθ Σικονομικι Υραγματικότθτα 

 

γ. Ψεκμθριωμζνεσ κζςεισ, διακζτει όταν περιλαμβάνει πειςτικά και ορκά επιχειριματα και τεκμιρια. Χτόχοσ 

μασ ςε κάκε παράγραφο είναι να πείςουμε τον αναγνϊςτθ. Αυτό κα υλοποιθκεί αν καταςτρϊςουμε ζνα 

επιχείρθμα, δθλαδι να ςυνδυάςουμε δφο ι περιςςότερεσ λογικζσ προτάςεισ – «προκείμενεσ» που, 

ςυνικωσ, διευκετοφνται με κλιμακωτι ςειρά για μια απόδειξθ – «ςυμπζραςμα»). 

 

Εφαρμογι 

Είναι γεγονόσ ότι οι ςπουδαίεσ εφευρζςεισ ζχουν μεταβάλλει τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ. Τλοι ζχουμε 

υπόψθ μασ κάποια χαρακτθριςτικά παραδείγματα: άλλοσ τθ φωτιά, άλλοσ τον τροχό, τρίτοσ τον ατμό, 

τζταρτοσ τθν πυρίτιδα, άλλοσ τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και άλλοι άλλα. Υίςω από τισ εφευρζςεισ 

κρφβεται μια μοίρα, μια τφχθ που υπαγορεφει νζουσ τρόπουσ ηωισ, ακόμθ και νζουσ τρόπουσ καταςτροφισ 

τθσ ηωισ. Υόςα μπορεί να βοθκιςει τον άνκρωπο θ πυρθνικι ιατρικι, αλλά και πϊσ μπορεί να τον 

εξοντϊςει θ πυρθνικι βόμβα! Υραγματικά οι εφευρζςεισ αυτζσ είναι κοςμοϊςτορικισ ςθμαςίασ, όπωσ 

βζβαια κακετί άλλο (ζνασ κατακλυςμόσ, θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, μια επιδθμικι νόςοσ, μια 

διδαςκαλία όπωσ του Χριςτοφ) που μπορεί να μεταβάλλει τισ ανκρϊπινεσ τφχεσ. Δίκαια λοιπόν 

υποςτθρίηεται ότι όςεσ εφευρζςεισ κατόρκωςαν κάτι τζτοιο είναι γεγονότα κοςμοϊςτορικισ ςθμαςίασ. 

Επομζνωσ είναι γεγονότα άξια μελζτθσ από όλουσ εκείνουσ οι οποίοι κζλουν να ξζρουν τθν ιςτορία τουσ και 

τθ μοίρα τουσ. 

 Από το βιβλίο του Γ. Πανωλίδθ «Πζκοδοσ και τεχνικζσ  

 οργάνωςθσ του γραπτοφ λόγου», Κεςςαλονίκθ 1995 

Χυλλογιςμόσ τθσ λογικισ που προκφπτει: 

1θ προκείμενθ: Περικζσ εφευρζςεισ μεταβάλουν τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

2θ προκείμενθ: Ξακετί που μεταβάλλει τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ είναι γεγονόσ κοςμοϊςτορικό. 

Χυμπζραςμα: Άρα, μερικζσ εφευρζςεισ είναι γεγονότα κοςμοϊςτορικά. 

 

2. ίσ προσ τθ διάρκρωςθ των ςκζψεων / τθν αρχιτεκτονικι: 

α. Οογικι αλλθλουχία των νοθμάτων: αφορά το λογικό δζςιμο τθσ παραγράφου, δθλαδι οι ιδζεσ κα 

πρζπει να διαδζχονται θ μία τθν άλλθ κατά τρόπο που να βοθκοφν τον αναγνϊςτθ να κατανοιςει τθν 

πορεία τθσ ςκζψθσ αυτοφ που ςυνζταξε τθν παράγραφο και να ελζγξει τθν ορκότθτα των απόψεων του. Σι 

λεπτομζρειεσ τθσ παραγράφου πρζπει να ςυνδζονται νοθματικά με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ μια να απορρζει 

από τθν άλλθ ι να οδθγεί ςτθν άλλθ (ακολουκία των ςκζψεων). Σμαλι ςυλλογιςτικι ροι, λογικι 

ακολουκία, κίνθςθ από το αίτιο ςτο αποτζλεςμα, από το γενικό ςτο ειδικό (ι αντίςτροφα) κεωροφνται 

προτεριματα. 
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Εφαρμογι 

Θ δυτικοευρωπαϊκι κοινωνία είναι μια ανεπτυγμζνθ κοινωνία. Υράγματι, θ οικονομικι τθσ υποδομι 

είναι τεράςτια ˙ θ βιομθχανία και θ τεχνολογία βρίςκονται  ςτθν παγκόςμια πρωτοπορία. Σι κάτοικοι 

απολαμβάνουν ζνα υψθλό βιοτικό επίπεδο, ενϊ το κράτοσ και πολίτθσ διάγουν ςε αγαςτι ςυνεργαςία. Ψο 

μζλλον για κάποιο νζο δεν είναι  δυςοίωνο, ενϊ θ παιδεία λειτουργεί, ικανοποιϊντασ το μεγαλφτερο μζροσ 

των απαιτιςεων. Υεριττό, βζβαια, να τονίςει κανείσ ότι, από πολιτικι άποψθ, θ Δυτικι Ευρϊπθ αποτελεί 

πρότυπο δθμοκρατίασ. Δεν είναι άςτοχθ, λοιπόν, θ διαπίςτωςθ ότι θ δυτικοευρωπαϊκι κοινωνία είναι μια 

ανεπτυγμζνθ κοινωνία. 

Γ. Ξαψάλθσ 

  

β. Χυνεκτικότθτα: αποδίδεται με τθ νοθματικι ςυνάφεια ανάμεςα ςτισ προτάςεισ και τισ περιόδουσ τθσ 

παραγράφου. Ψθ ςυνεκτικότθτα εξαςφαλίηουν θ ενότθτα και θ αλλθλουχία. 

 

Εφαρμογι 

Θ βίωςθ τθσ θκικισ είναι μια διαδικαςία που εξαρτάται βαςικά από το υποκείμενο, τον άνκρωπο, αλλά 

ςυνδζεται ςτενά με το κοινωνικό περιβάλλον κι ακόμθ με τισ ίδιεσ τισ αξίεσ τθσ θκικισ, που δθμιουργοφν 

κρίςεισ ςτθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ. Ζτςι, κατά τθν εφαρμογι τθσ θκικισ ανακφπτουν εμπόδια και 

δυςκολίεσ από τθ φφςθ των οποίων προςδιορίηεται άλλοτε ο θρωιςμόσ κι άλλοτε θ τραγικότθτα τθσ θκικισ 

ηωισ. Χφμφωνα λοιπόν με τθν προζλευςθ των εμποδίων θ δυςκολία εφαρμογισ τθσ θκικισ οφείλεται ςτον 

ίδιο τον άνκρωπο, ςτο κοινωνικό πλαίςιο που ανικει, και τζλοσ ςτθν θκικι, που με τισ αξιολογικζσ τθσ 

προτεραιότθτεσ δθμιουργεί προβλθματιςμοφσ επιλογισ ι ςυμμορφϊςεωσ. 

 

γ. Χυνοχι: Ψο εκφραςτικό αυτό δζςιμο δθλαδι θ τοποκζτθςθ των ςκζψεων ςτθ ςωςτι κζςθ μζςα ςτθν 

παράγραφο είναι αναγκαίο να ςυνοδεφεται από τθν κατάλλθλθ λεκτικι ςφνδεςι τθσ. μπορεί να 

πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ διαρκρωτικϊν- μεταβατικϊν λζξεων ι φράςεων που «δζνουν» τισ προτάςεισ 

μεταξφ τουσ και εξαςφαλίηουν ιςχυρι νοθματικι και γλωςςικι ςυνοχι. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ 

αυτισ χρθςιμοποιοφμε: 

I. Διαρκρωτικζσ -μεταβατικζσ λζξεισ – φράςεισ που δθλϊνουν : 

 Υροςκικθ : επίςθσ, ακόμθ, εκτόσ απ’ αυτό, αφετζρου, εξάλλου, ασ προςτεκεί ακόμα, αφενόσ…  

αφετζρου…, κατά πρϊτο λόγο… κατά δεφτερο λόγο…, πρϊτα-πρϊτα… φςτερα…, από τθ μια μεριά… 

από τθν άλλθ, επιπλζον, επιπροςκζτωσ, ασ ςθμειωκεί ακόμα…, κ.λπ. 

 Αντίκεςθ – εναντίωςθ : αντίκετα, όμωσ, αλλά, από τθν άλλθ πλευρά, παρόλο, ενϊ, παρ’ όλα αυτά, 

παρά ταφτα, μολονότι, ωςτόςο, απεναντίασ, αντίςτροφα, αντί γι’ αυτό, εντοφτοισ…, κ.λπ. 

 έρονικι ςχζςθ, ςειρά, εξζλιξθ : πρϊτα, φςτερα, προθγουμζνωσ, εντωμεταξφ, πριν, αρχικά, 

ταυτόχρονα, ςυγχρόνωσ, προθγουμζνωσ, ζπειτα, ςτθ ςυνζχεια, τζλοσ…, κ.λπ. 

 Αίτιο – αποτζλεςμα : επειδι, διότι, κατά ςυνζπεια, αποτζλεςμα, επομζνωσ, ςυνεπϊσ, 

ςυμπεραςματικά, επιλογικά, ανακεφαλαιϊνοντασ, γι’ αυτό το λόγο, αυτό οφείλεται ςε, αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα…, κ.λπ. 

 Αιτιολόγθςθ : γιατί, εξαιτίασ, επειδι…, κ.λπ. 

 Υροχπόκεςθ : αν, εκτόσ αν, ςε περίπτωςθ που…, κ.λπ. 

 Υαράδειγμα : για παράδειγμα, λόγου χάρθ, παραδείγματοσ χάρθ, όπωσ, ζτςι, όπωσ για 
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παράδειγμα…, κ.λπ. 

 Απαρίκμθςθ επιχειρθμάτων : πρϊτο… δεφτερο, καταρχιν, τελικά…, κ.λπ. 

 Χυμπζραςμα : λοιπόν, επιλογικά, ςυμπεραςματικά, ςυνοψίηοντασ…, κ.λπ. 

 Αναλογία – ομοιότθτα : ςαν, όπωσ… ζτςι, ομοίωσ, παρομοίωσ…, κ.λπ. 

 Επεξιγθςθ : με άλλα λόγια, ειδικότερα, ςυγκεκριμζνα, αναλυτικότερα, για να γίνει πιο ςαφζσ…, κ..π. 

 Ψαξινόμθςθ : απ’ τθ μια – απ’ τθν άλλθ, αφενόσ –αφετζρου, κ.λπ. 

 Γενίκευςθ : ευρφτερα, γενικά, γενικότερα, κ.λπ. 

 Ψοπικι ςχζςθ : κοντά, μακριά, εδϊ, εκεί, κ.λπ. 

 Επίδοςθ -ζμφαςθ : είναι αξιοςθμείωτο, αξίηει να ςθμειωκεί, κα ικελα να τονίςω, το κυριότερο, να 

επιςτιςω τθν προςοχι ςασ, το ςθμαντικότερο απ’ όλα, όχι μόνον… αλλά και..κ.λπ. 

II. Αντωνυμίεσ : π.χ. Χτθ διαδικαςία τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ κεμελιϊδθσ είναι ο ρόλοσ του ανκρϊπινου 

παράγοντα, του ανκρϊπινου κεφαλαίου. Αυτόσ είναι που δθμιουργεί ειςόδθμα, πλοφτο και κεφάλαιο, 

αυτόσ είναι ο μοχλόσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και ευθμερίασ… 

III.  Πε επανάλθψθ ςθμαντικισ λζξθσ ι φράςθσ (ι και ςυνϊνυμθσ) τθσ παραγράφου: π.χ Θ προπαγάνδα 

είναι πολιτικι, κοινωνικι, εμπορικι. Είναι το ςκλθρό ςφυροκόπθμα που επιδιϊκει να επιβάλλει ζνα 

προϊόν οποιαςδιποτε μορφισ. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι μια πίςτθ, μια κοινωνικι οργάνωςθ, ζνα 

πολιτικό κακεςτϊσ, ι ζνα είδοσ κακθμερινισ χριςθσ. Τλοι οι τρόποι επικοινωνίασ ζχουν επιςτρατευκεί, 

για να υπθρετιςουν τθν προπαγάνδα. Τρόποι επικοινωνίασ όπωσ ο άμεςοσ λόγοσ, το ραδιόφωνο, ο 

κινθματογράφοσ, θ τθλεόραςθ, το τυπωμζνο χαρτί, το περιοδικό, θ εφθμερίδα, το βιβλίο. 

Π. Υαναγιωτόπουλοσ 

IV. Πε νοθματικι ςυνάφεια / ςυγγζνεια: Χε μικρζσ περιπτϊςεισ τα νοιματα ςχετίηονται τόςο μεταξφ τουσ, 

ϊςτε κρίνεται περιττι θ τεχνθτι μετάβαςθ με διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ. 

π.χ. Θ δθμοκρατία δεν είναι μια κατάςταςθ. Χρειάηεται να ανανεϊνεται κάκε μζρα. Ρα προςτατεφεται από 

τουσ κινδφνουσ, εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ, που διαρκϊσ τθν απειλοφν. Ξαι θ ανανζωςθ αυτι εξαρτάται 

από τον άνκρωπο. Τςο πιο πολφ επιτυγχάνει ο άνκρωποσ ςτον εςωτερικό του αγϊνα να ξεπεράςει τον 

ατομοκεντριςμό του και να δείχνει με τον τρόπο ηωισ του γνιςιο ςεβαςμό προσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ 

και τα δικαιϊματα τουσ, τόςο πιο αποδοτικι γίνεται θ δθμοκρατία. 

Π. Παρακεφτθσ  

 

δ. Ζμφαςθ: θ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ που προςδίδουμε ςε κάποιεσ λεπτομζρειεσ των οποίων ο ρόλοσ 

κεωροφμε ότι είναι ςθμαντικόσ μζςα ςτθν παράγραφο. Αυτι επιτυγχάνεται: 

1. - τοποκετϊντασ τισ ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ ςτισ πιο περίοπτεσ κζςεισ, όπωσ ςτθν αρχι και το τζλοσ 

τθσ παραγράφου. Ζτςι ςτθν αρχι κεντρίηει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ, ενϊ ςτο τζλοσ εντυπϊνεται 

ανεξίτθλα ςτθ μνιμθ του. 

2. - με τθ χριςθ λεκτικϊν – φραςτικϊν ςυνόλων : ιδιαίτερα ςθμαντικό κεωρείται… αξίηει να τονιςτεί… 

εκείνο που προζχει… πάνω απ’ όλα όμωσ… είναι περιττό να τονιςτεί… εκείνο που ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία… 

 

π.χ. Αναντίρρθτα θ ςυμβολι των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων είναι 

απαραγνϊριςτθ. Υράγματι είναι ςε κζςθ να προβάλλουν τθ φωνι του λαοφ, τισ προςδοκίεσ και τισ 
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διεκδικιςεισ του ˙ ςυμμερίηονται τα δίκαια αιτιματά  του και προςφζρουν ζνα αποτελεςματικό μζςο 

άμυνασ ςε περιπτϊςεισ αδικίασ ςε βάροσ των αδυνάτων. Ζχουν, παράλλθλα, τθ δυνατότθτα να 

δθμοςιοποιοφν τα ακανκϊδθ προβλιματα των πολιτϊν υποχρεϊνοντασ ζτςι τουσ φορείσ τθσ πολιτείασ να 

εγκφψουν ς’ αυτά με ςοβαρότθτα, να τα επεξεργαςτοφν και να τα επιλφςουν ςε μάκροσ χρόνου. 

Δικαιολογθμζνα λοιπόν κεωροφνται το προπφργιο και το βιμα ζκφραςθσ του λαοφ.   

Δ. Φαρμάκθσ 

 

3. ίσ προσ τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ: 

α. Ακρίβεια: απόδοςθ των εννοιϊν και των απόψεων με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ. 

β. Χαφινεια: ξεκάκαρθ διατφπωςθ των απόψεων. 

γ. Οεκτικό και εκφραςτικό πλοφτο: χριςθ ποικίλων λζξεων και φράςεων.  

δ. Ψιρθςθ μορφοςυντακτικϊν κανόνων: υπακοι ςτουσ γραμματικοφσ και ςυντακτικοφσ κανόνεσ. 

ε. Χωςτι χριςθ τθσ ςτίξθσ. 

ςτ. Ξατάλλθλο φφοσ: κακορίηεται από το λεξιλόγιο, τθν τιρθςθ των μορφοςυντακτικϊν κανόνων, τθ 

γλωςςικι ποικιλία. Ψο φφοσ κεωρείται κατάλλθλο όταν εναρμονίηεται με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ. 

 

Δ. ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΚΕΧΘΧ, ΛΔΕΑΧ ΧΕ ΠΛΞΦΣΞΕΛΠΕΡΣ – ΥΑΦΑΓΦΑάΣ. 

Χτα πλαίςια των πανελλαδικϊν εξετάςεων τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ, ηθτείται ςυχνά θ ανάπτυξθ ι ο 

ςχολιαςμόσ μιασ ιδζασ/άποψθσ ι ενόσ γνωμικοφ, ςε μια παράγραφο (70 - 80 λζξεων). Είναι δυνατό, επίςθσ, 

να ηθτθκεί θ αναςκευι/αναίρεςθ ενόσ επιχειριματοσ ι μιασ ιδζασ και θ παρουςίαςθ τθσ αντίκετθσ κζςθσ. 

Για τθ δθμιουργία μικροκειμζνων ακολουκοφμε τθ γνωςτι διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ παραγράφου. 

 

1. Ανάπτυξθ ι ςχολιαςμόσ ιδζασ/άποψθσ 

Για να ανταποκρικοφμε όςο καλφτερα γίνεται ςτθ δθμιουργία μικροκειμζνων ανάπτυξθσ ι ςχολιαςμοφ 

μιασ κζςθσ/ιδζασ ι ενόσ γνωμικοφ/αποφκζγματοσ ακολουκοφμε τον παρακάτω τρόπο εργαςίασ. 

Χυγκεκριμζνα: 

1. Διαβάηουμε προςεκτικά τθ κζςθ (άποψθ, γνωμικό) που μασ δίνεται να αναπτφξουμε. Επιςθμαίνουμε 

τθν κφρια ζννοια/ιδζα και τισ δευτερεφουςεσ ζννοιεσ. 

2. Εφαρμόηουμε όςα γνωρίηουμε για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγράφου1, ζτςι ϊςτε θ δομι τθσ να εμφανίηει 

τα ςυνκετικά τθσ τμιματα (Κεματικι περίοδοσ - Χχόλια ι λεπτομζρειεσ - Ξατακλείδα). 

• Διατυπϊνουμε τθ κζςθ με τθ μορφι κεματικισ περιόδου (αυτοφςια ι εμπλουτιςμζνθ: π.χ. Είναι 

γεγονόσ ότι...). 

• Υαρακζτουμε το αποδεικτικό υλικό που εξθγεί ι αναλφει τθ κζςθ ςτα ςχόλια/ λεπτομζρειεσ. 

• Ψζλοσ, καταγράφουμε/αναδιατυπϊνουμε τθ κζςθ μασ ωσ ςυμπζραςμα ςτθν κατακλείδα. 

Αν ηθτθκεί θ ανάπτυξθ τθσ παραγράφου να γίνει με ςυγκεκριμζνθ μζκοδο (π.χ. αιτιολόγθςθ), 

χρθςιμοποιοφμε για τθ ςυνοχι των περιόδων τθσ παραγράφου τισ ανάλογεσ λζξεισ ι φράςεισ ςτα 

ςχόλια/λεπτομζρειεσ (π.χ. γιατί, αφοφ, επειδι, κακϊσ κ.ά.). 

                                         
1 Βλ. Ξεφάλαιο 4, Ψρόπουσ ανάπτυξθσ παραγράφου, ςελ. 60. 
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3. Επιηθτοφμε να παρουςιάηει θ παράγραφοσ όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά που τθν κακιςτοφν ζνα 

ολοκλθρωμζνο κείμενο. 

 Ενότθτα των επιμζρουσ ιδεϊν με τθν κφρια ιδζα. 

 Αλλθλουχία/λογικι διάταξθ των προτάςεων/ιδεϊν. 

 Χυνεκτικότθτα/εςωτερικι ςφνδεςθ των ιδεϊν/νοθμάτων. 

 Χυνοχι/εξωτερικι ςφνδεςθ των προτάςεων/περιόδων. 

 Υλθρότθτα/παράκεςθ επαρκϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. 

 

Εφαρμογι  

1. Ζςτω ότι κζλουμε να αναπτφξουμε ςε μια παράγραφο το πϊσ ο καλλιτζχνθσ επθρεάηεται από τα 

προβλιματα τθσ εποχισ του. 

 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Κεματικι περίοδοσ: 

Σ καλλιτζχνθσ πλάκεται μζςα ςτο κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο ηει και δθμιουργεί, ηυμϊνεται με τα 

φλζγοντα προβλιματα του. 

Οεπτομζρειεσ/ ςχόλια 

Ξαλλιτζχνθσ και εποχι δζνονται ςτενά ςε μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλεξάρτθςθσ, γιατί και αυτό 

οριοκετεί τθν εποχι του. Επθρεάηεται και ταυτόχρονα επθρεάηει τθν εποχι του και τον κόςμο του, κακϊσ 

και τισ κοινωνικοοικονομικζσ και πολιτιςτικζσ αναδιπλϊςεισ του καιροφ του. Πε το ζργο του επιςθμαίνει τισ 

ακλιότθτεσ, προαναγγζλει τισ κοινωνικζσ αναταράξεισ. Αποκαλφπτει τουσ νόμουσ τθσ παγκόςμιασ αρμονίασ 

και τθσ απόλυτθσ ωραιότθτασ. 

Ξατακλείδα 

Άρα ο καλλιτζχνθσ με τθν τζχνθ του εκφράηει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ εποχισ του. 

Υαρατιρθςθ: Εξετάηοντασ τθν παραπάνω παράγραφο παρατθροφμε τα εξισ: Χτθ κεματικι πρόταςθ 

αναφζρεται θ ςχζςθ του καλλιτζχνθ με το κοινωνικό του περιβάλλον. Σι λεπτομζρειεσ δικαιολογοφν και 

ςτθρίηουν αυτι τθ ςχζςθ, τθν επιβεβαιϊνουν. Ψζλοσ θ κατακλείδα ανακεφαλαιϊνει, ολοκλθρϊνει το νόθμα 

τθσ παραγράφου. Άρα πρόκειται για μια ςωςτά δομθμζνθ παράγραφο. 

 

2. Ασ υποκζςουμε ότι μασ δίνεται το περιεχόμενο μιασ περιόδου και μασ ηθτείται να το ςχολιάηουμε. 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

«Τποιοσ αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του είναι όχι φιλιςυχοσ, αλλ' άχρθςτοσ, 

"αχρείοσ" πολίτθσ». Σ απολίτικοσ είναι ο πακθτικόσ και αμζτοχοσ άνκρωποσ που με πρόφαςθ τθ διατιρθςθ 

τθσ προςωπικισ γαλινθσ και θρεμίασ καταλιγει ςτθν αμεριμνθςία. Αποδζχεται μοιρολατρικά τισ αποφάςεισ 

που άλλοι παίρνουν για αυτόν χωρίσ αυτόν. Δεν ενθμερϊνεται και, επομζνωσ, δεν ζχει γνϊμθ και δεν 

μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ και να προςφζρει ςτο κοινωνικό ςφνολο και 

ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων μζςα από τθ ςυμμετοχι του ςτα ςυλλογικά όργανα. Ζνασ άνκρωποσ, όμωσ, 

που δεν προςφζρει με τθν ενεργθτικι του ςτάςθ δεν μπορεί να είναι χριςιμοσ ςτθν κοινωνικι ηωι, αλλά 

μια πακθτικι και ετεροκακοριηόμενθ οντότθτα, ευάλωτθ ςτθ χειραγϊγθςθ και τθν υποταγι. 
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Απαντιςεισ ςε πικανζσ απορίεσ 

α) Ψι κάνουμε όταν ςτο απόςπαςμα ζχουμε μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ; 

Αν ςτο απόςπαςμα γίνεται μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ καλό κα είναι να αντικαταςτιςουμε τισ 

μεταφορικζσ εκφράςεισ με κυριολεκτικζσ που να αποδίδουν τθ ςθμαςία τουσ (βαςικι προχπόκεςθ, 

βζβαια, είναι να ζχουμε κατανοιςει ςυνολικά το κείμενο, μζροσ του οποίου αποτελεί το ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα). 

π.χ. Διαβάηοντασ τθ Β1 ερϊτθςθ των Υανελλαδικϊν εξετάςεων 2008: «Ρα αναπτφξετε ςε μια 

παράγραφο (70-80 λ.) το περιεχόμενο του παρακάτω αποςπάςματοσ (Πονάδεσ: 10): Δε μζνω τυφλόσ ςτα 

ψεγάδια μασ, αλλά ζχω τθν ιδιοτροπία να πιςτεφω ςτον εαυτό μασ »  

Χ’ αυτιν τθ περίοδο θ λζξθ «ψεγάδια» δεν αναφζρεται ςε ατομικά ελαττϊματα, αλλά ςε εκνικά. 

Επομζνωσ θ λζξθ «ψεγάδια» κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από τθν κυριολεκτικι λζξθ/φράςθ: 

προγονοπλθξία, αδυναμίεσ, τρωτά ςθμεία του παρελκόντοσ. Επίςθσ θ λζξθ «ιδιοτροπία» δε κα ζπρεπε να 

εννοθκεί με τθν κυριολεκτικι αρνθτικι τθσ ςθμαςία, αλλά με τθν ζννοια τθσ πεποίκθςθσ, τθσ πίςτθσ. Τςο 

για τθν φράςθ εαυτό μασ, δεν νοείται ατομικά ο κακζνασ μασ, αλλά το ςφνολο του λαοφ μασ. 

 

β) Ψι κάνουμε όταν από το απόςπαςμα απουςιάηουν ζννοιεσ; 

Αν από το απόςπαςμα απουςιάηει κάποια ζννοια που κεωρείται απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ του 

οφείλουμε να διαβάςουμε προςεκτικά το κείμενο για να αντιλθφκοφμε το τι ακριβϊσ εννοεί.  

π.χ. Διαβάηοντασ τθ Β1 ερϊτθςθ των Υανελλαδικϊν εξετάςεων 2009: « ... με το ζνα βιβλίο ν' 

αναςκευάηει ι να πολεμάει τ' άλλο, όλα μαηί ςε γυμνάηουν ςτθ διαδικαςία του διαλόγου... Ρα αναπτφξετε 

ςε μια παράγραφο 80 ζωσ 100 λζξεων το περιεχόμενο του αποςπάςματοσ (Πονάδεσ: 10)».  

Υαρατθροφμε ότι το απόςπαςμα αφενόσ αρχίηει με αποςιωπθτικά, αφετζρου «το ζνα βιβλίο πολεμάει ι 

αναςκευάηει το άλλο» δεν είναι κατανοθτό εάν δε ςυνδυαςτεί και με όςα αναγράφονται πριν ςτο κείμενο. 

Αν το διαβάςουμε κα αντιλθφκοφμε ότι το νόθμα του ςυγκεκριμζνου αποςπάςματοσ είναι το εξισ: ότι θ 

μεγαλφτερθ αρετι του βιβλίου είναι ότι μασ προτείνει ζναν πόλεμο ζντιμο γιατί για το ίδιο κζμα 

διαβάηουμε διαφορετικζσ απόψεισ ςτα βιβλία. Αυτζσ μασ βοθκοφν να ςχθματίςουμε τθν δικι μασ άποψθ. 

Ζτςι δεν επιτρζπουμε ςτον εαυτό μασ να δεχόμαςτε άκριτα οτιδιποτε υποςτθρίηουν οι άλλοι. 

 

γ) Ψι κάνουμε όταν ςτο απόςπαςμα γίνεται χριςθ αντωνυμιϊν; 

Χυχνά ςτο απόςπαςμα υπάρχουν αντωνυμίεσ (αυτό, εκείνο...) που δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςε 

ζννοιεσ με αποτζλεςμα να μάσ δθμιουργοφνται ερωτθματικά. Για να αποςαφθνιςκεί το τοπίο επιβάλλεται, 

αφοφ διαβάςουμε το κείμενο, να κατανοιςουμε ποφ ςε ποιεσ ζννοιεσ/όρουσ αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνεσ 

αντωνυμίεσ. 

π.χ. «Ππροςτά ς' αυτά, τι μασ μζνει για να βαςτάξουμε αν απαρνθκοφμε τον εαυτό μασ». 

Αν μασ ηθτθκεί να αναλφςουμε το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, ςε μια παράγραφο, κα ζχουμε πρόβλθμα ςτο 

να κατανοιςουμε ποφ αναφζρεται θ αντωνυμία «αυτά». Αν διαβάςουμε όμωσ το κείμενο κα 

κατανοιςουμε ότι αυτά είναι οι διαδοχικζσ κρίςεισ, οι αποκαλυπτικζσ εφευρζςεισ... 
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2. Αναςκευι επιχειρθμάτων 

Ενδζχεται να μασ δοκεί ζνα αδφναμο επιχείρθμα και να μασ ηθτθκεί να το ανατρζψουμε και ςτθ ςυνζχεια 

να το αναπτφξουμε ςε μια παράγραφο, ςε ζνα μικροκείμενο. Χε μια τζτοια περίπτωςθ οφείλουμε να 

κάνουμε αναςκευι ενόσ επιχειριματοσ που ςθμαίνει αναίρεςθ ςτο αδφνατο ςθμείο τθσ 

επιχειρθματολογίασ και ταυτόχρονα τεκμθριωμζνθ ανάπτυξθ τθσ αντίκετθσ άποψθσ. Για τθ δθμιουργία 

λοιπόν μικροκειμζνων αναςκευισ επιχειρθμάτων ακολουκοφμε τθν παρακάτω μζκοδο εργαςίασ.  

 

Χυγκεκριμζνα: 

1. Διαβάηουμε προςεκτικά το επιχείρθμα και επιςθμαίνουμε το αδφνατο ςθμείο τθσ επιχειρθματολογίασ 

του. Υ.χ. Θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ. 

Χτθν περίπτωςθ του προθγοφμενου παραδείγματοσ, αδφνατο ςθμείο είναι θ λζξθ "αποκλειςτικά". 

2. Χυνκζτουμε μια παράγραφο ςτθν οποία είναι εμφανι τα ςυνκετικά τθσ τμιματα (Κεματικι περίοδοσ - 

Χχόλια ι λεπτομζρειεσ - Ξατακλείδα). 

• Διατυπϊνουμε το επιχείρθμα με τθ μορφι τθσ κεματικισ περιόδου (αυτοφςιο ι εμπλουτιςμζνο). 

Υ.χ. Λςχυρίηονται πολλοί ότι θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ. 

 Υαρακζτουμε το αποδεικτικό υλικό που αναιρεί το επιχείρθμα ςτα ςχόλια/λεπτομζρειεσ. Υ.χ. 

Ωςτόςο, θ τεχνολογία δεν ζχει βοφλθςθ ˙ θ ορκι ι εςφαλμζνθ χριςθ τθσ αποτελεί ευκφνθ του 

ανκρϊπου.  

 Ψζλοσ, καταγράφουμε τθν τελικι κζςθ ωσ ςυμπζραςμα ςτθν κατακλείδα. Υ.χ. Αποκλειςτικι, λοιπόν, 

ευκφνθ για τθν καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ φζρει ο άνκρωποσ και μόνο.  

1. Επιδιϊκουμε θ παράγραφοσ να αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο κείμενο με κφρια χαρακτθριςτικά τθν 

ενότθτα, τθν αλλθλουχία, τθ ςυνεκτικότθτα, τθ ςυνοχι και τθν πλθρότθτα των ιδεϊν. 

 

Εφαρμογι 

Ρα αναςκευάςετε το επιχείρθμα: ο κθλαςμόσ αποτελεί επιβεβλθμζνο κακικον για όλεσ τισ μθτζρεσ, ςε μια 

παράγραφο 70-80 λζξεων. 

Θ ανεπάρκεια του ςυλλογιςμοφ εντοπίηεται ςτο ότι ο κθλαςμόσ αποτελεί επιβεβλθμζνο κακικον, γιατί 

οι γυναίκεσ είναι κοινωνικά όντα και επομζνωσ τίποτα δεν μπορεί να τισ επιβλθκεί, που να λειτουργεί ςε 

βάροσ τθσ κοινωνικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Επομζνωσ κα μποροφςαμε να ςτθρίξουμε τθν άποψθ ότι θ 

μθτρότθτα δεν αποτελεί κακικον, αλλά προςφορά τθσ κάκε μθτζρασ ςτο παιδί τθσ, αφοφ θ μθτρικι ςτοργι 

και θ αγάπθ κάκε μθτζρασ για το παιδί τθσ είναι αυτονόθτθ. Επομζνωσ δεν κα πρζπει να το 

αντιμετωπίηουμε ωσ κακικον, αλλά κα ιταν πιο αποτελεςματικό αν ςε κάκε μθτζρα δινόταν θ δυνατότθτα 

και οι ανάλογεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ παροχζσ, ϊςτε να ζχει τθν ελευκερία τθσ επιλογισ. Ψότε 

ςίγουρα κα προτιμοφςαν να κθλάςουν τα παιδιά τουσ. 
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Ε. ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΘ ΥΑΦΑΓΦΑάΣΧ 

Χυχνά ςυμβαίνει ςτο κφριο μζροσ τθσ ζκκεςθσ όταν το κζμα τθσ παραγωγισ κειμζνου περιζχει 

περιςςότερα από ζνα ηθτοφμενο, το πζραςμα από το ζνα ηθτοφμενο ςτο άλλο να μθν είναι πετυχθμζνο με 

αποτζλεςμα θ ςυνοχι να είναι χαλαρι. Ζτςι ο αναγνϊςτθσ δεν αντιλαμβάνεται τθ μετάβαςθ από τθ μια 

ιδζα ςτθν άλλθ, δθλαδι τθν ακολουκία ςκζψθσ του ςυγγραφζα, αφοφ τα νοιματα δεν μεταδίδονται 

αβίαςτα, με ςυνζπεια να δθμιουργοφνται νοθματικά χάςματα και αποςπαςματικότθτα. Για να μθν 

δθμιουργοφνται τζτοιου είδουσ προβλιματα καλό κα είναι να χρθςιμοποιοφμε μεταβατικζσ παραγράφουσ, 

δθλ. ςυνδετικζσ μορφζσ λόγου, ζκταςθσ 4-8 ςτίχων.  

Ψο περιεχόμενο των παραγράφων αυτϊν κακορίηεται από το ρόλο τουσ. Αφοφ ςυνδζουν μια 

προθγοφμενθ ενότθτα με τθν επόμενθ, ζνα μζροσ τουσ κα είναι α) ανακεφαλαιωτικό, για ό,τι προθγικθκε 

και β) προεξαγγελτικό για ό,τι κα επακολουκιςει. 

Εφαρμογι 

Κζλουμε να ςυνδζςουμε τθν παρουςίαςθ του οικολογικοφ προβλιματοσ που προθγικθκε με τθν 

τεκμθρίωςθ που κα ακολουκιςει. 

Πλα αυτά είναι ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθ ηοφερι εικόνα τθσ φφςθσ και τθν άςχθμθ κζςθ ςτθν οποία 

βρίςκονται οι ςθμερινοί άνκρωποι. (α) Ωςτόςο, το πρόβλθμα δε δθμιουργικθκε ξαφνικά, δεν «ζπεςε» από 

τον ουρανό. Ρροζκυψε ςιγά-ςιγά από τισ πρϊτεσ βιομθχανικζσ επαναςτάςεισ και από τον τρόπο που οι 

άνκρωποι αντιμετϊπιςαν τθ φφςθ. Ακριβϊσ ς' αυτι τθ ςχζςθ που οικοδόμθςαν οι άνκρωποι και τα 

βιομθχανικά κράτθ με τθ φφςθ κα αναηθτιςουμε τα αίτια του προβλιματοσ. (β) 

(α) Ανακεφαλαιωτικό μζροσ 

(β) Υροεξαγγελτικό μζροσ 

 

Χθμείωςθ: Ζνασ άλλοσ τρόποσ μετάβαςθσ από τθ μία νοθματικι ενότθτα ςτθν άλλθ είναι θ ενςωμάτωςθ 

του προεξαγγελτικοφ μόνο μζρουσ τθσ μεταβατικισ παραγράφου ςτο τζλοσ τθσ τελευταίασ παραγράφου 

τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. 
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Ξεφάλαιο 5 

ΥΕΦΛΟΘήΘ ΓΦΑΥΨΣΩ ΟΣΓΣΩ 

 

Ψι είναι θ περίλθψθ; 

Θ περίλθψθ είναι μια μορφι κειμζνου που περιλαμβάνει τθ ςυνοπτικι διατφπωςθ των βαςικϊν 

ςθμείων, επιχειρθμάτων, πλθροφοριϊν και ιδεϊν ενόσ αρχικοφ ευρφτερου κειμζνου. Αποτελεί ζνα ενιαίο 

νζο κείμενο προςωπικι δθμιουργία αυτοφ που τθ γράφει, οργανωμζνο με ςυνοχι και αλλθλουχία που 

μπορεί να υποκαταςτιςει το αρχικό κείμενο. Γραμμζνο με πυκνό λόγο και ςαφι δομι. Χτθν αρχι 

παρακζτουμε το κζμα και μετά το παρουςιάηουμε με τον τρόπο με τον οποίο ο ςυγγραφζασ το αναπτφςςει. 

Θ περίλθψθ ζχει αξία τόςο ωσ κεωρθτικι προςζγγιςθ όςο και ωσ πρακτικι εφαρμογι. Είναι χριςιμο 

μζςο ςε τομείσ ι δραςτθριότθτεσ όπωσ θ δθμοςιογραφία, θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων ςτο πανεπιςτιμιο 

ι ςτο ςχολείο, θ κριτικι καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, θ παρουςίαςθ εκτενϊν ποιθτικϊν ι αφθγθματικϊν 

κειμζνων κ.ά. Σι μακθτζσ, ιδιαίτερα, μποροφν μζςω τθσ περίλθψθσ να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, 

κακϊσ καλοφνται να διακρίνουν τα ουςιϊδθ από τα επουςιϊδθ, και ταυτόχρονα να κατανοιςουν καλφτερα 

το αρχικό κείμενο. Πζςα λοιπόν από τθ ςφνταξθ περιλιψεων βελτιϊνουν τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ τουσ 

(πλθροφόρθςθ των άλλων με λιτό και ςαφι τρόπο για το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου) και ελζγχονται τόςο 

ωσ προσ τθν αφαιρετικι τουσ ικανότθτα (διάκριςθ του αναγκαίου από το περιττό) όςο και ωσ προσ τθν 

αντίςτοιχθ ςυνκετικι (πφκνωςθ του λόγου και δόμθςθ ενόσ πολφ ςυνεκτικοφ κειμζνου). 

 

Θ περιλθπτικι απόδοςθ του νοιματοσ ενόσ κειμζνου ι θ απλοφςτευςθ και θ ςυνοπτικι απόδοςθ των 

νοθμάτων του πρζπει να γίνεται μεκοδικά και να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ κανόνεσ (Α-Β). 

 

Α. ΠΕΟΕΨΘ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΞΑΛ ΞΑΨΑΓΦΑάΘ ΨίΡ ΒΑΧΛΞίΡ ΚΕΧΕίΡ-ΛΔΕίΡ ΨΣΩ. 

1. Υρϊτθ προςεκτικι ανάγνωςθ του κειμζνου, κατά τθν οποία διακρίνουμε πρόλογο, κφριο μζροσ και 

επίλογο. 

Χτόχοι τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ είναι: 

α) θ επιςιμανςθ του νοθματικοφ κζντρου, δθλαδι του γεγονότοσ ι του προβλιματοσ που πραγματεφεται ο 

ςυγγραφζασ, και 

β) ο εντοπιςμόσ άγνωςτων ςτοιχείων (λζξεων, φράςεων, δεδομζνων κ.λπ.) και θ εξομάλυνςθ τουσ. 

2. Δεφτερθ ανάγνωςθ του κειμζνου, κατά τθν οποία χωρίηουμε το κείμενο ςε παραγράφουσ ι και 

ευρφτερεσ κεματικζσ ενότθτεσ. 

Χτόχοι τθσ δεφτερθσ ανάγνωςθσ είναι: 

α) θ παρακολοφκθςθ τθσ ςειράσ με τθν οποία παρατίκενται τα γεγονότα ι οι ιδζεσ του κειμζνου και  

β) θ διαπίςτωςθ τθσ μεκόδου που ακολουκεί ο ςυγγραφζασ.  

Χθμείωςθ: Σι μζκοδοι που μπορεί να ακολουκεί ζνασ ςυγγραφζασ είναι: 

 θ χρονολογικι ζκκεςθ των γεγονότων 

 θ αναφορά ςε πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 
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 θ χριςθ του ςχιματοσ: αίτιο-φαινόμενο-αποτζλεςμα 

 θ αναφορά ςε ςτοιχεία τοπικοφ χαρακτιρα 

 θ αξιολογικι ςειρά, δθλαδι θ παράκεςθ των πλθροφοριϊν ι των επιχειρθμάτων με βάςθ τθ ςθμαςία 

τουσ (ςυνικωσ θ παράκεςθ είναι κλιμακωτι αρχίηοντασ από τα πιο ςθμαντικά) 

 ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω περιπτϊςεων. 

 

3. Ξαταγραφι των λεπτομερειϊν των παραγράφων που απαρτίηουν το κείμενο. Χε αυτι τθ διαδικαςία 

εντάςςεται: α) θ εφρεςθ τθσ κεματικισ περιόδου ςε κάκε μία παράγραφο χωριςτά, β) θ διάκριςθ των 

ςθμαντικότερων λεπτομερειϊν-ςχολίων των παραγράφων, γ) θ υπογράμμιςθ των ουςιωδϊν προτάςεων, 

φράςεων ι λζξεων με ςθμαντικό περιεχόμενο (λζξεισ- κλειδιά) που ςυνκζτουν το κφριο κζμα, δ) θ ςφνοψθ 

των βαςικϊν εννοιϊν με βάςθ τθν οποία δίνουμε ζνα περιεκτικό τίτλο (πλαγιότιτλο) ςτθν κάκε παράγραφο. 

 

Χθμείωςθ: Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να διατυπϊςουμε το 

κφριο κζμα του κειμζνου, το οποίο αναηθτοφμε: 

α) ςτθν πρϊτθ παράγραφο (πολλζσ φορζσ ς' αυτιν δθλϊνεται το κφριο κζμα κακϊσ και θ πορεία που 

ακολουκείται ςτθν ανάλυςθ του). Χυνικωσ, οι αρχικζσ προτάςεισ κάκε παραγράφου περιζχουν τισ 

ςθμαντικζσ ςκζψεισ του ςυγγραφζα, που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παραγράφου. 

β) ςτθ κεματικι πρόταςθ ι ςτθν τελευταία πρόταςθ κάκε παραγράφου (ςτθν περίπτωςθ αυτι το κζμα 

εντοπίηεται μζςα από το ςυςχετιςμό όλων των παραγράφων). Περικζσ φορζσ ο ςυγγραφζασ παρακζτει 

αναλυτικά τισ ςκζψεισ του και καταλιγει ςε μια τελικι άποψθ, που τθ διατυπϊνει ςτο τζλοσ τθσ 

παραγράφου.  

γ) ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε ν' αντιμετωπίςουμε ζνα δφςκολο κείμενο με νοθματικι πφκνωςθ, 

διαβάηουμε προςεκτικά το κείμενο και υπογραμμίηουμε τισ ουςιϊδεισ προτάςεισ ι φράςεισ, θ μελζτθ των 

οποίων κα μασ διευκολφνει ςτθν επιςιμανςθ του κεντρικοφ κζματοσ. 

 

Β. ΧΩΡΨΑΘ ΨΘΧ ΥΕΦΛΟΘήΘΧ 

Θ περίλθψθ πρζπει ν’ αποτελεί μια παράγραφο με ςαφι δομι : κεματικι περίοδο, ςχόλια-λεπτομζρειεσ 

και προαιρετικά περίοδο-κατακλείδα. Γι’ αυτό: 

(α) Θ πρϊτθ περίοδοσ:  

αρχίηει με τθ φράςθ: «ο ςυγγραφζασ/αρκρογράφοσ του κειμζνου αναφζρει, παρουςιάηει, προβάλλει, 

προβλθματίηεται, τονίηει, επιςθμαίνει… / ο τάδε ςτο κείμενο του κάνει λόγο για…/ το κείμενο 

αναφζρεται, αναλφει, προςεγγίηει, διερευνά κ.τ.λ.» 

και ακολουκεί ςφντομα και γενικά το κεματικό κζντρο του κειμζνου, με το οποίο ολοκλθρϊνεται θ 

περίοδοσ.  

(β) Θ δεφτερθ περίοδοσ: 

αποτελεί τθν περιλθπτικι διατφπωςθ τθσ πρϊτθσ παραγράφου 

ςυνδζεται με τθν πρϊτθ περίοδο με τθ χριςθ μιασ διαρκρωτικισ λζξθσ ι φράςθσ π.χ. αρχικά, πρϊτα 

πρϊτα, ςτθ ςυνζχεια…  κ.τ.λ. 

(γ) Ακολουκοφμε τθν ίδια διαδικαςία για όλεσ τισ επόμενεσ παραγράφουσ με βάςθ τον πλαγιότιτλο και τισ 

ςθμειϊςεισ κάκε παραγράφου. 
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Σ λόγοσ κα πρζπει να είναι ςυνεχισ και να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι των νοθμάτων με τισ κατάλλθλεσ 

διαρκρωτικζσ εκφράςεισ. Υ.χ. Επίςθσ τονίηει, παράλλθλα επιςθμαίνει, προςκζτει ακόμα, αντίκετα 

προβάλλει, επιπλζον υποςτθρίηει κ.τ.λ.  

Ψθν τελευταία παράγραφο του αρχικοφ κειμζνου τθ διαμορφϊνουμε ςε πρόταςθ κατακλείδα τθσ 

περίλθψθσ, αρχίηοντασ με τθν κατάλλθλθ ζκφραςθ. Υ.χ. Σ ςυγγραφζασ του κειμζνου καταλιγοντασ, 

ςυμπεραίνει…κ.τ.λ. 

Χθμείωςθ: Υροτείνουμε τθ ςφνδεςθ των λζξεων που υπογραμμίςαμε ςε κάκε παράγραφο και όχι τθ 

ςφνδεςθ πλαγιότιτλων, γιατί με τον πρϊτο τρόπο αποφεφγουμε τθν απόλυτθ μίμθςθ του φφουσ του 

κειμζνου ςτθν προςπάκεια μασ να ενϊςουμε νοθματικά τισ λζξεισ που υπογραμμίςαμε. Ζτςι δίνεται 

μεγαλφτερθ ςαφινεια ςτο νόθμα τθσ περίλθψθσ και αποφεφγεται θ ανοφςια γενικολογία, που ενδεχομζνωσ 

να υπάρξει αν δεν επιςθμανκοφν εφςτοχα οι πλαγιότιτλοι των παραγράφων. 

 

Ψι πρζπει να προςζχουμε ςτθν περίλθψθ; 

α. Χε γενικζσ γραμμζσ ακολουκοφμε το ςχεδιάγραμμα τθσ περίλθψθσ, δθλαδι τθ ςειρά των παραγράφων 

του κειμζνου. 

Τταν υπάρχει αποςπαςματικότθτα ςτο κείμενο, π.χ. τα αίτια ενόσ προβλιματοσ αναφζρονται ςτθ 

δεφτερθ, τθν πζμπτθ και τθν ζβδομθ παράγραφο του κειμζνου, ςτθν περίλθψθ ενδείκνυται να 

παραβιάηουμε τθ ςειρά των παραγράφων του κειμζνου και να αποδίδουμε όλα μαηί τα αίτια του 

προβλιματοσ. 

Δεν κατακερματίηουμε το κείμενο τθσ περίλθψθσ ςε πολλζσ επιμζρουσ παραγράφουσ, όςεσ ζχει και το 

κείμενο. Είναι λάκοσ να επιχειρείται ο ςχθματιςμόσ περίλθψθσ για κακεμιά από τισ παραγράφουσ του 

κειμζνου, και γιατί πολλά -ενδεχομζνωσ μθ ςθμαντικά- ςτοιχεία κα γραφοφν αλλά και γιατί κινδυνεφει να 

χακεί θ αλλθλουχία των νοθμάτων και θ ςυνοχι του κειμζνου. Χυνικωσ το κείμενο τθσ περίλθψθσ 

αποτελοφν μία ζωσ τρεισ παράγραφοι. 

Ψθροφμε τθ χρονικι ςειρά του αρχικοφ κειμζνου. Θ χρονικι ςειρά των γεγονότων ι των ιδεϊν που 

ακολουκεί ο ςυγγραφζασ ςτισ παραγράφουσ πρζπει να ακολουκείται και ςτθν περίλθψθ. 

β. Θ περίλθψθ αποτελεί προςωπικι εργαςία του γράφοντοσ και πρζπει να αντανακλάται ς' αυτιν το 

προςωπικό του φφοσ μζςα από τθν πλθροφόρθςθ που παρζχει. Χε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 

αποτελεί άκριτθ μίμθςθ του φφουσ (διατφπωςθσ και λεξιλογίου) του ςυγγραφζα. 

Σι λζξεισ ι φράςεισ που χρθςιμοποιοφνται αυτοφςιεσ από το κείμενο ςτθν περίλθψθ (π.χ. λζξεισ-κλειδιά, 

χαρακτθριςτικζσ φράςεισ) πρζπει να είναι όςο το δυνατόν λιγότερεσ και να δίνονται ςε ειςαγωγικά, με τθν 

προχπόκεςθ, βζβαια, να μθν υπάρχει αλλοίωςθ του νοιματοσ. 

γ. Χυχνά, ο ςυγγραφζασ απευκφνεται ςε ανϊνυμουσ ι και φανταςτικοφσ αναγνϊςτεσ. Χτο κείμενο του 

μπορεί είτε να ταυτίηεται με αυτοφσ χρθςιμοποιϊντασ το «εμείσ» είτε να αποςταςιοποιείται από αυτοφσ 

χρθςιμοποιϊντασ το «αυτοί». Αυτζσ οι διακρίςεισ διατθροφνται μζςα ςτθν περίλθψθ, όπωσ διατθρείται 

επίςθσ θ οπτικι γωνία του ςυγγραφζα, π.χ. αν ζνασ ςυγγραφζασ αναφζρεται ςτουσ νζουσ ςε γ' πρόςωπο, 

γιατί ο ίδιοσ δεν είναι πια νζοσ, δεν πρζπει, επειδι ο γράφων είναι νζοσ, να χρθςιμοποιεί ςτθν περίλθψθ 

του το «εμείσ». 

δ. Αποφεφγουμε τισ υπερβολικζσ γενικεφςεισ και αφαιρζςεισ.  
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ε. Χε γενικζσ γραμμζσ ςτθν περίλθψθ αποφεφγουμε: 

i) τα παραδείγματα, τθν απαρίκμθςθ εννοιϊν και τα αςφνδετα ςχιματα, που διευκρινίηουν φαινόμενα και 

καταςτάςεισ 

ii) τισ ερωτιςεισ, ευκείεσ ι πλάγιεσ (ο λόγοσ μασ γίνεται ςυντομότεροσ, αν παρουςιάςουμε αμζςωσ τθν 

απάντθςθ που δίνεται ςτο κείμενο ι ζςτω εννοείται) 

iii) τα καλολογικά ςτοιχεία (παρομοιϊςεισ, μεταφορζσ κ.ά.), τισ παρενκετικζσ προτάςεισ, τισ επεξθγιςεισ 

iv) τισ ςυγκρίςεισ και τισ αναλογίεσ 

v) τισ τυχόν νοθματικζσ επαναλιψεισ του κειμζνου. 

ςτ. Χυνικωσ χρθςιμοποιοφμε τον πλάγιο λόγο. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να γίνεται κατάχρθςθ του 

πλαγίου λόγου ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ περίλθψθσ. Ππορεί κάποιοσ να ξεκινιςει μ' αυτόν, να ςυνεχίςει ςε 

ουδζτερο φφοσ και ςε γ' ενικό πρόςωπο και να επαναφζρει τον πλάγιο λόγο ςτο τζλοσ ι ςε κάποιο άλλο 

ςθμείο τθσ περίλθψθσ. Ψονίηεται ότι εξίςου επιτυχθμζνα μπορεί να αποδοκεί θ περίλθψθ ενόσ κειμζνου ςε 

ευκφ λόγο. 

η. Απζχουμε από κάκε είδουσ κριτικι ι ςχολιαςμό ι αξιολόγθςθ του αρχικοφ κειμζνου. Αςχζτωσ αν 

ςυμφωνοφμε ι όχι με τισ απόψεισ του ςυγγραφζα, δεν χρθςιμοποιοφμε ςτθν περίλθψθ πρόςκετα ςτοιχεία 

που δεν υπάρχουν ςτο κείμενο οφτε ςχόλια (επιδοκιμαςτικά ι αποδοκιμαςτικά. 

θ. Αξιοποιοφμε το κατάλλθλο λεξιλόγιο, το οποίο προςαρμόηεται κάκε φορά ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο που 

καλοφμαςτε να αποκωδικοποιιςουμε. 

Χριςιμα ριματα για τθν περίλθψθ κειμζνου είναι τα εξισ: 

αναλφει, -εται διευκρινίηει, -εται        προτείνει, -εται 

αναφζρει, -εται εξθγεί ςυμπεραίνει 

αντικροφει, -εται επιςθμαίνει, -εται        τονίηει, -εται 

απευκφνεται κίγει το κζμα υπαινίςςεται 

δθλϊνει, -εται καταλιγει υπογραμμίηει,-εται  

διακρίνει,-εται παρουςιάηει,-εται υποςτθρίηει,-εται  

διατυπϊνει, -εται  προςκζτει 

 

κ. Είναι προτιμότερθ θ πακθτικι ςφνταξθ (ζμφαςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ του υποκειμζνου), γιατί ο 

λόγοσ γίνεται πιο ευζλικτοσ και ςφντομοσ. Αντίκετα, με τθ χριςθ τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ τονίηεται ο ρόλοσ 

του ςυγγραφζα. 

ι. Υροςζχουμε τθ διάρκρωςθ του κειμζνου τθσ περίλθψθσ με τθν επιλογι των κατάλλθλων διαρκρωτικϊν 

λζξεων ι φράςεων. Διάφορα επιρριματα, ςφνδεςμοι, εξαγγελτικζσ ι ςυγκεφαλαιωτικζσ προτάςεισ, που 

υπάρχουν ςτο αρχικό κείμενο, πρζπει να επιςθμαίνονται, να αποκωδικοποιοφνται και να λαμβάνονται υπ' 

όψιν απ' αυτόν που γράφει τθν περίλθψθ, επειδι δίνουν πλθροφορίεσ για τθν εςωτερικι ςφνδεςθ του 

κειμζνου κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίςςεται θ επιχειρθματολογία. Ακόμα, λζξεισ ι φράςεισ 

που δθλϊνουν αιτία, ςυνζπεια, αντίκεςθ, προχπόκεςθ κ.λπ. πρζπει να τοποκετοφνται εφςτοχα και από 

αυτόν που καλείται να αποδϊςει τθν περίλθψθ ενόσ κειμζνου, ανάλογα βζβαια με το νόθμα, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι ςυνοχι του περιλθπτικοφ κειμζνου.  
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Φιματα που χρθςιμοποιοφμε ςτθν περίλθψθ. 

Σ ςυγγραφζασ, αρκρογράφοσ κλπ.: 

1. Αναφορικισ όψθσ: 

διατυπϊνει τθ γνϊμθ, προτείνει, δθλϊνει, ειςθγείται, ανακοινϊνει, αναφζρει, μνθμονεφει, παρακζτει 

αυτολεξεί (ζνα άλλο κείμενο), ςχολιάηει, ερμθνεφει, ςυηθτά (ζνα άλλο κείμενο), παρατθρεί, διαπιςτϊνει, 

ορίηει με ακρίβεια, προςδιορίηει, κακορίηει, αποςαφθνίηει, διευκρινίηει, επεξθγεί, εξθγεί, αιτιολογεί, 

ονομάηει, αποκαλεί, χαρακτθρίηει, ςυγκρίνει, αντιτίκεται, αντιπαρακζτει, αντιπαραβάλλει, 

επιχειρθματολογεί (υπζρ ι κατά), υπεραςπίηεται, υποςτθρίηει, υπεραμφνεται, ςυνθγορεί, ςυμφωνεί με, 

ταυτίηεται με, δικαιολογεί, αναςκευάηει, απορρίπτει, αντικροφει, αντιτείνει, αντιπροτείνει, τεκμθριϊνει, 

ςτθρίηει (τθν άποψθ του), αποδεικνφει, δείχνει, κρίνει, αξιολογεί, αποτιμά, διαβεβαιϊνει, βεβαιϊνει, 

ιςχυρίηεται, αποφαίνεται, υποςτθρίηει, επιμζνει (ότι), προβλζπει, λζει, ςθμειϊνει, τονίηει, επιςθμαίνει, 

υπογραμμίηει, πραγματεφεται, εξετάηει, ςυηθτά, αςχολείται (με), αναφζρεται (ςε), αναλφει, αναπτφςςει, 

ορίηει, διαιρεί, ταξινομεί, περιγράφει, απαρικμεί, ςυμπλθρϊνει, προςκζτει, αφθγείται, διθγείται, 

αναρωτιζται, απορεί, ρωτά, υποδεικνφει, προτείνει, αντιπροτείνει, ςυμβουλεφει, ςυςτινει, απολογείται, 

εφχεται, εξεγείρεται, αγανακτεί, εκφράηει τθν ζκπλθξθ του. 

2. Υοςοτικισ όψθσ: 

προςπερνά βιαςτικά, με ςυντομία, αποςιωπά, παραλείπει, δεν αναφζρει/αναφζρεται, κίγει πλαγίωσ, 

ζμμεςα, επιφανειακά, εξετάηει διεξοδικά, αναλυτικά, προςεκτικά, ςυηθτά διεξοδικά, ανοίγει - κλείνει - 

τερματίηει τθ ςυηιτθςθ, εξαντλεί το κζμα, ςυμπεραίνει, προςκζτει, υπογραμμίηει, επιςθμαίνει. 

3. Πεταγλωςςικισ όψθσ: 

επεξθγεί, ςυγκεκριμενοποιεί (για άλλο κείμενο), παραφράηει (για άλλο κείμενο). 

4. Διορκωτικισ όψθσ: 

τροποποιεί, αλλάηει (τθ διατφπωςθ), διορκϊνει (τον εαυτό του/τουσ ςυνομιλθτζσ του), αναςκευάηει τα 

επιχειριματα, αναιρεί όςα είπε. 

5. Διαλογικισ όψθσ: 

απευκφνει το λόγο, δίνει το λόγο, ηθτά το λόγο, παίρνει, υφαρπάηει το λόγο, διεκδικεί το λόγο, παρεμβαίνει, 

διακόπτει, απαντά, δευτερολογεί, απευκφνεται. 

6. Σργανωτικισ όψθσ: 

αρχίηει, προλογίηει, ςυνεχίηει, μεταβαίνει (ςε άλλο κζμα), παρεκβαίνει, τελειϊνει, καταλιγει, ςυμπεραίνει, 

ανακεφαλαιϊνει.  

(από τθν ιςτοςελίδα τον ΚΟΜΒΟΥ) 

Γ. ΨΕέΡΛΞΕΧ ΥΩΞΡίΧΘΧ   

Ασ ςθμειωκεί ότι ςτο περιλθπτικό κείμενο ςυνδράμει και θ εφαρμογι χαρακτθριςτικϊν μορφϊν 

πφκνωςθσ λόγου όπωσ: 

 αντικακιςτοφμε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ με μετοχζσ, 

π.χ. Επειδι το κράτοσ κζςπιςε αυςτθροφσ νόμουσ...  ->   κεςπίηοντασ το κράτοσ αυςτθροφσ νόμουσ… 

 αποφεφγουμε τισ ερωτθματικζσ προτάςεισ (ευκείεσ ι πλάγιεσ) και προτιμοφμε προτάςεισ κρίςθσ, 

π.χ. Πιπωσ είναι απαράδεκτο, αναρωτιζται κάποιοσ, το να μζνουμε πακθτικοί δζκτεσ με όςα 

ςυμβαίνουν   ->Είναι απαράδεκτο να μζνουμε απακείσ με όςα ςυμβαίνουν  



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

78 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

 αντικακιςτοφμε ζνα αρνθτικοφ περιεχομζνου ριμα με ζνα κετικό, 

π.χ. δεν ενςτερνίηεται τισ απόψεισ του -> απορρίπτει τισ απόψεισ του, δεν λθςμόνθςε ->κυμικθκε 

 ζνα ςφνολο πράξεων το αντικακιςτοφμε με ζνα ςφνολο που περιγράφει τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, 

π.χ. πλφκθκε, χτενίςτθκε, ντφκθκε κι ζφυγε... -> ετοιμάςτθκε κι ζφυγε 

 μια περίφραςθ καλό κα είναι να τθν αντικακιςτοφμε με ζνα μονολεκτικό τφπο, 

π.χ. ο ζνασ βοθκάει τον άλλο ->αλλθλοβοθκιόμαςτε 

 αντικακιςτοφμε τισ αναφορικζσ προτάςεισ με ζνα ιςοδφναμο ουςιαςτικό, επίκετο ι επίρρθμα, 

π.χ. καλό κα είναι να μθν καταλαμβάνουν τισ κζςεισ ευκφνθσ άτομα που δεν αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίεσ     ->καλό κα είναι να μθν καταλαμβάνουν τισ κζςεισ ευκφνθσ άβουλα άτομα 

 αντικακιςτοφμε τα υπϊνυμα (ζννοιεσ τθσ ίδια οικογζνειασ) με το υπερϊνυμό τουσ (μ' ζναν περιεκτικό 

όρο) 

π.χ. τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ, περιοδικά.., -> μζςα ενθμζρωςθσ 

 μετατρζπουμε τθν πακθτικι ςφνταξθ ςε ενεργθτικι (θ ςφνταξθ παραμζνει πακθτικι μόνο αν κζλουμε να 

τονίςουμε τθν πράξθ), 

π.χ. Από το Ωπουργείο Υαιδείασ ανακοινϊκθκαν οι βάςεισ για τθν ειςαγωγι των υποψθφίων ςτα ΑΕΛ και 

ΨΕΛ -> Ψο ΩΥΕΥΚ ανακοίνωςε τισ βάςεισ.... 

 ςφμπτυξθ ςτθν ίδια περίοδο των νοθμάτων δφο ι περιςςότερων -ςυνεχόμενων ι μθ- παραγράφων, ςτισ 

οποίεσ παρατθρείται ςυνάφεια ωσ προσ το περιεχόμενο, μζςω δευτερευουςϊν προτάςεων (δθλαδι ζνα 

είδοσ «διαςκελιςμοφ»). 

Χριςιμθ, επίςθσ, επιςιμανςθ για το περιλθπτικό μασ κείμενο είναι: να μθν χρθςιμοποιοφμε απαρικμιςεισ, 

αποςιωπθτικά, βραχυλογίεσ, αρκτικόλεξα. Επιπλζον, αν το αρχικό μασ κείμενο ζχει διαλογικι μορφι, ςτο 

περιλθπτικό κείμενο ο διάλογοσ αποδίδεται με γ’ (τρίτο) ρθματικό πρόςωπο. Ακόμθ, αν οι ιδζεσ του 

ςυγγραφζα εκτίκενται μεταφορικά, εμείσ τισ αποδίδουμε κυριολεκτικά. 

 

Δ. ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

Ψο διάγραμμα ενόσ κειμζνου περιλαμβάνει τρεισ ςτιλεσ:  

α. Ψθ ςτιλθ «Υαράγραφοι» ςτθν οποία κατονομάηονται οι παράγραφοι του κειμζνου (Α', Β', Γ' κ.λπ.). 

β. Ψθ ςτιλθ «Πζρθ του κειμζνου» ςτθν οποία παρουςιάηουμε τθ βαςικι δομι του κειμζνου που μασ 

δόκθκε (Υρόλογοσ - Ξφριο μζροσ - Επίλογοσ) και χαρακτθρίηουμε τθν κάκε παράγραφο λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθ νοθματικι τθσ κζςθ μζςα ςτο κείμενο. 

Υικανζσ νοθματικζσ κζςεισ: Υρόλογοσ, Κζςθ ςυγγραφζα, Λςτορικι αναδρομι, Ξατθγοριοποίθςθ, 

Υαραδείγματα, Αιτιολογία, Αποτελζςματα, Χυμπτϊματα-δείγματα, Χυμπεράςματα, Επαγωγικι διαπίςτωςθ, 

Ψροπολογία - Οφςεισ-Υροτάςεισ, Επίλογοσ. 

γ. Ψθ ςτιλθ «Χθμειϊςεισ - Υλαγιότιτλοι». 

Εδϊ τα ςτοιχεία δίνονται με λζξεισ απ’ το κείμενο, ακόμθ πιο κωδικοποιθμζνα ι ςε μορφι αρίκμθςθσ. 

(Υλαγιότιτλοσ παραγράφου κάποια βαςικά ςτοιχεία απ’ τισ λεπτομζρειεσ τθσ). 
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Εφαρμογι 

Ξείμενο για περίλθψθ 

Δφο είναι, κατά τθ γνϊμθ μου, τα αμαρτιματα των Π.Π.Ε. Ψο πρϊτο ζχει ςχζςθ με τθν ίδια τθν 

υπόςταςθ τουσ και το δεφτερο με τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται πίςω απ' αυτά. Ωποτίκεται πωσ, ωσ μζςα 

μαηικισ πλθροφόρθςθσ, πρζπει, δεοντολογικά, να δίνουν ςτουσ ακροατζσ ι κεατζσ τουσ μια ςωςτι 

πλθροφόρθςθ. Ψζτοια πλθροφόρθςθ, για πολλοφσ λόγουσ, δεν μποροφν να δϊςουν. Τςα ςυμβαίνουν ςτον 

κόςμο είναι πολυεδρικά και πολυςιμαντα. Ψα Π.Π.Ε. είναι αδφνατον να δουν τα πράγματα απ' όλεσ τουσ 

τισ μεριζσ. Εμποδίηονται από τθν ταχφτθτα των γεγονότων και το κυνιγι τθσ επικαιρότθτασ.. Ψρζχουν να 

προλάβουν, να νικιςουν, αν είναι δυνατόν, το χρόνο. Για να αγγίξουμε όμωσ τθν αλικεια, πρζπει να 

ςτακοφμε. Πε τθ ςτάςθ μποροφμε να αποςταςιοποιθκοφμε από τα γεγονότα και να τα εξετάςουμε από 

περιςςότερεσ πλευρζσ. Τταν είμαςτε ςτο ποτάμι, δεν μποροφμε να δοφμε ποφ πθγαίνει και τι κουβαλά και 

από ποφ το κουβαλά. Εκείνο που αιςκανόμαςτε, είναι θ δίνθ που μασ παραςφρει και τίποτε άλλο. Αυτι θ 

δίνθ μεταποιείται ςε ςυναιςκθματικι φόρτιςθ, μια φόρτιςθ που μασ οδθγεί ςε χειρονομίεσ και 

κραυγαλζουσ λόγουσ κενοφσ. Ψζτοιοι λόγοι μζνουν ςυνικωσ ςτθν επιφάνεια και αντιςτρατεφονται τθν 

ουςία. 

Χειρότερα γίνονται τα πράγματα με τθν τθλεόραςθ. Θ εικόνα και το χρϊμα μασ καμπϊνουν και 

κολϊνουν τθν ευκυκριςία μασ. Πειϊνουν ι μεγεκφνουν τα γεγονότα. Αποκρφπτουν λεπτομζρειεσ, αλλά και 

υπερτονίηουν άλλεσ. Είναι φευγαλζα και δε μασ αφινουν περικϊρια να εμβακφνουμε. Πζνουμε πάντα με 

τθν εντφπωςθ. 

Άλλο μειονζκτθμα των Π.Π.Ε. είναι θ χειμαρρϊδθσ ροι των πλθροφοριϊν. Βομβαρδιηόμαςτε 

κυριολεκτικά με πλθροφορίεσ, όχι μόνον τοπικοφ αλλά και παγκοςμίου ενδιαφζροντοσ. Αυτι θ πλθκϊρα 

πλθροφοριϊν ταράηει τθν ατομικι αλλά και τθν εκνικι μασ ιςορροπία. Είναι αδφνατον πια ο άνκρωποσ να 

μπορζςει να χωνζψει όλο αυτό το υλικό, δίχωσ να χάςει, ωσ ζνα βακμό, αυτι τθν ιςορροπία. Από τθν άλλθ, 

θ ιδιαιτερότθτα του εκνικοφ πολιτιςμοφ κινδυνεφει να εξαφανιςτεί και θ παράδοςθ να απεμπολθκεί. Τςο 

και να κζλουμε να κρατιςουμε τισ παραδόςεισ μασ, ο κραδαςμόσ που υφιςτάμεκα από τθν ειςβολι 

αλλότριων τρόπων ηωισ- παραμορφωτικϊν τισ πιο πολλζσ φορζσ- είναι τόςο μεγάλοσ, που ςτο τζλοσ θ 

παράδοςθ εξαςκενίηει και δεν είναι ικανι να κρζψει το καινοφριο. Σ παραδοςιακόσ ςυγκρθτιςμόσ των 

πολιτιςμϊν είχε πίςτωςθ χρόνου. Ψο αλλότριο ενςωματωνότανε φυςιολογικά ςτο γθγενζσ και θ εξζλιξθ 

ιταν ςχεδόν ομαλι. Ψα πιο πάνω αρνθτικά ςτοιχεία είναι ςφμφυτα με τθν ίδια φφςθ των Π.Π.Ε.  

Ψο δεφτερο αμάρτθμα ζχει ςχζςθ με όςουσ εμπλζκονται ς' αυτά. Υίςω από το μικρόφωνο ι τθν 

τθλεοπτικι κάμερα δε ςτζκονται, κατά κανόνα, ολοκλθρωμζνοι άνκρωποι, οι οποίοι νιϊκουν τθν ευκφνθ 

που ζχουν απζναντι ςτθν κοινωνία, ςτουσ κεςμοφσ τθσ και τθν ιςτορία τθσ. Ελλοχεφει πάντοτε ο κίνδυνοσ, 

χάριν τθσ ακροαματικότθτασ και τθσ δικισ τουσ προβολισ, να διολιςκιςουν ςτο λαϊκιςμό. Σ λαϊκιςμόσ, 

τελικά, είναι το ικοσ των Π.Π.Ε. Από τθ ςτιγμι που αυτά επιδιϊκουν, πάςθ κυςία, ακροαματικότθτα και 

κεαματικότθτα, είναι επόμενο να κολακεφουν το φτθνό γοφςτο του ακροατι ι κεατι. Από καλοί γίνονται 

κακοί παιδαγωγοί του λαοφ. Δεν κατεβαίνουν ςτο λαό για να τον ανεβάςουν, αλλά υποβακμίηουν και το 

λαό και τουσ εαυτοφσ τουσ. 

Ασ πάρουμε το παράδειγμα τθσ γλϊςςασ. Σ Χολωμόσ ζλεγε πωσ πρζπει να κατεβοφμε ςτο λαό, αλλά, από 

κει και πζρα, να υψωκοφμε κάκετα. Ζτςι, και εμείσ οι ίδιοι, χωρίσ να απομακρυνόμαςτε από τισ ρίηεσ μασ, 

ανεβαίνουμε ψθλότερα ςτθν πνευματικι κλίμακα και το λαό βοθκοφμε ν' ανζβει. Ψι γίνεται με τθ γλϊςςα 

των Π.Π.Ε.; Γεμάτθ από ςολοικιςμοφσ και αςυνταξίεσ, από περικωριακζσ φράςεισ και ξενικζσ εκφράςεισ. 

Κα ιταν άςτοχθ αυτι θ παρζνκεςθ, αν θ επίδραςθ των Π.Π.Ε. ςτο γλωςςικό αιςκθτιριο του λαοφ, και 

γενικά ςτθν εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ, ιταν περιοριςμζνθ. Δυςτυχϊσ όμωσ τα Π.Π.Ε. υποκατζςτθςαν ςχεδόν 

όλα τα παραδοςιακά ςχολεία και πιραν τθ γλωςςικι παιδεία ςτα χζρια τουσ. Θ επίδραςθ του ςχολείου, 
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όςεσ προςπάκειεσ κι αν καταβάλει κι όςεσ μεκοδολογίεσ κι αν εφεφρει, είναι περιοριςμζνθ. Σφτε το 

οικογενειακό περιβάλλον επιδρά όςο άλλοτε. Σφτε γιαγιά υπάρχει με τα παραμφκια τθσ οφτε παπποφσ. 

Ζτςι, θ ανζκακεν κλθροδοτοφμενθ κουλτοφρα (θ γλϊςςα είναι θ ςθμαντικότερθ τθσ μορφι) ξζφυγε από τα 

χζρια των παραδοςιακϊν φορζων τθσ. Ψα Π.Π.Ε. ζγιναν το ςθμαντικότερο πια ςχολείο και το πιο 

αποτελεςματικό. 

Ξυριάκοσ Υλιςθσ 

Υροεργαςία 

 κεματικό κζντρο: τα μειονεκτιματα των ΠΠΕ που ςχετίηονται με τθ φφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και τθν 

ζλλειψθ ευκφνθσ των προςϊπων που τα χρθςιμοποιοφν. 

 νοθματικοί άξονεσ/εκτενείσ πλαγιότιτλοι παραγράφων: 

1 θ Ψα ΠΠΕ αδυνατοφν να παράςχουν πολυφωνικι ενθμζρωςθ εξαιτίασ τθσ ταχφτθτασ των γεγονότων και 

τθσ καταγραφισ τθσ επικαιρότθτασ, δεν προςεγγίηουν ουςιαςτικά τα γεγονότα. 

2θ   Θ τθλεόραςθ με τθν κυριαρχία τθσ εικόνασ κινείται ςτο επίπεδο των εντυπϊςεων. 

3θ Σ καταιγιςμόσ των πλθροφοριϊν δυςχεραίνει τθ δυνατότθτα αφομοίωςθσ τουσ από το δζκτθ. Ελλοχεφει 

ο κίνδυνοσ πολιτιςτικισ αλλοτρίωςθσ. 

4θ Θ απουςία αιςκιματοσ ευκφνθσ των ατόμων που διαχειρίηονται τα ΠΠΕ, εξαιτίασ τθσ επιδίωξθσ 

μεγιςτοποίθςθσ τθσ απιχθςθσ τουσ και θ ςυνακόλουκθ λαϊκιςτικι λειτουργία τουσ. 

5θ Θ υποβάκμιςθ τθσ γλϊςςασ από τα ΠΠΕ, τα οποία επιςκιάηουν τθ ςχολικι και οικογενειακι γλωςςικι 

αγωγι. 

 

Γραφι/ςφνκεςθ 

Το κείμενο αναφζρεται ςτα μειονεκτιματα των ΠΠΕ, που ςχετίηονται με τθ φφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και 

τθν ζλλειψθ ευκφνθσ των προςϊπων που τα χρθςιμοποιοφν. Αρχικά, ο ςυγγραφζασ επιςθμαίνει ότι τα ΠΠΕ 

αδυνατοφν να παράςχουν πολυφωνικι και ουςιαςτικι ενθμζρωςθ εξαιτίασ τθσ ταχφτθτασ των γεγονότων 

και τθσ ανάγκθσ να καταγραφεί θ επικαιρότθτα. Στθ ςυνζχεια, τονίηει πωσ, ιδιαίτερα, θ τθλεόραςθ με τθν 

κυριαρχία τθσ εικόνασ κινείται ςτο επίπεδο των εντυπϊςεων. Εξάλλου, ο καταιγιςμόσ των πλθροφοριϊν 

δυςχεραίνει τθ δυνατότθτα αφομοίωςθσ τουσ από το δζκτθ, ενϊ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ πολιτιςτικισ 

αλλοτρίωςθσ. Ψο δεφτερο μειονζκτθμα αποδίδεται ςτθν απουςία αιςκιματοσ ευκφνθσ των ατόμων που 

διαχειρίηονται τα ΠΠΕ, εξαιτίασ τθσ επιδίωξθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ απιχθςθσ τουσ και θ ςυνακόλουκθ 

λαϊκιςτικι λειτουργία τουσ. Καταλιγοντασ ο αρκρογράφοσ αναφζρεται, ςυγκεκριμζνα, ςτθν υποβάκμιςθ 

τθσ γλϊςςασ από τα ΠΠΕ, τα οποία επιςκιάηουν τθ ςχολικι και οικογενειακι γλωςςικι αγωγι. 
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Ξεφάλαιο 6 

ΥΑΦΑΓίΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

 

Θ παραγωγι κειμζνου αποτελεί το τμιμα εκείνο τθσ Ζκφραςθσ –Ζκκεςθσ που ο μακθτισ καλείται πάνω ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα να αναπτφξει τι ςκζψεισ του, τθν επιχειρθματολογία του με ςαφινεια, κακαρότθτα 

και πλθρότθτα. Θ παραγωγι κειμζνου ωσ προσ τθ δομι τθσ αποτελείται από τον πρόλογο, το κφριο μζροσ 

και τον επίλογο. 

 

Α. Σ ΥΦΣΟΣΓΣΧ ΞΑΛ ΨΑ ΕΛΔΘ ΨΣΩ 

Σ πρόλογοσ είναι θ αρχικι παράγραφοσ τθσ παραγωγισ κειμζνου. Χτον πρόλογο ο ςυγγραφζασ(- 

μακθτισ) εκκζτει το κζμα του κειμζνου του και, αν πρόκειται για αποδεικτικό κείμενο, τθ κζςθ του για το 

κζμα ι το πρόβλθμα ςτο οποίο αναφζρεται. Γι' αυτό ο πρόλογοσ πρζπει (1) να ςυνδζεται οργανικά με τθν 

όλθ ανάπτυξθ, (2) να προϊδεάηει κετικά τον δζκτθ (και κατ’ επζκταςθ τον εξεταςτι- βακμολογθτι) και (3) 

να προετοιμάηει για τθν ομαλι και φυςικι μετάβαςθ ςτο κφριο μζροσ. Είναι και ο πρόλογοσ μία 

παράγραφοσ του κειμζνου, περίπου 8-15 ςτίχων που κακορίηει τθ ςυνολικι μορφι του και κακορίηεται από 

αυτό. 

Τπωσ, λοιπόν, και οι άλλεσ παράγραφοι του κειμζνου μποροφν να αναπτυχκοφν με ζναν από τουσ 

γνωςτοφσ τρόπουσ ανάπτυξθσ, ζτςι και ο πρόλογοσ μπορεί να οργανωκεί και να αναπτυχκεί με ζναν ι και 

περιςςότερουσ από αυτοφσ τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ2. Πε άλλα λόγια, οι τρόποι ανάπτυξθσ τθσ 

παραγράφου μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ τρόποι ςκζψθσ, ωσ τρόποι δθλαδι που μασ βοθκοφν να 

εμπνευςτοφμε και να γράψουμε ζναν καλό πρόλογο. Σ τρόποσ ςκζψθσ και οργάνωςθσ που κάκε φορά 

ενδείκνυται κακορίηεται από το κζμα, αλλά και τθ φανταςία αυτοφ που γράφει. 

Χτθ ςυνζχεια δίνονται, ενδεικτικά, μζκοδοι ςφνκεςθσ προλόγων ςε οριςμζνα κζματα με αξιοποίθςθ των 

γνωςτϊν τρόπων ανάπτυξθσ τθσ παραγράφου και οργάνωςθσ του λόγου. 

 

ΕΛΔΘ ΥΦΣΟΣΓίΡ 

ΥΦΣΟΣΓΣΧ 

Είδθ/Πζκοδοσ έαρακτθριςτικά 

1.Πε παραγωγι Χχολιάηουμε μια γενικι ζννοια /ιδζα του κζματοσ με τθ μορφι του γενικοφ 

προβλθματιςμοφ ι αξιολόγθςθσ. 

2. Πε επαγωγι εκινάμε με τθν αναφορά ςε μια μερικότερθ ζννοια/ιδζα ι ςτθν 

αξιολόγθςθ μιασ ζννοιασ/ιδζασ μερικϊσ αποδεκτι 

3.Πε επαναδιαπραγμάτευςθ 

του δεδομζνου 

Επικυρϊνουμε το κζμα με επανάλθψθ των δεδομζνων αναπλάκοντάσ τθ 

διατφπωςθ. 

4.Πε αντίκεςθ Εξετάηουμε τθν αντίκετθ εκδοχι τθσ δεδομζνθσ ζννοιασ/ιδζασ. 

5. Πε αναλογία Εξετάηουμε αναλογικά μια ζννοια με μια άλλθ ςχετικι με αυτιν. 

                                         
2 Βλ. εδϊ ςτο Ξεφάλαιο 4, τουσ Ψρόπουσ ανάπτυξθσ παραγράφου, ςελ. 60. 
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6. Πε παραδείγματα –

ςτοιχεία 

εκινάμε με παραδείγματα μζςω των οποίων επικυρϊνεται θ παρουςία τθσ 

κφριασ ζννοιασ/ιδζασ ι του φαινομζνου –προβλιματοσ. 

7.Πε οριςμό Σρίηουμε τθν κεντρικι ζννοια/ιδζα του κζματοσ ςφντομα ι αναλυτικά. 

8. Πε ιςτορικι αναδρομι Αναφερόμαςτε ςτθν ιςτορικι πλευρά του κζματοσ και διερευνάμε τισ 

εκφάνςεισ τουσ το παρελκόν. 

9. Π’ ζνα χαρακτθριςτικό 

περιςτατικό  

(επίκαιρο ςτο άρκρο)  

εκινάμε με ζνα εφγλωττο περιςτατικό που επικυρϊνει με τον καλφτερο 

τρόπο τθν παρουςία τθσ κφριασ ζννοιασ/ ιδζασ ι του φαινομζνου –

προβλιματοσ. 

10. Αξιολογικόσ  Αξιολογοφμε τθν κφρια ζννοια/ιδζα του κζματοσ που θ κετικι ι αρνθτικι 

τθσ ςυνζπεια είναι αναμφιςβιτθτθ 

 

Αναλυτικότερα ο πρόλογοσ αναπτφςςεται: 

1. Πε παραγωγικι μζκοδο 

Κεωροφμε τθν κεντρικι ζννοια του κζματοσ ωσ ειδικι και αναηθτοφμε γενικότερεσ ζννοιεσ μζςα ςτισ οποίεσ 

κατά γενικι ομολογία εντάςςεται θ κεντρικι ζννοια του κζματοσ. Για να εντοπίηουμε αυτζσ τισ γενικότερεσ 

ζννοιεσ διατυπϊνουμε το ακόλουκο ερϊτθμα: ποιοφ ςυνόλου αποτελεί μζροσ θ κεντρικι ζννοια; Ι 

μποροφμε να ςκιαγραφιςουμε το γενικότερο περίβλθμα τθσ προβλθματικισ εποχισ μασ και ςτθ ςυνζχεια 

να κίξουμε το ειδικό πρόβλθμα που μασ απαςχολεί. Κεωρείται ο πιο ςυνθκιςμζνοσ δεδομζνου ότι 

εναρμονίηεται με όλα τα είδθ κεμάτων. 

 

Εφαρμογι  

Κζμα: Πε το ςκεπτικό ότι πολλοί ςυνάνκρωποι μασ ι και κοινωνικζσ ομάδεσ αντιμετωπίηουν ςοβαρά 

προβλιματα να γράψετε ζνα αποδεικτικό δοκίμιο ςτο οποίο κα αναλφςετε τισ αρχζσ από τισ οποίεσ πρζπει 

να διζπεται ο εκελοντιςμόσ, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ εκελοντικισ δραςτθριότθτασ τόςο για τισ ευπακείσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, όςο και νια τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα εκελοντικά προγράμματα. 

 

Χχολιαςμόσ: Θ βαςικι ζννοια του παραπάνω κζματοσ είναι ο εκελοντιςμόσ. Άρα ς' ζναν παραγωγικό 

πρόλογο κα αναφερόμαςταν γενικά ςτθν ζννοια του εκελοντιςμοφ. Βζβαια, κα μποροφμε να 

αναφερκοφμε γενικϊσ ςτισ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι άτομα, ςτισ μορφζσ προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν, κακϊσ και ςτο πόςο αναγκαία κεωρείται ςε μια τζτοια περίπτωςθ θ ςυμμετοχι μασ ςε 

εκελοντικά προγράμματα με ςτόχο τθν ανακοφφιςθ όλων όςων χριηουν βοθκείασ. Χτο κφριο μζροσ κα 

αναλφαμε τισ αρχζσ από τισ οποίεσ πρζπει να διζπεται ο εκελοντιςμόσ... 

 

2. Πε επαγωγικι μζκοδο 

Ακολουκοφμε τθν αντίςτροφθ διαδικαςία από αυτιν του παραγωγικοφ προλόγου. εκινάμε από τθν 

αναφορά ςε μια μερικότερθ ζννοια(ιδζα ςχετικι με το κζμα μασ), θ οποία κα αποτελζςει αφορμι για τθ 

μετάβαςθ ςτθν κφρια, τθ μείηονοσ ςθμαςία ζννοια/ ιδζα του κζματοσ. Ι με επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία 

μποροφμε να αρχίηουμε με μια αναφορά ςτθν αξιολόγθςθ μιασ ειδικότερθσ ζννοιασ/ιδζασ ςχετικισ με τθν 

κεντρικι γενικότερθ ζννοια κζματοσ, που όμωσ είναι μερικϊσ αποδεκτι. 
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Σ επαγωγικόσ πρόλογοσ παρουςιάηει μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ ωσ προσ τθ ςφνκεςθ του από τον παραγωγικό. 

Ωςτόςο είναι πιο πρωτότυποσ. 

 

Εφαρμογι  

Κζμα: Πε αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ να ςυντάξετε ζνα άρκρο ςτο οποίο κα εκκζτατε τισ 

ςυνζπειεσ τθσ οικολογικισ καταςτροφισ και κα προτείνατε τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ. 

 

Χχολιαςμόσ: Θ βαςικι ζννοια του κζματοσ είναι θ οικολογικι καταςτροφι. Εμείσ κα μποροφςαμε ι να 

αναφερκοφμε ςε ζνα είδοσ οικολογικισ καταςτροφισ και ςτθ ςυνζχεια να εξετάςουμε πιο γενικά το κζμα 

τθσ οικολογίασ ι να υποςτθρίξουμε ότι το πρόβλθμα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ πιςτοποιεί τθν αδυναμία 

αντιμετϊπιςθσ του ςυγκεκριμζνου προ-βλιματοσ και ςτθ ςυνζχεια να εκκζςουμε τισ ςυνζπειεσ τθσ 

οικολογικισ καταςτροφισ... 

 

3. Πε επαναδιαπραγμάτευςθ του δεδομζνου 

Αναπτφςςουμε το δεδομζνο του κζματοσ προςκζτοντασ κάποια επιπλζον ςτοιχεία. Είναι ο κλαςςικόσ 

πρόλογοσ και ο πλζον εφκολοσ. Ωςτόςο υπάρχει ο κίνδυνοσ να μετατραπεί ςε μια ςτείρα επανάλθψθ τθσ 

εκφϊνθςθσ του κζματοσ. Γι’ αυτό το λόγο αναπλάκουμε το περιεχόμενο των δεδομζνων με δικό μασ 

δθμιουργικό λόγο. 

 

Εφαρμογι  

Κζμα: Είναι γνωςτό ς' όλουσ ότι ςτισ μζρεσ μασ οι εγκλθματικζσ ενζργειεσ αυξικθκαν ανθςυχθτικά. Υολλζσ 

μάλιςτα από αυτζσ είναι ζργο νζων ανκρϊπων. Πε βάςθ αυτό το δεδομζνο απαντιςτε ςτα ακόλουκα 

ερωτιματα: 

α. Υοιοι παράγοντεσ οδθγοφν μία μεγάλθ μερίδα νζων ςτο ζγκλθμα; 

β. Υοιεσ οι ςυνζπειεσ των πράξεων τουσ για τουσ ίδιουσ και για τθν κοινωνία; 

γ. Ωπάρχει τρόποσ να εξαλειφκεί ι ζςτω να περιοριςτεί το πρόβλθμα; 

 

Χχολιαςμόσ: Χτθ δεκαετία του πενιντα πολλοί κοινωνιολόγοι πίςτευαν ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ 

ςυνακόλουκθ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου κα εκμθδζνιηαν τθν εγκλθματικότθτα. Δυςτυχϊσ τα γεγονότα 

διζψευςαν τισ προςδοκίεσ τουσ. Χτισ μζρεσ μασ οι αξιόποινεσ πράξεισ αυξάνονται ραγδαία και κατά ζνα 

μεγάλο ποςοςτό διαπράττονται από άτομα νεαρισ θλικίασ. Χτα ανεπτυγμζνα κράτθ μάλιςτα, θ νεανικι 

εγκλθματικότθτα ζχει πάρει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ. Ξλοπζσ και λθςτείεσ, αναίτιεσ επικζςεισ και θ διακίνθςθ 

των ναρκωτικϊν ζχουν ςυνικωσ πρωταγωνιςτζσ εφιβουσ ι νζουσ ανκρϊπουσ. 

 

4. Πε αντίκεςθ 

Ακολουκοφμε αντικετικι πορεία εξετάηοντασ τθν αντίκετθ όψθ του κζματοσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, 

εντοπίηουμε τθν κεντρικι ζννοια του κζματοσ και αναηθτοφμε μια ζννοια ι φαινόμενο ι γεγονόσ με 

αντικετικι ςθμαςία/ ςχζςθ ωσ προσ τθν κεντρικι ζννοια. Θ ζννοια αυτι κα προθγθκεί ςε ςχζςθ με τθν 

κεντρικι. Για να εκφραςτεί θ αντίκεςθ χρθςιμοποιοφμε τθν αντικετικι ςφνδεςθ, θ οποία υλοποιείται με 
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αντικετικοφσ ςυνδζςμουσ ι φράςεισ : ωςτόςο, εντοφτοισ, αντίκετα, εξάλλου, όμωσ, παρόλα αυτά, από τθν 

άλλθ πλευρά, αλλά, μολαταφτα, μολονότι, απεναντίασ κ. ά. Ζνασ τζτοιοσ πρόλογοσ κα ταίριαηε πολφ ςε ζνα 

κζμα που εξετάηει μια ζννοια/ιδζα από τθ κετικι και τθν αντίκετθ πλευρά τθσ τθν αρνθτικι. Κεωρείται ζνα 

εφκολο είδοσ προλόγου και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε πολλά είδθ παραγωγισ κειμζνου. Ωςτόςο, κα πρζπει 

να προςζχουμε ϊςτε θ αντίκεςθ να είναι εφςτοχθ. 

 

Εφαρμογι 

Χτθν περιοχι ςου πρόκειται να λειτουργιςει μια μεγάλθ βιομθχανικι μονάδα. Ωπάρχει ζντονοσ 

προβλθματιςμόσ δεδομζνου ότι  κα εξαςφαλιςτοφν από τθ μία νζεσ κζςεισ εργαςίασ και άρα κα 

αναβακμιςτεί οικονομικά θ περιοχι όμωσ από τθν άλλθ κα επιβαρυνκεί το περιβάλλον. Χε μια ομιλία που 

κα εκφωνιςεισ ωσ εκπρόςωποσ του δεκαπενταμελοφσ του ςχολείου ςτο Δθμοτικό διαμζριςμα τθσ πόλθσ 

ςασ καλείςαι με επιχειριματα να ταχκείσ υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ. 

 

Χχολιαςμόσ: Υρόκειται για μια παραγωγι κειμζνου που μάσ ηθτά να ταχκοφμε υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ 

άποψθσ. Δθλαδι ζχουμε τθ λειτουργία μιασ βιομθχανικισ μονάδασ που κα επιφζρει κετικά και αρνθτικά 

αποτελζςματα ςτθν περιοχι. Χε ζνα τζτοιο κζμα που ιδθ από τθ φφςθ του μποροφμε να το εξετάςουμε 

κετικά ι αρνθτικά ο αντικετικόσ πρόλογοσ κα εναρμονιηόταν ωραία. Ζτςι κα τονίηαμε τα κετικά 

αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου εργοςταςίου, κακϊσ και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ και ςτθ 

ςυνζχεια βάςει των αποτελεςμάτων κα ταςςόμαςταν υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ. 

 

5. Πε αναλογία 

Εξετάηουμε αναλογικά τθν ζννοια/ιδζα του κζματοσ με μια άλλθ ςχετικι με αυτιν. Ευνόθτο είναι ότι 

ανάμεςα ςτα ςυγκρινόμενα κα πρζπει να υπάρχουν κοινά ςτοιχεία για να κεωρείται θ αναλογία 

πετυχθμζνθ. Σ αναλογικόσ πρόλογοσ ωσ είδοσ ταιριάηει ςε πολλά είδθ κεμάτων αφοφ είναι πάρα πολλζσ οι 

ζννοιεσ/ιδζεσ που μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο ςφγκριςθσ με τθ βαςικι ζννοια/ιδζα του κζματοσ. 

Ωςτόςο και ςε αυτό το είδοσ προλόγου οφείλουμε να είμαςτε προςεκτικοί, κυρίωσ ωσ προσ τθν επιλογι των 

ςυγκρινόμενων. 

 

Εφαρμογι 

Ρα ςυντάξετε ζνα δοκίμιο με κζμα τισ επιπτϊςεισ τθσ διαφιμιςθσ ςτθν ελευκερία του ςφγχρονου 

ανκρϊπου και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ.  

 

Χχολιαςμόσ: «Τπωσ οι πλθροφορίεσ είναι αναγκαίεσ ςτον άνκρωπο για να επιλζξει ςωςτά, να πάρει ορκζσ 

αποφάςεισ και να οργανϊςει ηωι του με τον καλφτερο γι' αυτόν τρόπο, ζτςι αναγκαία είναι και διαφιμιςθ, 

αφοφ του δίνει τθ δυνατότθτα να γνωρίςει, να επιλζξει και να απολαφςει τα νζα προϊόντα. Άλλωςτε και θ 

διαφιμιςθ πλθροφορία είναι, μόνο που δεν είναι πάντα ακριβισ και αξιόπιςτθ. Ξαι γι' αυτόν ακριβϊσ το 

λόγο θ διαφιμιςθ, αν τθν πιςτζψουμε άκριτα, μπορεί να γίνει τόςο επικίνδυνθ, όςο ωφζλιμθ μπορεί να 

είναι μια καλι πλθροφορία». 
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6. Πε παραδείγματα – ςτοιχεία 

Υαρουςιάηουμε εφςτοχα και διάφορα παραδείγματα- ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν κεντρικι ζννοια. 

Υροςφζρεται ιδιαιτζρωσ όταν το κζμα αναφζρεται ςε κοινωνικό πρόβλθμα ι ςε φαινόμενο ι ςε 

ςυμπεριφορά (π.χ. βία). Ξαλό είναι να αποφεφγεται, όταν ζχουμε κζματα που ςτθρίηονται ςε αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ. 

 

Εφαρμογι 

Κζμα: Υοφ οφείλεται θ βία ςτθν εποχι μασ και ποιεσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ; 

 

Χχολιαςμόσ: «Θ κακθμερινι ειδθςεογραφία είναι γεμάτθ (βρίκει) από ειδιςεισ για φαινόμενα βίασ: 

ςτυγερά εγκλιματα, κοινωνικζσ αναταραχζσ και ςυγκροφςεισ, αυταρχιςμόσ τθσ εξουςίασ, πόλεμοι και 

τυφλά τρομοκρατικά χτυπιματα. Ψα παραδείγματα αυτά επιβεβαιϊνουν ότι θ βία είναι διάχυτθ ςτον κόςμο 

μασ. Ψισ γενεςιουργζσ αιτίεσ βίασ πρζπει να τισ αναηθτιςουμε ςτισ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ». 

 

7. Πε οριςμό 

Διατυπϊνουμε με ςαφινεια τον οριςμό τθσ κεντρικισ ζννοιασ είτε ςφντομα είτε αναλυτικά. Ξαλό κα είναι 

ςτον πρόλογο να ξεκινάμε με οριςμό όταν το κζμα περιζχει κάποια ςαφι ζννοια και είμαςτε ςίγουροι ότι ο 

οριςμόσ αυτόσ είναι ςωςτόσ. 

 

Εφαρμογι 

Κζμα: Υοια αρνθτικά αποτελζςματα ζχει θ διαφιμιςθ; 

 

Χχολιαςμόσ: «Χτα λεξικά, ςτισ εγκυκλοπαίδειεσ και ςτα βιβλία, θ διαφιμιςθ ορίηεται ωσ θ γνωςτοποίθςθ 

ςτο κοινό, με διάφορα μζςα (διαλαλθτζσ, ζντυπα, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ κ.τ.λ.), των ιδιοτιτων που 

χαρακτθρίηουν ζνα προϊόν, με ςκοπό τθν αφξθςθ των πωλιςεων του. Εντοφτοισ, ο οριςμόσ τθσ διαφιμιςθσ 

αποτελεί ευφθμιςμό που δεν ανταποκρίνεται οφτε ςτο ελάχιςτο ςτθ ςθμερινι μορφι τθσ διαφιμιςθσ. Θ 

διαφιμιςθ ξεκίνθςε και αναπτφχκθκε ωσ φαινόμενο ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθν οικονομικι ηωι των 

επιχειριςεων. Χιμερα, όμωσ, ζχει φτάςει ςτο ςθμείο, χωρίσ να χάςει τον οικονομικό τθσ χαρακτιρα και 

παράλλθλα με αυτόν, να επιτελεί πρόςκετεσ λειτουργίεσ, ζμμεςα αλλά αποτελεςματικά». 

Κ. Οιανόσ, Θ διαφιμιςθ και ο ρόλοσ τθσ, Ξ.Ρ.Ο. Γ" Ουκείου 

 

8. Πε ιςτορικι αναδρομι 

Διερευνοφμε το ιςτορικό βάκοσ τθσ κεντρικισ ζννοιασ ι του φαινομζνου –προβλιματοσ. Ωςτόςο, δε κα 

πρζπει να παρεκκλίνουμε ςτθν ιςτορικι αναδρομι με γενικότθτεσ και αςάφειεσ, αλλά να είμαςτε 

ςυγκεκριμζνοι, π.χ. θ φράςθ «Από παλιά οι άνκρωποι…» αφινει πάρα πολλά ερωτθματικά, οπότε δεν είναι 

κατανοθτι θ ιςτορικι πλευρά τθσ ζννοιασ. 
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Εφαρμογι 

Κζμα: Ψο ακλθτικό ιδεϊδεσ είναι ςιμερα παγκόςμια αποδεκτό, παρατθροφνται όμωσ φαινόμενα 

εκφυλιςμοφ του. Υοια είναι αυτά τα φαινόμενα, ποιεσ αιτίεσ τα προκαλοφν και με ποιουσ τρόπουσ είναι 

δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν; (πανελλινιεσ εξετάςεισ Λοφνιοσ 1991) 

 

Χχολιαςμόσ: Θ διάκεςθ του ανκρϊπου ν' αγωνιςτεί και να ςυναγωνιςτεί είναι φυςικι και πανάρχαια. 

Ωςτόςο, αυτό που μετρά περιςςότερο είναι το κίνθτρο αυτισ τθσ διάκεςθσ, γιατί αυτό είναι που 

καταδεικνφει τθν ειδοποιό διαφορά των ανκρϊπων και των λαϊν. Ψο αγωνιςτικό πνεφμα, λοιπόν, ςτο 

πλαίςιο του ακλθτικοφ πνεφματοσ, βρικε τθν ιδεατι του μορφι ςτουσ αγϊνεσ κατά τθν ελλθνικι 

αρχαιότθτα και ιδιαίτερα ςτουσ Σλυμπιακοφσ αγϊνεσ (ζναρξθ 776 π.Χ.), διότι μζςα ς' αυτοφσ 

κακρεφτίηονται πολλζσ απόλυτεσ αξίεσ, εδράηονται όλεσ ςχεδόν οι αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Αξίεσ 

που αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν υγιι αγωγι των εφιβων, τθν προετοιμαςία τουσ για τθν κοινωνικι ηωι, 

αλλά και αξίεσ που ζχτιςαν τθν πολιτεία τθσ ανκρωπότθτασ, τον παγκόςμιο πολιτιςμό. 

 

9. Π’ ζνα χαρακτθριςτικό περιςτατικό 

Αναφερόμαςτε ςε ζνα εφγλωττο περιςτατικό ι αλθκινό γεγονόσ για να επικυρϊςουμε τθν κεντρικι 

ζννοια του κζματοσ. Ενδείκνυται ωσ μζκοδοσ ςτθν περίπτωςθ που ςτθν παραγωγι κειμζνου μασ ηθτείται να 

ςυντάξουμε ζνα άρκρο. 

 

Εφαρμογι 

Κζμα: Χ’ ζνα άρκρο που κα δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα του ςχολείου ςου να παρουςιάςεισ τουσ λόγουσ 

τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ και να προτείνεισ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ. 

 

Χχολιαςμόσ:  (Ψίτλοσ: Θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, Π. Ανδρόνικοσ) 

Θ αλόγιςτθ καταςτροφι του φυςικοφ χϊρου, μζςα ςτον οποίο και από τον οποίο ηοφμε, ζχει 

προχωριςει τον τελευταίο καιρό με ρυκμό επικίνδυνο. Ψθν ίδια ςτιγμι και παράλλθλα με αυτιν, 

ςυντελείται και θ καταςτροφι, άμεςθ ι ζμμεςθ, των μνθμείων που ο πολιτιςμόσ των αιϊνων μασ ζχει 

κλθροδοτιςει ςτον τόπο μασ. Εταιρείεσ και άτομα προςπακοφν με διακθρφξεισ και κεωρθτικζσ αναλφςεισ 

να πείςουν -ποιουσ; - για τθν ανάγκθ και τθν υποχρζωςθ που ζχουμε να ςεβαςτοφμε και να προφυλάξουμε 

το φυςικό περιβάλλον και τα ιςτορικά μασ μνθμεία. Θ πρόκεςθ είναι αναντίρρθτα ορκι και επαινετι, όμωσ 

φοβοφμαι πωσ υπάρχει κίνδυνοσ να εξαντλθκεί ςε ςχιματα λόγου, αν δεν αναηθτθκοφν οι ρίηεσ του κακοφ 

και δεν εξαντλθκοφν ςτθ ρίηα τουσ. 

 

10. Πε αξιολόγθςθ 

Χρθςιμοποιείται ςυχνά, γιατί πολλά είναι τα κζματα που αξιολογοφμε, κακϊσ οι κφριεσ ζννοιεσ ι ιδζεσ που 

περιζχουν ζχουν κετικζσ ι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι μασ. Ωςτόςο και ςε αυτό το είδοσ προλόγου 

οφείλουμε να είμαςτε προςεκτικοί ιδίωσ ωσ προσ το φφοσ που κα χρθςιμοποιιςουμε, γιατί υπάρχει 

κίνδυνοσ θ αξιολόγθςθ να μετατραπεί ςε δεοντολογία με αοριςτίεσ και αςάφειεσ που τελικϊσ μειϊνουν το 

γραπτό μασ. 
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Εφαρμογι 

Κζμα: Γίνεται μια ςυηιτθςθ ςτο ςχολείο ςασ με κζμα τθν αξία τθσ δικαιοςφνθσ. Πετά το πζρασ τθσ 

ςυηιτθςθσ γίνεται ανταλλαγι απόψεων για τα αποτελζςματα τθσ ςτθ δθμοκρατικι δομι ενόσ κράτουσ 

κακϊσ και ςυσ προχποκζςεισ που πρζπει να υπάρχουν για τθ ςωςτι τθσ λειτουργία. 

 

Χχολιαςμόσ: Βαςικι ζννοια του κζματοσ είναι θ αξία τθσ δικαιοςφνθσ, κα μποροφςαμε να τονίςουμε τθν 

αναμφιςβιτθτθ αξίασ τθσ, που είναι αποδεκτι από όλουσ. Ζνασ τζτοιοσ πρόλογοσ κα εξαςφάλιηε ότι θ 

αξιολόγθςθ τθσ ζννοιασ κα ςτθριηόταν ςε απτά δεδομζνα και επομζνωσ κα ιταν επιτυχισ. Πετά τον 

πρόλογο κα αναλφαμε τα αποτελζςματα τθσ δικαιοςφνθσ ςτθ δθμοκρατικι δομι ενόσ κράτουσ... 

 

Χθμείωςθ: Από τα παραπάνω ζχουμε κατανοιςει ότι υπάρχουν πολλά είδθ προλόγων και μάλιςτα 

υπάρχουν και πολφ περιςςότερεσ ιδζεσ, από αυτζσ που αναφζραμε, για τθ ςφνκεςθ ενόσ προλόγου. Χε μασ 

ζγκειται κάκε φορά να προςπακοφμε για κάτι καλφτερο, γι’ αυτό επιβάλλεται όπωσ, ιδθ, ζχουμε τονίςει να 

είναι πρωτότυποσ, περιεκτικόσ και θ ζκταςθ του να μθν είναι πολφ μεγάλθ. 

 

Ενδεικτικοί πρόλογοι ςτο παρακάτω κζμα παραγωγισ κειμζνου: 

Κζμα: «Θ ψυχαγωγία αποτελεί διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου. Είναι δε ταυτιςμζνθ πάντα με τον 

ελεφκερο χρόνο. Σι ςθμερινοί όμωσ άνκρωποι είτε αξιοποιοφν τον ελεφκερο χρόνο πακθτικά είτε 

επιδίδονται ςε ανορκόδοξεσ μορφζσ ψυχαγωγίασ. Υοιο περιεχόμενο κα δίνατε ςτθν ψυχαγωγία ςασ, αν 

είχατε ςτθ διάκεςι ςασ τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ και τα ανάλογα μζςα; Ρα αιτιολογιςετε τισ επιλογζσ 

ςασ.»  

 

1. Πε παραγωγι: (από το γενικό ςτο ειδικό: διάφορεσ εκδθλϊςεισ ατόμου -> εργαςία, πολιτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κρθςκεία, λατρεία -> ψυχαγωγία-διαχρονικι ανάγκθ). 

«Υολλζσ είναι οι εκδθλϊςεισ τθσ ςυλλογικισ και ατομικισ ηωισ ςε μία κοινωνία· εκδθλϊςεισ που 

αφοροφν άλλοτε ςτθν ικανοποίθςθ των βιολογικϊν αναγκϊν και ςτο βιοποριςμό, άλλοτε ςτθν ικανοποίθςθ 

των πολιτικϊν αναγκϊν και άλλοτε ςτθν ζκφραςθ του κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ. Ανάμεςα ςε όλεσ 

αυτζσ δεςπόηουςα κζςθ ζχουν εκείνεσ οι εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ που ςυνκζτουν τθν ζννοια τθσ 

ψυχαγωγίασ και θ οποία αποτελεί διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου». 

 

2. Πε επαγωγι: (από το ειδικό ςτο γενικό: ψυχαγωγία –>τι είναι –>αποτελεί μία από τισ πολλζσ ανκρϊπινεσ 

ανάγκεσ) 

«Θ ψυχαγωγία είναι ζκφραςθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Τπωσ δθλϊνει και θ λζξθ, είναι θ αγωγι τθσ 

ψυχισ. Είναι περιδιάβαςθ τθσ ψυχισ από δρόμουσ, χϊρουσ και μονοπάτια που βρίςκονται μακριά από τθν 

πεηι κακθμερινότθτα. Είναι θ ψυχαγωγία θ τροφόσ τθσ ψυχισ και γι’ αυτό αποτελεί ανάγκθ για κάκε 

άνκρωπο». 

 

3. Πε επαναδιαπραγμάτευςθ του δεδομζνου: (προςοχι ςτθν αναδιατφπωςθ του κζματοσ) 

«Θ ψυχαγωγία είναι μια ανάγκθ για τον άνκρωπο όλων των εποχϊν. Υάντοτε ςτο διάςτθμα που 

απζμεινε από τθν εργαςία, ςτθ ςχολι, οι άνκρωποι αναηθτοφςαν τθν ψυχαγωγία. Φυςικό επόμενο και 
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ςιμερα να ςυμβαίνει κάτι ανάλογο, μόνο που οι ςθμερινοί άνκρωποι παραςυρμζνοι από τισ ανάγκεσ και τισ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ οδθγοφνται ςε ακραίεσ ψυχαγωγικζσ μορφζσ. Βζβαια, θ ψυχαγωγία αποτελεί μια 

προςωπικι υπόκεςθ, πάντα όμωσ μζςα ςε κάποια πλαίςια που λζγονται προχποκζςεισ και μζςα». 

 

4. Πε αντίκεςθ 

«Ανενδοίαςτα κα ιςχυριηόταν κανείσ ότι το χρϊμα ςτθν ανκρϊπινθ ηωι δεν το δίνει θ μονοτονία τθσ 

εργαςίασ οφτε θ κακθμερινότθτα τθσ κοινωνικισ ηωισ. Αντίκετα, θ ζνταςθ, θ ςυναιςκθματικι κίνθςθ και 

φόρτιςθ είναι καταςτάςεισ που υπάρχουν μζςα ςτθν ζννοια τθσ ψυχαγωγίασ που αποτελεί διαχρονικι 

ανάγκθ του ανκρϊπου». 

 

5. Πε αναλογία 

«Τπωσ είναι αναγκαία θ ικανοποίθςθ των βιοτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου, ζτςι είναι αναγκαία και θ  

ικανοποίθςθ των πνευματικϊν και ψυχικϊν του αναγκϊν. Σ άνκρωποσ για να ηιςει καλά ζχει ανάγκθ και 

από πνευματικι και ψυχικι “τροφι’’. Ψισ πνευματικζσ και ψυχικζσ του ανάγκεσ μπορεί να τισ καλφψει ο 

άνκρωποσ κατά τθ διάρκεια του ελεφκερου χρόνου του μζςω τθσ ψυχαγωγίασ, εφόςον τον αξιοποιεί 

κατάλλθλα και εποικοδομθτικά.» 

 

6. Πε παραδείγματα -ςτοιχεία 

«Δε χρειάηεται φιλερευνθτικι ματιά κάποιοσ για να διαπιςτϊςει ότι θ ψυχαγωγία αποτελεί 

αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ηωισ του ανκρϊπου, όλων των εποχϊν. Ξακθμερινά οι άνκρωποι ακοφν 

μουςικι, χορεφουν, πθγαίνουν κινθματογράφο, παρακολουκοφν τθλεόραςθ, ταξιδεφουν, επιςκζπτονται 

καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ, ςυμμετζχουν ςτο κζφι και ςτθ χαρά. Ξι όλ’ αυτά ςυμβαίνουν όχι μόνο ςιμερα, 

αλλά όςο υπάρχει κοινωνικόσ άνκρωποσ. Υάντα βζβαια μζςα ςτα δεδομζνα τθσ κάκε εποχισ». 

 

7. Πε οριςμό 

«Πε τον όρο «ψυχαγωγία» εννοοφμε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ ατομικοφ ι ςυλλογικοφ 

χαρακτιρα, που ςκοπό ζχουν τθν ψυχικι ικανοποίθςθ του ανκρϊπου και τθν τζρψθ. Χυνδζεται άρρθκτα με 

τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου και προςφζρει ςτον άνκρωπο όχι μόνον ευχαρίςτθςθ, 

χαλάρωςθ, φυγι από τθν κακθμερινότθτα και τθ μονοτονία αλλά και ψυχικι και πνευματικι καλλιζργεια…» 

8. Πε ιςτορικι αναδρομι 

«Σ άνκρωποσ όλων των εποχϊν είχε ανάγκθ τθν ψυχαγωγία. Είτε ςτον ομθρικό είτε ςτον κλαςικό είτε 

ςτο μεςαιωνικό άνκρωπο ςτραφοφμε είτε ςε άλλουσ και όχι μόνο ςτον ελλθνικό πολιτιςμό, αλλά και ςτουσ 

άλλουσ, κα διαπιςτϊςουμε ότι κάκε εποχι ζχει τουσ δικοφσ τθσ τρόπουσ ψυχαγωγίασ. Σι ακλθτικοί αγϊνεσ,  

οι μουςικζσ ακροάςεισ, οι γιορτζσ και το κζατρο, τα ςυμπόςια ι οι εμποροπανθγφρεισ του μεςαίωνα δεν 

επικυρϊνουν τίποτ’ άλλο παρά το γεγονόσ ότι θ ψυχαγωγία αποτελεί διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου». 

 

9. Πε ζνα περιςτατικό. 

«Ψο ςαββατόβραδο ζχει τραγουδθκεί, ζχει υμνθκεί κι όχι άδικα. Άνκρωποι ξεχφνονται ςτουσ δρόμουσ, θ 

πόλθ αποκτά άλλο χρϊμα, ο τόνοσ τθσ χαράσ και του κεφιοφ είναι διάχυτα ςτθν ατμόςφαιρα και καλοφν 

κακζναν να γίνει πανθγυριςτισ· οι άνκρωποι ψυχαγωγοφνται». 
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10. Πε αξιολόγθςθ 

 «Θ ςυμβολι τθσ ψυχαγωγίασ ςτθ ηωι μασ είναι τεράςτια. Επθρεάηει τον ψυχικό κόςμο του ανκρϊπου 

αποφορτίηοντασ τον από το κακθμερινό άγχοσ και τουσ γριγορουσ ρυκμοφσ τθσ ηωισ. Χυμβάλλει ςτθν 

πνευματικι καλλιζργεια  και ολοκλιρωςθ φζρνοντασ τον ςε επαφι με τθν τζχνθ. Ξοινωνικοποιεί και 

θκικοποιεί το άτομο καλλιεργϊντασ το ομαδικό πνεφμα και το ςεβαςμό και τθν αγάπθ προσ το 

ςυνάνκρωπο. Θ ςθμαςία τθσ επθρεάηει κετικά όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ». 

 

Β. Σ ΕΥΛΟΣΓΣΧ ΞΑΛ ΨΑ ΕΛΔΘ ΨΣΩ 

Σ επίλογοσ αποτελεί το τελευταίο τμιμα τθσ παραγωγισ κειμζνου, αφοφ ολοκλθρϊνει τθν ανάπτυξθ 

του κζματοσ. Χ’ αυτόν παρουςιάηονται, ςυνικωσ, ςυμπυκνωμζνα όςα ιδθ ζχουν αναπτυχκεί ςτο κφριο 

μζροσ. Τπωσ ο πρόλογοσ αποτελεί τθν πυξίδα για τθν ανάπτυξθ του κζματοσ, ζτςι και ο επίλογοσ δείχνει τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ του. Δεν ζχει «αναπτυξιακό» χαρακτιρα, είναι πάντοτε ςφντομοσ και 

περιεκτικόσ. Επειδι αποτελεί τθν τελευταία εικόνα τθσ παραγωγισ κειμζνου και οι εντυπϊςεισ που 

προκαλεί ςυχνά είναι κακοριςτικζσ για τθν τελικι βακμολογία καλό κα είναι ο μακθτισ να ελζγχει κατά 

πόςο αυτά που αναφζρει ςτον επίλογο βρίςκονται ςε πλιρθ αντιςτοιχία, με τισ βαςικζσ απόψεισ του, του 

κυρίου μζρουσ, αφοφ αυτζσ οφείλει ο επίλογοσ να υπθρετεί. 

 

ΕΛΔΘ ΕΥΛΟΣΓΣΩ  

Επίλογοσ 

Είδθ έαρακτθριςτικά 

1. Ανακεφαλαιωτικόσ Επαναλαμβάνουμε τα δυνατά ςθμεία που αναπτφχκθκαν το κφριο μζροσ. 

2. Χυμπεραςματικόσ Χυνοψίηουμε τθν κφρια ιδζα τθσ ζκκεςθ, το τελικό ςυμπζραςμα. 

3. Αντικετικόσ Χχολιάηουμε τθν αντίκετθ άποψθ του κζματοσ. 

4. Δεοντολογικόσ3 Αναφζρουμε βαςικζσ προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ κεντρικισ ζννοιασ –

προβλιματοσ. 

5. Πε προοπτικζσ Υαρουςιάηουμε τισ προοπτικζσ , αιςιόδοξεσ ι απαιςιόδοξεσ , που ανοίγονται. 

6. Αξιολογικόσ Υεριλαμβάνει τθν προςωπικι μασ κζςθ, ωσ απόρροια των όςων αναπτφξαμε ςτο 

κφριο μζροσ. 

 

Αναλυτικότερα τα είδθ επιλόγου: 

1. Ανακεφαλαιωτικόσ επίλογοσ 

Αναφζρουμε ςυνοπτικά ότι υποςτθρίξαμε κατά τθν ανάπτυξθ του κζματοσ. Υρόκειται για ζνα κοινό 

επίλογο, χωρίσ πρωτοτυπία, αφοφ ςε αυτόν περιλαμβάνονται αρκετζσ επαναλιψεισ. Για να είναι 

πετυχθμζνοσ κα πρζπει να επιλζξουμε με προςοχι ποια ςθμεία από όςα αναπτφξαμε κα ςυμπεριλάβουμε 

ςτον επίλογο μασ. Αν θ ανάπτυξθ του κζματοσ περιζχει μεγάλεσ νοθματικζσ ενότθτεσ, 3-4 παραγράφων θ 

κακεμιά, ο επίλογοσ μπορεί να είναι ανακεφαλαίωςθ τθσ τελευταίασ ενότθτασ. Ωσ είδοσ επιλόγου 

εναρμονίηεται με εκείνα τα είδθ κεμάτων που ηθτοφν τισ αιτίεσ, τισ ςυνζπειεσ και τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςθσ μιασ ζννοιασ/ιδζασ. 

                                         
3 Ψον δεοντολογικό επίλογο τον προτιμάμε μόνον όταν οι προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ηθτοφμενα του 
κζματοσ 
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Εφαρμογι 

Ασ εξετάςουμε το κζμα που μασ απαςχόλθςε ςτο είδοσ του παραγωγικοφ προλόγου, που κφρια ζννοια 

του ιταν ο εκελοντιςμόσ. Αν εφαρμόηαμε τον ανακεφαλαιωτικό επίλογο ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα κα 

τονίηαμε πόςο ςθμαντικι είναι θ ενεργοποίθςθ και θ εκελοντικι προςφορά των πολιτϊν τόςο για τι 

ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι άτομα, όςο και για τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, αφοφ θ ανιδιοτελισ 

προςφορά ςε άτομα που χριηουν βοικειασ αναδεικνφει ότι το πνεφμα του ανκρωπιςμοφ ζρχεται ςε ριξθ 

με τον ατομικιςμό, τον ωφελιμιςμό. 

 

2. Χυμπεραςματικόσ επίλογοσ 

Χυνοψίηει τθν κφρια ιδζα τθσ ζκκεςθσ και επομζνωσ παρουςιάηει το/τα τελικό/κά ςυμπζραςμα/τα τθσ 

ανάλυςθσ. Κα αποτελεί το "απόςταγμα" του κφριου κζματοσ και ωσ υπαινικτικζσ λζξεισ για τον επίλογο 

λειτουργοφν οι: Άρα, λοιπόν, επομζνωσ. 

 

Εφαρμογι 

«Θ ςωςτι, λοιπόν, τοποκζτθςθ του ηθτιματοσ μασ είναι να ποφμε ότι θ πρόοδοσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνικισ μπορεί να καλυτερζψει τον άνκρωπο, αφοφ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν πνευματικι του 

απογείωςθ. Αρκεί να ςυνεχίςει τθν πτιςθ του και να πάει πολφ ψθλά... Ασ το πάρουμε μια για πάντα 

απόφαςθ: αφοφ μπικαμε ςτο δρόμο των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν κατακτιςεων, δε γίνεται πια να 

γυρίςουμε πίςω. Αλλά οφτε ωφελεί. Απάρνθςθ τθσ προόδου ς' αυτόν τον τομζα ςθμαίνει επιςτροφι ςτθ 

βαρβαρότθτα. Ευτυχζςτερθ και θκικότερθ κα γίνει θ ανκρωπότθτα όχι δεςμεφοντασ, αλλά αφινοντασ πιο 

ελεφκερο ακόμθ το πνεφμα. Θ ςωτθρία μασ είναι όχι λιγότερθ, αλλά περιςςότερθ βακφτερθ και πλατφτερθ 

μάκθςθ». 

Ε. Υαπανοφτςοσ, Θ τεχνικι πρόοδοσ, Υρακτικι Φιλοςοφία 

 

3. Αντικετικόσ επίλογοσ 

Υρόκειται για ζναν επίλογο που ολοκλθρϊνει τθν παραγωγι λόγου με τον ςχολιαςμό τθσ αντίκετθσ όψθσ 

του κζματοσ. Ωσ είδοσ επιλόγου εναρμονίηεται με όλα τα είδθ κεμάτων και ιδιαίτερα με τα κζματα εκείνα 

που ςτθ διατφπωςθ τουσ περικλείουν δφο αντίκετεσ απόψεισ. Επειδι μάλιςτα υπάρχει άφκονο υλικό και 

για τθν αντίκετθ κζςθ από αυτιν που υποςτθρίηουμε είναι δυνατόν να επιλζξουμε το κατάλλθλο υλικό 

ϊςτε να μπορζςουμε να ςυνκζςουμε και ζναν πρωτότυπο επίλογο, αλλά και ζναν ουςιαςτικό επίλογο. 

 

Εφαρμογι 

Ασ δοφμε το κζμα παραγωγισ κειμζνου που είχε ςχζςθ με τον αντικετικό πρόλογο. Είχαμε να 

εξετάςουμε τισ ςυνζπειεσ κετικζσ και αρνθτικζσ από τθ λειτουργία μιασ βιομθχανικισ μονάδασ. Χε ζνα 

τζτοιο κζμα ςτον αντικετικό επίλογο κα παίρναμε κζςθ υπζρ τθσ μιασ άποψθσ αναφζροντασ τισ ςυνζπειεσ 

που κα προζκυπταν από αυτιν. Πάλιςτα κα ιταν ζνασ επίλογοσ αρκετά πλοφςιοσ ςε ιδζεσ και 

διαπιςτϊςεισ. 
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4. Δεοντολογικόσ επίλογοσ 

Αναφερόμαςτε ςτισ δυνατότθτεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ εποχισ να κεραπεφςει ι να αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμα που αναπτφχκθκε προθγουμζνωσ. Σ επίλογοσ βζβαια, αναφζρεται ςτθ δεοντολογία, αν αυτι 

δεν είναι ηθτοφμενο του εκκεςιότιτλου και δεν αναπτφςςεται ςε χωριςτι νοθματικι ενότθτα. 

 

Εφαρμογι ςτο κζμα παραγωγισ κειμζνου ςχετικά με τθν ψυχαγωγία 

«Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο τρόποσ ψυχαγωγίασ ςτθν εποχι μασ είναι ζνα «ακανκϊδεσ» πρόβλθμα. Για να 

λυκεί πρζπει να δοκοφν δυνατότθτεσ ςτο άτομο να μορφωκεί και να δει πραγματικά τθν ουςία τθσ ηωισ. 

Δυςτυχϊσ το αίτθμα «άρτοσ και κεάματα» που αποτελεί αρχι τθσ ηωισ μασ, δεν είναι αρκετό να κάνει τον 

άνκρωπο ευτυχιςμζνο και ςωςτό, γιατί θ ανκρϊπινθ φφςθ ζχει πολλζσ ανάγκεσ για να λειτουργεί 

ιςορροπθμζνα. Χρζοσ, επομζνωσ, του κάκε ατόμου είναι να μάκει να ψυχαγωγείται ςωςτά, αφοφ 

προθγουμζνωσ με τθ βοικεια τθσ κριτικισ του ικανότθτασ, διαλζξει από τα είδθ ψυχαγωγίασ αυτά που τον 

εκφράηουν και του δίνουν δφναμθ να ηει αλθκινά τθ μεγάλθ πραγματικότθτα τθσ ηωισ». 

 

5. Πε προοπτικζσ 

Διατυπϊνουμε αιςιόδοξεσ ι απαιςιόδοξεσ που διαφαίνονται ςτο μζλλον. Αν θ οπτικι μασ είναι αιςιόδοξθ 

μποροφμε να επιςθμάνουμε τθν εμπιςτοςφνθ μασ ςτον άνκρωπο και κυρίωσ ςτο ζλλογο τμιμα τθσ φπαρξθσ 

του ωσ εχζγγυο για τθν αντιμετϊπιςθ ακόμθ και των πιο δφςκολων προβλθμάτων. Ππορεί να τισ 

χρθςιμοποιιςουμε αντίςτοιχα είτε οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ αποτελοφν ηθτοφμενο είτε όχι. 

 

Εφαρμογι ςε κζμα ςχετικό με τθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτθ μεταβιομθχανικι κοινωνία. 

«Θ αναποτελεςματικότθτα των μζτρων κατά των ναρκωτικϊν και θ αφξθςθ των τοξικομανϊν ς’ όλο τον 

κόςμο, δεν αφινουν περικϊρια για αιςιοδοξία. Αντίκετα, δθμιουργοφν προχποκζςεισ για ζνα μζλλον 

ςκοτεινό, που πρζπει να απαςχολιςει όλουσ μασ και ιδιαίτερα τουσ αρμόδιουσ φορείσ». 

 

6. Αξιολογικόσ επίλογοσ 

Υρόκειται για ζναν επίλογο ο οποίοσ περιλαμβάνει τθν προςωπικι μασ κζςθ ςτθν οποία καταλιξαμε μετά 

τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ κειμζνου. Ζνασ τζτοιοσ επίλογοσ ζχει μεγαλφτερθ αξία για κζματα ςτα οποία 

δεν ηθτείται θ αξιολόγθςθ τθσ ζννοιασ/ιδζασ, αλλά απλϊσ προκφπτει ωσ απότοκο των όςων 

διαδραματίηονται ςτο κοινωνικό μασ περιβάλλον. 

 

Εφαρμογι 

Ασ δοφμε εκ νζου το κζμα παραγωγισ κειμζνου που είδαμε ςτθν εφαρμογι του αξιολογικοφ προλόγου, 

όπου είχαμε τονίςει τθν αναμφιςβιτθτθ τθσ αξίασ τθσ δικαιοςφνθσ. Χτον αξιολογικό επίλογο κα 

υποςτθρίηαμε ότι θ ςωςτι λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ αποτελεί μια από τισ φψιςτεσ αξίεσ τθσ ηωισ μασ, 

γι’ αυτό και επιβάλλεται να προλθφκοφν όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και να υπάρχουν όλεσ οι κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ, που κα ςυμβάλλουν τα μζγιςτα, ϊςτε αυτι να λειτουργεί ςωςτά. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

92 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

Χθμείωςθ: Θ ζκταςθ του επιλόγου καλό κα είναι να είναι ςφντομθ και ίςωσ επειδι ζχει καταλθκτικό 

χαρακτιρα να διακρίνεται από πρωτοτυπία. Εκτόσ από τα είδθ επιλόγου που αναφζραμε υπάρχουν και 

πολλά άλλα είδθ π.χ. να χρθςιμοποιιςουμε τα λόγια προςϊπου ευρφτερα αποδεκτοφ, δθλαδι 

καταξιωμζνου ςτθν κοινι γνϊμθ.  

Τποια μορφι κι αν ζχει, πρζπει και αυτόσ να είναι οργανικά δεμζνοσ με τθν ανάπτυξθ και το ςκοπό για 

τον οποίο ο ςυγγραφζασ ζγραψε το κείμενο. Από μασ εξαρτάται να επιλζξουμε τον κατάλλθλο κάκε φορά 

επίλογο που κα προςδϊςει επιπλζον κφροσ ς' όλθ τθν παραγωγι κειμζνου. 

Υροςοχι!!! Υροτιμότερο κα ιταν ςτον επίλογο να αποφεφγονται ευχζσ, προτροπζσ, ςυμβουλζσ, ςτοιχεία 

δθλαδι, που απομακρφνουν από τθν ορκολογικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ που δόκθκε για ανάλυςθ. 

 
Υροτεινόμενοι τρόποι ζναρξθσ επιλόγου: 

 Εφκολα λοιπόν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα... 

 Γίνεται, λοιπόν, αντιλθπτό... 

 Αβίαςτα, λοιπόν, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα... 

 Από όςα ωσ τϊρα ζχουν διατυπωκεί, αξίηει να τονίςουμε ςυμπεραςματικά... 

 Το κεντρικό λοιπόν πόριςμα που αναδφεται από τθ ςφντομθ αυτι μελζτθ του προβλιματοσ 

ςυμπυκνϊνεται... 

 Συμπεραςματικά, λοιπόν, μποροφμε να επιςθμάνουμε... 

 Ωσ κατακλείδα αρμόηει να τονιςτεί... 

 

Γ. ΨΣ ΞΩΦΛΣ ΚΕΠΑ/ΠΕΦΣΧ 

Ψο κφριο μζροσ αποτελεί το επόμενο μετά τον πρόλογο και πιο ουςιαςτικό τμιμα τθσ παραγωγισ 

κειμζνου, αφοφ ς’ αυτό γίνεται θ βαςικι ανάπτυξθ του κζματοσ, εκτίκεται ο προβλθματιςμόσ ωσ προσ το 

κζμα, διαχωρίηονται οι κφριεσ και δευτερεφουςεσ ιδζεσ, δίνεται θ απάντθςθ των ηθτουμζνων, θ ερμθνεία, 

ο ςχολιαςμόσ όρων... Για τθν επίτευξθ μιασ καλισ παραγωγισ κειμζνου επιβάλλεται να προςδιορίςουμε το 

κζμα, να εντοπίςουμε τα ηθτοφμενα, να επιλζξουμε τισ ιδζεσ με τισ οποίεσ κα επιτφχουμε τθν πλθρζςτερθ 

ανάπτυξθ του κζματοσ. 

Γενικά καλό κα είναι να εφαρμόςουμε τισ οδθγίεσ που παρατίκενται: 

ΓΕΡΛΞΕΧ  ΣΔΘΓΛΕΧ  ΓΛΑ ΨΘΡ  ΥΑΦΑΓίΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

1) ΞΑΨΑΡΣΘΧΘ 2)ΓΟίΧΧΑ-ΕΞάΦΑΧΘ 3)ΧΩΡΚΕΧΘ 

Εντοπίηουμε:  

α) το κζμα 

β) τα δεδομζνα και τα 

ηθτοφμενα 

γ) επιλζγουμε τισ ιδζεσ 

με τισ οποίεσ κα επιχει-

ρθματολογιςουμε, ϊςτε 

να αναπτφξουμε τισ 

πλευρζσ του κζματοσ. 

Επιλζγουμε το ςωςτό λε-

ξιλόγιο. 

Αποφεφγουμε τισ αςυ-

νταξίεσ, τισ γενικότθτεσ 

και αοριςτολογίεσ. 

Ψθροφμε το φφοσ που τυ-

χόν μασ ηθτείται να υιο-

κετιςουμε. 

Σριοκετοφμε το επικοινωνιακό πλαίςιο που μασ 

ηθτείται. Χυνκζτουμε το διάγραμμα. Αν μασ ηθτθ-

κεί παραγωγι ι επαγωγικι ανάπτυξθ τθν εφαρμό-

ηουμε. Ακολουκοφμε τθν τριμελι ανάπτυξθ (πρό-

λογο, κφριο μζροσ, επίλογο). Γράφουμε ςωςτά δο-

μθμζνεσ παραγράφουσ (με κεματικι περίοδο λε-

πτομζρειεσ, κατακλείδα). 
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1. Ενδεικτικό ςχεδιάγραμμα του κυρίου μζρουσ 

Χτα περιςςότερα κζματα ζκκεςθσ τα ηθτοφμενα αφοροφν ςτισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ των φαινομζνων ι 

προβλθμάτων, αλλά και ςτισ προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. Επομζνωσ ζνα γενικό ςχεδιάγραμμα, 

που κα διευκολφνει τον εντοπιςμό τουσ, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χριςιμο. 

Γενικό ςχεδιάγραμμα 

I. Αιτίεσ: 

Υθγάηουν: 

α) Από τον άνκρωπο: 

1) Από τα ζμφυτα γνωρίςματα του (π.χ. δθμιουργικότθτα, περιζργεια, αίςκθμα του ανικανοποίθτου). 

2) Από τα ψυχοπνευματικά του γνωρίςματα (π.χ. κρίςθ, πλοφτοσ ςυναιςκθμάτων, βοφλθςθ, πνευματικι 

καλλιζργεια). 

β) Από τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ: 

1) Σικονομία (π.χ. οικονομικό ςφςτθμα, ακμι ι παρακμι οικονομίασ). 

2) Ψεχνολογία (π.χ. επίπεδο τεχνολογίασ, ρυκμόσ ανάπτυξθσ). 

3) Χχζςεισ κοινωνικϊν ομάδων (π.χ. ςυνεργαςία ι ανταγωνιςμόσ). 

4) Αντικοινωνικά φαινόμενα (π.χ. αφξθςθ εγκλθματικότθτασ ι περικωριοποίθςθσ). 

5) Εργαςία (π.χ. θ εξειδίκευςθ και ο ρόλοσ τθσ). 

6) Θκικζσ αξίεσ (π.χ. τιμιότθτα, ειλικρίνεια, ςεβαςμόσ). 

7) Επιςτιμθ (π.χ. ςχζςθ επιςτιμθσ - εξουςίασ). 

8) Ψζχνθ (π.χ.-εμπορευματοποίθςθ τθσ τζχνθσ). 

9) Κρθςκεία (π.χ. κρθςκολθψία). 

10) Κεςμοί (π.χ. κράτοσ, οικογζνεια, εκπαίδευςθ, Π.Π.Ε.). 

11) Υολιτικι ηωι (π.χ. υγιισ ι εκφυλιςμζνθ). 

II. Χυνζπειεσ 

α) Χτον άνκρωπο 

1) Χτθν προςωπικότθτα του (ψυχοπνευματικζσ ςυνζπειεσ). 

2) Χτθν υγεία του. 

β) Χτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (π.χ. μοναξιά). 

γ) Χτουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ (βλζπε τουσ τομείσ που αναφζρκθκαν ςτισ αιτίεσ). 

δ) Χτο φυςικό περιβάλλον (π.χ. ρφπανςθ, κλιματικζσ αλλαγζσ).  

III. Υροτάςεισ 

α) Υου μπορεί να εφαρμόςει θ οικογζνεια (π.χ. πρότυπα μίμθςθσ οι γονείσ).  

β) Υου μπορεί να υλοποιιςει το ςχολείο (π.χ..ανκρωπιςτικι παιδεία). 

γ) Υου μπορεί να υλοποιιςει θ πολιτεία (π.χ. νομοκετικά μζτρα). 

δ) Υου μποροφν να προωκιςουν τα ΠΠΕ (π.χ. με εκπομπζσ ι ταινίεσ). 

ε) Υου μποροφν να υλοποιιςουν οι διανοοφμενοι (π.χ. με διαλζξεισ, άρκρα, βιβλία). 

ςτ) Υου εξαρτϊνται από το ίδιο το άτομο (π.χ. αυτοκαλλιζργεια). 
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2. έϊροι άντλθςθσ επιχειρθμάτων. 

α) Ερωτιματα τφπου:  «ΑΥΣΔΕΛΘ - ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ» 

Χτα ερωτιματα αυτοφ του τφπου ο υποψιφιοσ καλείται ν' αποδείξει τθν αξία ι τθν απαξία μιασ 

ζννοιασ, μιασ κατάςταςθσ ι ενόσ φαινομζνου κ.λπ., να δείξει τισ προεκτάςεισ του, κετικζσ ι αρνθτικζσ, ν' 

αναλφςει τθν αναγκαιότθτα του κ.λπ. 

Υαραδείγματα τζτοιων ερωτθμάτων αποτελοφν τα ακόλουκα: 

1. Υϊσ αντιλαμβάνεςτε το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία; 

2. Υοιοι λόγοι κακιςτοφν αναγκαία τθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ ταυτότθτασ; 

3. Υοφ μπορεί να οδθγιςει θ τυφλι προςκόλλθςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου ςτθν ειδίκευςθ; 

4. Υοια είναι θ ςυμβολι των κοινωνικϊν αρετϊν ςτθν εδραίωςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ; 

5. Γιατί ο ρατςιςμόσ είναι μζγιςτο κοινωνικό, και όχι μόνο, πρόβλθμα ςιμερα; 

6. Υοιεσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ κακισ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι μασ; 

7. «Θ Ψζχνθ αποτελεί κοινι γλϊςςα, ενϊνει ανκρϊπουσ και λαοφσ». Αναλφςτε τθν άποψθ. 

 

ΑΡΨΟΘΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨίΡ ΑΥΣ ΨΣΠΕΛΧ 

1) Υνευματικόσ - Οογικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Ανάπτυξθ κριτικισ και προβλθματιςμοφ, γόνιμθ αμφιβολία και αμφιςβιτθςθ, αναλυτικι και ςυνκετικι 

διαδικαςία ςκζψθσ, γνϊςθ, παιδεία, πολφπλευρθ μόρφωςθ και καλλιζργεια, εκπαίδευςθ (ανκρωπιςτικι -

τεχνοκρατικι), αλικεια, διαρκισ πνευματικι εγριγορςθ - επιμόρφωςθ, ςυνεχισ και ςφαιρικι ενθμζρωςθ, 

αναφορά ςτα ΠΠΕ και ςτον τρόπο λειτουργίασ τουσ, καλλιζργεια γνωςτικϊν ενδιαφερόντων, φανταςία, 

περίςκεψθ, αξιολόγθςθ, δεκτικότθτα ςτισ καινοφργιεσ ιδζεσ, μελζτθ - εμβάκυνςθ, πνευματικι οργάνωςθ 

και μζκοδοσ, ςτοχοκεςία, οργανωμζνθ αντίλθψθ των πραγμάτων και των εξελίξεων, επιςιμανςθ των 

ςχζςεων που ςυνδζουν τα επιμζρουσ φαινόμενα, ςυγκροτθμζνθ εικόνα του κόςμου. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Αμάκεια, εφθςυχαςμόσ - πνευματικι αδράνεια, εγκλωβιςμόσ ςτθν ειδίκευςθ - πνευματικι μονομζρεια, 

φανατιςμόσ, δογματιςμόσ, απολυτότθτα, προλιψεισ, αυκεντίεσ, αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ, 

αναλφαβθτιςμόσ (οργανικόσ -λειτουργικόσ), προπαγάνδα, παραπλθροφόρθςθ, υπερπλθροφόρθςθ - 

πνευματικι ςφγχυςθ, ετεροκατεφκυνςθ, χειραγϊγθςθ, μαηοποίθςθ, αποπροςανατολιςμόσ. 

 

2. Θκικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Αρχζσ, αξίεσ, ιδανικά, υγιι πρότυπα, ςυνείδθςθ, ευκφνθ, ωριμότθτα, αίςκθςθ κακικοντοσ, θκικζσ αρετζσ — 

εντιμότθτα - ειλικρίνεια - ςεβαςμόσ - εγκράτεια -μζτρο, αξιοπρζπεια, θρωιςμόσ, αυτοκριτικι, ενδοςκόπθςθ, 

αυτογνωςία - θκικι ελευκερία, ανκρωπιςμόσ, ςοβαρότθτα, ςυνζπεια, διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ 

προςωπικότθτασ. 
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Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Υάκθ, αδυναμίεσ, ςυμπλζγματα, ελαττϊματα, προκαταλιψεισ, ςτερεότυπα. Ξρίςθ αξιϊν, θκικι χαλάρωςθ, 

αμοραλιςμόσ, ιδιοτζλεια, εκμετάλλευςθ, υποκριςία, φιλθδονιςμόσ, φπαρξθ προςωπείων, φιλαυτία, 

ςεμνοτυφία, μικροπρζπεια, ανκρϊπινθ δουλεία, αλλοτρίωςθ. 

 

3. ήυχολογικόσ - Χυναιςκθματικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Ευγζνεια, ευαιςκθςία, ςυμπάκεια, κατανόθςθ, αγάπθ, λφπθ, γαλινθ, θρεμία, αςφάλεια, ορκι αξιοποίθςθ 

ελεφκερου χρόνου - ψυχαγωγία, εκλζπτυνςθ ςυναιςκθμάτων, ευχαρίςτθςθ, ψυχικζσ αρετζσ - κάρροσ - 

αυτοπεποίκθςθ - αιςιοδοξία - επιμονι - υπομονι, περθφάνια, ςιγουριά, εςωτερικι ιςορροπία, ψυχικι 

πλθρότθτα. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Άγχοσ, κορεςμόσ, ανία, πλιξθ, ανοφςια διαςκζδαςθ, αίςκθςθ ανικανοποίθτου, ψυχικό αδιζξοδο, 

απογοιτευςθ, μοιρολατρία, αυτοπεριφρόνθςθ, ιδεολθψία -ψυχϊςεισ, χαλάρωςθ - απευαιςκθτοποίθςθ. 

 

4. Ξοινωνικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Ξοινωνικι ςυνείδθςθ, πρόταξθ κοινοφ καλοφ ςε ςχζςθ με το ςτενά εννοοφμενο ατομικό ςυμφζρον, 

επικοινωνία «εγϊ — εςφ» με το ευρφτερο «εμείσ», κοινωνικζσ αρετζσ - ςυνεργαςία - αλλθλεγγφθ - άμιλλα - 

ομοψυχία - ςυναίνεςθ, διαλλακτικότθτα - φιλία, εδραίωςθ κοινωνικϊν ελευκεριϊν - ιςοτιμία - ιςονομία - 

αξιοκρατία - δικαιοςφνθ. Αναβάκμιςθ - υγιισ λειτουργία κεςμϊν (π.χ. οικογζνεια, ςχολείο, κράτοσ), 

εκπλιρωςθ κοινωνικϊν ρόλων, κοινωνικι κριτικι, ςεβαςμόσ ςτουσ νόμουσ, επίλυςθ κοινωνικϊν 

προβλθμάτων, κριτικι και δθμιουργικι αφομοίωςθ των κανόνων και αξιϊν τθσ κοινωνίασ, παροχι 

κοινωνικισ πρόνοιασ, κοινωνικι ευρυκμία και αρμονία, διαςφάλιςθ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςε ςτιγμζσ 

κρίςθσ και γενικότερα. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Ξρίςθ ανκρϊπινων ςχζςεων, κοινωνικι αδιαφορία, μοναξιά, ανωνυμία, ςτείροσ ανταγωνιςμόσ, 

ατομικιςμόσ, ςυγκροφςεισ, κοινωνικι αλλοτρίωςθ, «ο άνκρωποσ για τον άνκρωπο λφκοσ», άγονοσ 

μιμθτιςμόσ, ρατςιςμόσ, περικωριοποίθςθ, ανομικι ςυμπεριφορά, βία, εγκλθματικότθτα, ναρκωτικά και 

άλλα φαινόμενα κοινωνικισ νοςθρότθτασ. 

 

5. Υολιτικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Γνϊςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, ςφνεςθ ςτθ διεκδίκθςθ των πρϊτων ςυνζπεια ςτθν υλοποίθςθ των 

δεφτερων, πολιτικοποίθςθ - ςυμμζτοχθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δθμόςιασ ηωισ, γνϊςθ ιδεολογιϊν, 

παρακολοφκθςθ πολιτικϊν εξελίξεων, δικαίωμα «εκλζγειν - εκλζγεςκαι», ςυμμζτοχθ ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, υγιισ ςυνδικαλιςμόσ, πολυκομματιςμόσ. Διάλογοσ, πολυφωνία, διάκριςθ τριϊν εξουςιϊν, 

ζλεγχοσ θγεςίασ από τουσ πολίτεσ, ςτθλίτευςθ αδικιϊν και αυκαιρεςιϊν, ικοσ και φφοσ θγεςίασ, 

διαςφάλιςθ τθσ δθμοκρατίασ. 
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Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Ξρίςθ πολιτικισ ςυνείδθςθσ, απουςία πολιτικισ παιδείασ, αδιαφορία για τα κοινά, φκορά θγεςίασ, 

κατάχρθςθ ελευκεριϊν, παραβιάςεισ, αταςκαλίεσ, ςκάνδαλα ευνοιοκρατία, πελατειακό ςφςτθμα ςτισ 

ςχζςεισ πολιτϊν και κράτουσ, ςυμφερολατρικό πνεφμα. Επικράτθςθ τυφλοφ κομματιςμοφ και πόλωςθσ, 

λαϊκιςμόσ, φιλαρχία, προςωποπαγι κόμματα, δθμαγωγία, φαινόμενα μεςςιανιςμοφ, υποδοφλωςθ ςτθ 

γραφειοκρατία - επικίνδυνα ζμμεςθ θ δθμοκρατία — ζλλειψθ ευκαιριϊν ςτουσ πολίτεσ για ςυμμετοχι ςτα 

κζντρα λιψθσ αποφάςεων. Χυχνζσ οι περιπτϊςεισ κινδυνολογίασ, αςφδοτθσ προπαγάνδασ. Απειλι από 

τρομοκρατία, ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα υπάρχουν ακόμα. 

 

6. Επαγγελματικόσ –Ωλικόσ – Σικονομικόσ – Σικολογικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, ορκι επιλογι επαγγζλματοσ με κατάλλθλα κριτιρια, ενίςχυςθ 

επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ, επιμόρφωςθ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ, εδικζσ γνϊςεισ, τεχνογνωςία - νζεσ 

μζκοδοι - καινοφργια επαγγζλματα. Αφξθςθ παραγωγικότθτασ, βελτίωςθ ποιότθτασ αγακϊν και υπθρεςιϊν, 

επαγγελματικι ανζλιξθ, εργαςία - προςωπικι δθμιουργία και κοινωνικι προςφορά, επίλυςθ προβλιματοσ 

αυτοςυντιρθςθσ - κάλυψθ άμεςων βιοποριςτικϊν αλλά και δευτερευουςϊν αναγκϊν, άνοδοσ βιοτικοφ 

επιπζδου. Διαφιμιςθ, κεφάλαια - επενδφςεισ, αφξθςθ κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ, κοινωνία αφκονίασ, 

ανζςεισ, επιςτθμονικι και τεχνολογικι ανάπτυξθ, άνοδοσ μζςου όρου ηωισ (καταπολζμθςθ αςκενειϊν — 

βελτίωςθ υγείασ). Είςοδοσ μθχανισ ςτθν παραγωγι, περιοριςμόσ ανκρϊπινου μόχκου, βελτίωςθ ςυνκθκϊν 

εργαςίασ (ωράριο, αμοιβζσ, ςχζςεισ εργοδοτϊν - εργαηομζνων), προγραμματιςμόσ - πεικαρχία - οργάνωςθ 

παραγωγισ. Ανάπτυξθ οικονομικϊν κλάδων (εμπόριο, βιομθχανία κ.λπ.), εξζλιξθ των ΠΠΕ, μεταφοράσ και 

επικοινωνίασ, αζναθ πρόοδοσ υλικοφ πολιτιςμοφ. Αξιοποίθςθ φυςικϊν πόρων και πρϊτων υλϊν, φφςθ — 

πθγι ηωισ, ζμπνευςθσ, ικουσ - οικολογικι ιςορροπία - εξζλιξθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που οδθγεί ςτθν 

οργάνωςθ - ταξινόμθςθ - αρχειοκζτθςθ τθσ γνϊςθσ - ανάπτυξθ τεχνολογίασ του διαςτιματοσ. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Ψυποποίθςθ, μθχανοποίθςθ τθσ ηωισ και του ίδιου του ανκρϊπου, ςτείροσ αυτοματιςμόσ, τυφλι 

προςκόλλθςθ ςτθν ειδίκευςθ, υποδοφλωςθ του ανκρϊπου ςτα ίδια του τα δθμιουργιματα, κερδοςκοπικόσ 

χαρακτιρασ εργαςίασ — υπερεντατικοποίθςθ αυτισ, μειωμζνοσ ελεφκεροσ χρόνοσ, επαγγελματικι 

αλλοτρίωςθ, κεοποίθςθ χριματοσ, ςτροφι ςτον υλικό ευδαιμονιςμό, υπερκατανάλωςθ. Ανεργία, φτϊχεια, 

παραςιτικά επαγγζλματα, παραοικονομία, αντιπαραγωγικότθτα, ςυρρίκνωςθ πρϊτων υλϊν, ενεργειακι 

κρίςθ, πλθκωριςμόσ, πείνα ςτον τρίτο κόςμο, υπογεννθτικότθτα, δθμογραφικό πρόβλθμα. Πόλυνςθ 

περιβάλλοντοσ, αςκζνειεσ, υπερεκμετάλλευςθ φφςθσ, διαταραχι οικολογικισ ιςορροπίασ. 

 

7. Υολιτιςτικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Ψζχνθ - καλζσ τζχνεσ, γνιςια / αυκεντικι δθμιουργία, αναβάκμιςθ αιςκθτικισ αντίλθψθσ, εξευγενιςμόσ τθσ 

ψυχισ. Υροϊκθςθ ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, αλλά και ανκρωπιςτικι — ευςυνείδθτθ χριςθ των 

ποριςμάτων των κετικϊν επιςτθμϊν με ςτόχο τθν αλικεια και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μασ. 

Γλϊςςα, παράδοςθ (ικθ - ζκιμα), κρθςκεία, πολιτιςτικι ταυτότθτα. Διαφφλαξθ λόγιου και λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ. Αναφορά ςτθν πνευματικι θγεςία - ανάπτυξθ γραμμάτων. Ακλθτιςμόσ - καλλιζργεια ςϊματοσ 

και πνεφματοσ, ακλθτικό ιδεϊδεσ - πνεφμα Σλυμπιςμοφ. 
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Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Εμπορευματοποίθςθ τζχνθσ, μαηικι κουλτοφρα και υποκουλτοφρα, ζλλειψθ πρωτοτυπίασ, καλλιτεχνικι 

ομοιομορφία και τυποποίθςθ. Ξακι χριςθ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ (εξοπλιςμοί), 

κερδοςκοπία πνεφμα, επιςτιμθ για τθν επιςτιμθ και όχι για τον άνκρωπο. ενομανία, πολιτιςτικι 

διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων χωρϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ, αντιπαραδοςιακό πνεφμα. Ζκπτωςθ ακλθτικϊν 

ιδεωδϊν, ακλθτισ — εμπόρευμα, χουλιγκανιςμόσ. 

 

8. Εκνικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Φιλοπατρία, γνϊςθ ιςτορίασ και εκνικϊν κεμάτων, ςφνδεςθ παρελκόντοσ με παρόν και μζλλον, αίςκθςθ 

ιςτορικισ ςυνζχειασ. Εκνικι ςυνείδθςθ, ενδυνάμωςθ εκνικοφ φρονιματοσ, προάςπιςθ εκνικισ 

ακεραιότθτασ, αντίςταςθ ςε εξωτερικοφσ εχκροφσ. Χαρακτθριςτικά Ελλθνιςμοφ (κετικά — αρνθτικά) - 

εκνικι αυτογνωςία, οι Ζλλθνεσ αποτελοφν ζκνοσ «ανάδελφο», Ελλθνιςμόσ = πολιτιςμόσ. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Υρογονολατρεία, μυκοποίθςθ παρελκόντοσ, εκνικιςμόσ - ςοβινιςμόσ, παραχάραξθ ιςτορίασ, εκνικι 

εξάρτθςθ από άλλεσ χϊρεσ κυρίωσ ανεπτυγμζνε απομονωτιςμόσ ενόσ λαοφ, εκνικόσ ναρκιςςιςμόσ - εκνικι 

ομφαλοςκόπθςθ ζλλειψθ πρωτοβουλίασ για δθμιουργικό παρόν με φανταςία. 

 

9. Διεκνιςτικόσ - Διακρατικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Εφκολθ επικοινωνία λαϊν λόγω τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ζντονθ αλλθλεπίδράςθ αυτϊν, δθμιουργία υγιοφσ 

κοςμοπολιτιςμοφ, που κεμελιϊνεται ςτθ διαφφλαξθ τθσ ιδιαίτερθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ 

κάκε λαοφ και όχι ςτθν ιςοπεδωτικι αφομοίωςθ του, διεκνοποίθςθ φαινομζνων και προβλθμάτων 

(οικολογικό, εξοπλιςμοί, ενεργειακό), διεκνισ διάλογοσ – ςυνεργαςία κοινι προςπάκεια, κλίμα 

ςυναδζλφωςθσ, κατοχφρωςθ αυτοδιάκεςθσ λαϊν ενεργοποίθςθ οργανϊςεων και οργανιςμϊν (Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, ΣΘΕ κ.λπ. διατιρθςθ παγκόςμιασ ειρινθσ, ςεβαςμόσ ςτο διεκνζσ δίκαιο, προάςπιςθ ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων, καλλιζργεια ανκρωπιάσ ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ, φυλισ, κρθςκείασ. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Εκμετάλλευςθ αδφνατων λαϊν από τουσ ανεπτυγμζνουσ, ρατςιςμόσ, πόλεμοσ, εξυπθρζτθςθ ςυμφερόντων 

και ςκοπιμοτιτων, μυςτικι διπλωματία, ξενοφοβία, περικωριοποίθςθ μειονοτιτων, ςχζςεισ κυριαρχία - 

υποτζλειασ ςτο πλαίςιο των διάφορων ςυναςπιςμϊν, πνεφμα ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ - οι μεγάλεσ 

δυνάμεισ επιδιϊκουν όςο γίνεται μεγαλφτερο οικονομικό μερίδιο ςτθν αγορά κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ 

τεχνολογικισ πρωτοπορίασ. 

 

Υαρατθριςεισ: 

1 . Για τθ δθμιουργία μιασ μεςτισ επιχειρθματολογίασ φροντίηουμε πάντα να προβαίνουμε ςε μια μεικτι 

Απόδειξθ, παρουςιάηοντασ τα κετικά που επιφζρει και τ' αρνθτικά που αποτρζπει ι περιορίηει θ ζννοια που 

μασ δίνεται, αν βζβαια αυτι είναι κετικι, ι τα αρνθτικά που απορρζουν απ' αυτιν και τα κετικά που 

χάνονται ι περιορίηονται, αν αυτι θ ζννοια είναι αρνθτικι.  
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π.χ. Για το ερϊτθμα (7), παρουςιάηουμε και τα κετικά αποτελζςματα που επιφζρει θ τζχνθ και τα αρνθτικά 

που περιορίηει, για να δείξουμε ότι αυτι ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ. 

Για το ερϊτθμα (6), παρουςιάηουμε τα αρνθτικά που επιφζρει θ κακι χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτουσ 

διάφορουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ κακϊσ και τα κετικά που περιορίηει. 

2.  Θ ςειρά των Ψομζων δεν είναι κακοριςτικι. εκινάμε κάκε φορά από τον Ψομζα, ςτον οποίο εντάςςεται 

κυρίωσ θ ζννοια, και ςτθ ςυνζχεια επεκτείνουμε τθν Απόδειξθ μασ και ς' άλλουσ ςταδιακά και με 

αλλθλουχία νοθμάτων. 

π.χ. Χε κζματα ςχετικά με τθ δθμοκρατία και τθ ςθμαςία τθσ, θ Απόδειξθ αρχίηει από τον Υολιτικό τομζα και 

τον Ξοινωνικό, οι οποίοι είναι και άμεςα ςχετιηόμενοι, για να ςυνεχίςει, αν χρειαςτεί, και ςε άλλουσ Ψομείσ, 

π.χ. Θκικό - Υνευματικό κ.λπ. 

3. Για να είναι πιο πυκνι, ςφντομθ και εφςτοχθ θ επιχειρθματολογία μασ και ν' αποφεφγεται θ κατάτμθςθ 

του γραπτοφ ςε πολλζσ επιμζρουσ παραγράφουσ, μποροφμε να ομαδοποιιςουμε ςε μία παράγραφο τα 

επιχειριματα - ςτοιχεία από Ψομείσ που παρουςιάηουν νοθματικι ςυνάφεια. 

π.χ. Για το ερϊτθμα (7) κα μποροφςαμε να ζχουμε χωρίςει το γραπτό μασ ςε τζςςερισ μεγάλεσ 

παραγράφουσ. Πία με επιχειριματα από Ξοινωνικό - Υολιτικό τομζα, μία από Θκικό - Ψυχολογικό, μία από 

Διακρατικό - Υολιτιςτικό - Εκνικό. 

4. Θ επιχειρθματολογία δεν είναι απαραίτθτο ν' αντλείται απ' όλουσ τουσ Ψομείσ αλλά από τουσ πιο 

αντιπροςωπευτικοφσ κάκε φορά. 

5. Τταν το κζμα περιλαμβάνει δφο κφριεσ ζννοιεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ, προτείνεται θ 

ταυτόχρονθ απόδειξθ τθσ επίδραςθσ τουσ, για ν' αποφεφγονται οι επαναλιψεισ. 

π.χ. Χ' ζνα κζμα «Θ υπευκυνότθτα και θ παραγωγικότθτα αποτελοφν ςτισ μζρεσ μασ επιτακτικό αίτθμα για 

τθν πρόοδο ατόμων και κοινωνιϊν», θ Απόδειξθ τθσ αξίασ τθσ υπευκυνότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ 

γίνεται ταυτόχρονα, εφόςον τόςο θ υπευκυνότθτα όςο και θ παραγωγικότθτα - δθμιουργικότθτα, 

αναφζρονται ς' όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ κι ζχουν κετικζσ ςυνζπειεσ για το άτομο και τθν 

κοινωνία.  

6.  Χε περίπτωςθ που το κζμα αναφζρεται ςε δφο αντίκετεσ ζννοιεσ, προβαίνουμε ςε ξεχωριςτι Απόδειξθ 

με τα κετικά και τα αρνθτικά ςτοιχεία από τον κάκε Ψομζα αντίςτοιχα. 

π.χ. Χτο κζμα «Θ φπαρξθ αγωνιςτικότθτασ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθ δθμιουργία πολιτιςμοφ, 

ενϊ θ αδιαφορία αποτελεί αναςχετικό παράγοντα για τθν πρόοδο ατόμων και κοινωνιϊν», προβαίνουμε ςε 

ξεχωριςτι Απόδειξθ για τθν κάκε ζννοια, αντλϊντασ για τθ κετικι ανάλυςθ επιχειριματα από τισ κετικζσ 

ζννοιεσ των Ψομζων, ενϊ για τθν αρνθτικι ανάλυςθ, επιχειριματα από τισ αρνθτικζσ ζννοιεσ των Ψομζων.  

7. Τταν ζνα κζμα ηθτά ν' αποδείξουμε τθν ιδιαίτερθ αξία και αναγκαιότθτα μιασ ζννοιασ - κατάςταςθσ ςτθν 

εποχι μασ, εκτόσ από τθ γενικι επιχειρθματολογία, που ιςχφει ςαφϊσ και για τισ μζρεσ μασ, τονίηουμε τα 

αρνθτικά ςτοιχεία των Ψομζων που χαρακτθρίηουν τθν εποχι μασ (πάντα με τθ μορφι ολοκλθρωμζνου 

επιχειριματοσ), τα οποία κακιςτοφν περιςςότερο επιτακτικι ςιμερα τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ που κζλουμε ν' αποδείξουμε. Σ ςυγκεκριμζνοσ αυτόσ «Εγχρονιςμόσ ςτο ςιμερα» 

γίνεται ακόμθ και αν δεν ηθτείται άμεςα από το κζμα, γιατί θ εμπειρία και θ γνϊςθ μασ αντλοφνται ωσ επί 

το πλείςτον από τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα κι αυτιν επιδιϊκουμε ν' αναμορφϊςουμε, να βελτιϊςουμε. 

π.χ. Χ' ζνα κζμα-ερϊτθμα «Υοια είναι θ αξία τθσ ςυνεργαςίασ ςτθ ηωι μασ», θ επιχειρθματολογία, π.χ. από 

τον Ξοινωνικό τομζα, περιλαμβάνει όλα τα κετικά γενικά αποτελζςματα τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ είναι ο 

ςεβαςμόσ ςτουσ νόμουσ, θ διαφφλαξθ τθσ ιςοτιμίασ και τθσ αξιοκρατίασ, θ εφρυκμθ λειτουργία των 

κεςμϊν, θ καλφτερθ επίλυςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων κ.λπ., αλλά και όλα εκείνα τα ςθμερινά 

αρνθτικά φαινόμενα, όπωσ είναι θ βία και θ εγκλθματικότθτα που επικρατοφν ωσ νοςθρά φαινόμενα, το 
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ςτείρο ανταγωνιςτικό και ατομικιςτικό πνεφμα τθσ εποχισ μασ κ.λπ., που δθλϊνουν τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ 

ςυνεργαςίασ για όλουσ μασ. 

8. Δεν χρθςιμοποιοφμε όλεσ τισ ζννοιεσ του κάκε Ψομζα, αλλά τόςεσ κάκε φορά όςεσ χρειάηονται για μια 

«καλοςτθμζνθ» και εφςτοχθ παράγραφο.  

9. Δεν προβαίνουμε ςε αςφνδετα ςχιματα και απαρικμιςεισ εννοιϊν από τον κάκε Ψομζα, αλλά 

φροντίηουμε ϊςτε με τισ κατάλλθλεσ διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ και με διαπλοκι εννοιϊν από τον κάκε 

Ψομζα, ανεξαρτιτωσ ςειράσ, να διαμορφϊςουμε μια αυτοτελι παράγραφο ι νοθματικι ενότθτα. 

 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨΑ - ΕάΑΦΠΣΓΕΧ 

ι) Υοια είναι θ επίδραςθ του άγονου μιμθτιςμοφ ςτθν πολιτιςτικι ζκφραςθ και δθμιουργία; (Υαράδειγμα 

παραγράφου από Υολιτιςτικό - Εκνικό τομζα). 

«Σ μιμθτιςμόσ ςθμαίνει δουλικι μίμθςθ και αντιγραφι που αποτελεί αναςχετικό παράγοντα για τθν 

πολιτιςτικι δθμιουργία. Υιο ςυγκεκριμζνα, οι καλλιτζχνεσ χάνουν τθν ανανεωτικι τουσ πνοι και 

υποτάςςονται ςτθν κατανάλωςθ και το κζρδοσ, δθλαδι τελικά ςτθν παραγωγι ζργων ευτελϊν και 

ανοφςιων που εμποδίηουν τθν θκικοπνευματικι ανάταςθ. Θ επιςτιμθ ςτρατεφεται ςε κρατικά ι ιδιωτικά 

ςυμφζροντα και αποτελεί ςιγά ςιγά απειλι για τθν ποιότθτα ηωισ μασ. Σ ακλθτιςμόσ εμπορευματοποιείται 

και ο χουλιγκανιςμόσ διαδίδεται παντοφ, γιατί ο μιμθτιςμόσ ςυνδζεται άμεςα και με τα φαινόμενα τθσ 

μαηοποίθςθ και τθσ οχλοποίθςθσ των ανκρϊπων. Θ γλϊςςα τυποποιείται και φτωχαίνει, γιατί οι πολλοί δεν 

ενδιαφζρονται για τθν καλλιζργεια τθσ, αλλά ανζχονται και αναπαράγουν τθν υπάρχουςα λεξιπενία ι 

γίνονται ξενομανείσ. 

Είναι λοιπόν πρόδθλο ότι ο πολιτιςμόσ και ιδιαίτερα ο πνευματικόσ απειλείται από διαβρωτικά 

φαινόμενα όπωσ αυτό τθσ άγονθσ μίμθςθσ.» 

 

ιι) Αξία τθσ Γλϊςςασ (Υαράδειγμα παραγράφου από Υνευματικό τομζα). 

«Ωπάρχει διαλεκτικι ςχζςθ, δθλαδι ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ςκζψθσ και γλϊςςασ, μεταξφ λόγου - 

ςκζψθσ και λόγου - ζκφραςθσ. Τςο πιο ςφνκετα και ολοκλθρωμζνα εκφράηεται ζνασ άνκρωποσ τόςο 

περιςςότερο κινθτοποιεί το πνεφμα του και, αντίςτροφα, όςο πιο καλλιεργθμζνοσ είναι πνευματικά τόςο 

πιο πλοφςια εκφραςτικά μζςα χρθςιμοποιεί. Θ κατάταξθ των νοθμάτων και των γλωςςικϊν ςυμβόλων 

καλλιεργεί το ςυλλογιςμό, προωκεί τθ ςκζψθ και ανυψϊνει το πνευματικό υπόβακρο των ανκρϊπων. 0 

μεςτόσ και ουςιαςτικόσ χαρακτιρασ τθσ γλϊςςασ επιτρζπει τθ διεφρυνςθ των οριηόντων του ατόμου, τθ 

ςφαιρικι ενθμζρωςθ του ενάντια ςε φαινόμενα παραπλθροφόρθςθσ και προπαγάνδασ, που αρκετά ςυχνά 

προωκοφν ςιμερα τα οργανωμζνα ςυμφζροντα. Ξατ' επζκταςθ, ο άνκρωποσ καλλιεργεί τθν κριτικι του 

ικανότθτα και οδθγείται ςε πνευματικι ελευκερία, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι είναι ςε κζςθ να εκφράςει 

δθμιουργικά τθ διαφωνία του μζςω τθσ καλισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ και να προβάλει τισ κετικζσ του 

αντιπροτάςεισ. Ελζγχει επίςθσ τα μθνφματα που ςιμερα δζχεται καταιγιςτικά, κατευκφνεται προσ τθ γνϊςθ 

και τθν παιδεία, ςτοιχεία που απαλλάςςουν το άτομο από τθν πνευματικι μονομζρεια του καιροφ μασ. 

Εξάλλου, θ καλλιζργεια ευρφτερων πνευματικϊν ενδιαφερόντων και θ απόρριψθ τθσ χειραγϊγθςθσ, που 

προςφζρει θ ορκι αντίλθψθ και χριςθ τθσ γλϊςςασ, αποτελοφν παράγοντεσ ενδυνάμωςθσ του  

πνευματικοφ μασ πολιτιςμοφ και αντίςταςθσ ςτθ ςτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ που κυριαρχεί.» 

 

ιιι) Χθμαςία τθσ Ρομιμότθτασ / Ρομιμοφροςφνθσ για τθν κοινωνία (Υαράδειγμα παραγράφου από 

Ξοινωνικό τομζα). 
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«Θ ορκι κοινωνικι διάρκρωςθ και θ πολιτικι ευρυκμία προχποκζτουν πολιτικά ευςυνείδθτουσ 

ανκρϊπουσ, που τθρϊντασ τουσ νόμουσ επιδεικνφουν ζναν υψθλό βακμό ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ κι 

ευκφνθσ. O πολίτθσ, λοιπόν, που ςζβεται τουσ νόμουσ διακρίνεται για τισ κοινωνικζσ του αρετζσ. Πάχεται 

μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ για τθ διαςφάλιςθ ελευκεριϊν όπωσ θ αξιοκρατία και θ δικαιοςφνθ, 

προτάςςει το «εμείσ» ςε ςχζςθ με το ςτενά εννοοφμενο ατομικό ςυμφζρον, και ζτςι καλλιεργεί ταυτόχρονα 

το πνεφμα ςυλλογικότθτασ και ςυνεργαςίασ αποτρζποντασ το ςτείρο ανταγωνιςμό. Χυνεπϊσ, μ' αυτά τα 

δεδομζνα, οικοδομοφνται ουςιαςτικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και αμβλφνονται οι κοινωνικζσ αντικζςεισ, άρα 

και τα φαινόμενα κοινωνικισ νοςθρότθτασ.» 

 

β) Ερωτιματα τφπου: «ΑΛΨΛΣΟΣΓΛΑ» 

Χτα ερωτιματα αυτά επιχειροφμε να παρουςιάςουμε από ποφ προζρχεται ζνα πρόβλθμα ι μια κετικι 

κατάςταςθ, ζνα φαινόμενο (ςυνικωσ αρνθτικό), είτε γενικό - διαχρονικό είτε τθσ εποχισ μασ. 

Υροςπακοφμε, δθλαδι, να εμφανίςουμε τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν οριςμζνα φαινόμενα, τα 

γενεςιουργά τουσ αίτια. 

Υαραδείγματα ερωτθμάτων που ανικουν ς' αυτι τθν κατθγορία είναι τα ακόλουκα: 

1. Ρα διερευνιςετε τθν όξυνςθ τθσ βίασ και τθσ εγκλθματικότθτασ ςτουσ κόλπουσ τθσ ςθμερινισ νεολαίασ. 

2. Υοφ αποδίδετε το οικολογικό πρόβλθμα; 

3. Υοιεσ είναι οι ρίηεσ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ; 

4. Υολλοί υποςτθρίηουν ότι το άγχοσ του ςθμερινοφ ανκρϊπου εκπθγάηει από τθ ςυνκετότθτα τθσ 

κοινωνίασ και τθν πολλαπλότθτα των ρόλων του ςθμερινοφ ανκρϊπου. Χυμφωνείτε με τθν άποψθ αυτι; 

5. Από τι προκαλείται θ αλλοτρίωςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου; 

6. Υοιοι παράγοντεσ ςυνκζτουν το πρόβλθμα τθσ αλλοτρίωςθσ του ςθμερινοφ ανκρϊπου; 

 

έίΦΣΛ ΑΡΨΟΘΧΘΧ ΑΛΨΛίΡ 

Α. Χτάςθ ατόμου 

1. Χαμθλό πνευματικό επίπεδο - ζλλειψθ καλλιζργειασ - απουςία κριτικισ περιοριςμόσ ενδιαφερόντων.  

2. Αδιαφορία για ό,τι διαδραματίηεται γφρω μασ - ανωριμότθτα ςτισ επιλογζσ μασ — απόλυτθ ενδοτικότθτα 

ςτισ προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. 

3. Υροκαταλιψεισ - ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ - φανατιςμόσ, που περιχαρακϊνουν το πνεφμα και οδθγοφν 

ςε ακραίεσ τάςεισ και ςυμπεριφορζσ. 

4. Αναςφάλειεσ — ψυχολογικά προβλιματα, τα οποία αποκαλφπτουν τθ γφμνια τθσ ψυχισ - εγωιςμόσ και 

αλαηονεία - υπερβολικζσ φιλοδοξίεσ. 

5. Υοικίλα ςυμφζροντα. 

 

Β. Ευκφνθ κεςμϊν - φορζων κοινωνικοποίθςθσ 

1. Σικογζνεια: Ανωριμότθτα γονζων - χαμθλό πνευματικό επίπεδο, ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςτθν 

προςωπικότθτα του παιδιοφ μζςω καταπίεςθσ, υπερπροςταςίασ ι και άκριτου φιλελευκεριςμοφ. Ξρίςθ 

κεςμοφ - γονείσ με πολλαπλοφσ και αλλθλοςυγκρουόμενουσ ρόλουσ, ζλλειψθ επαφισ και επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςτα μζλθ - «χάςμα γενεϊν», εγκλωβιςμόσ των ατόμων - μελϊν και ιδιαίτερα των γονζων ςτισ 

απόψεισ τουσ - ενδοοικογενειακζσ ςυγκροφςεισ. Ψο ςπίτι ςιμερα ζχει απωλζςει ςε μεγάλο βακμό το νόθμα 
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τθσ εςτίασ, θ οικία δεν είναι πλζον οικεία και μετατρζπεται ςε κζντρο διερχομζνων, ενιςχφεται θ 

απομάκρυνςθ από τισ οικογενειακζσ παραδόςεισ. Αλλαγι δομισ και ρόλων τθσ οικογζνειασ - νζα κζςθ τθσ 

γυναίκασ ςτο οικογενειακό περιβάλλον. 

2. Χχολείο: Απουςία διαμόρφωςθσ ςφαιρικοφ - θκικοφ ανκρϊπου, ςτείρα αποςτικιςθ γνϊςεων, 

τυποποίθςθ διδαςκαλίασ, άγονοσ εγκυκλοπαιδιςμόσ. Θ εκπαίδευςθ αποκτά κάτι από τθν ψυχρι και 

υπολογιςτικι λογικι τθσ τεχνοκρατίασ, αδυνατεί να ακολουκιςει τισ νζεσ πνευματικζσ κατακτιςεισ και 

εξελίξεισ, θ εκπαίδευςθ διδάςκει, αλλά δεν εμπνζει, οδθγεί ςτθν εκμάκθςθ και όχι ςτθ μάκθςθ. Θ μθχανικι 

παρακολοφκθςθ μακθμάτων προςφζρει γνϊςθ χρθςιμοκθρικι και εμπορευματοποιθμζνθ, που δεν 

απελευκερϊνει αλλά αντίκετα οδθγεί ςε ποικίλεσ αρνθτικζσ καταςτάςεισ. Χτόχοσ -πανάκεια γίνεται το 

πτυχίο, ζλλειψθ υποδομζσ για τθν καλλιζργεια ενδιαφερόντων και τθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ των νζων. 

3. ΠΠΕ: Ανευκυνότθτα λειτουργϊν, παραπλθροφόρθςθ - προπαγάνδα, τα  ΠΠΕ, αντί να είναι κανάλια 

ιδεολογίασ, γίνονται τα ίδια ιδεολογία. Εμπορευματοποίθςθ των μζςων με ςτόχο τθν αποκλειςτικότθτα και 

το κζρδοσ -διαβρϊνεται ο χαρακτιρασ τουσ ωσ φορζων κοινωνικοπολιτικισ αγωγισ. Ξαταιγιςμόσ 

μθνυμάτων-ςφγχυςθ, δθμιουργείται μια ιδιότυπθ μάηα αμζτοχων — ςυμμετεχόντων, που ουςιαςτικά δεν 

αναβακμίηονται πνευματικά. Υροβολι αρνθτικϊν προτφπων (π.χ. επιτυχθμζνοσ άνκρωποσ είναι όποιοσ ζχει 

άφκονα οικονομικά μζςα, θ βία που προβάλλεται μζςω τθσ δραματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ειδθςεογραφίασ 

ι τθσ θρωοποίθςθσ αντικοινωνικϊν τφπων), ϊςτε αρκετά ςυχνά εκτοπίηονται κετικά υποδείγματα ηωισ από 

τα ΠΠΕ. 

4. Υολιτεία - Ξράτοσ: Χυγκεντρωτιςμόσ εξουςίασ, αςφυκτικι γραφειοκρατία και αναξιοκρατικά φαινόμενα, 

ζλλειψθ ευκαιριϊν ςτουσ πολίτεσ, αςυνζπεια λόγων - ζργων από τθν πλευρά τθσ θγεςίασ, όξυνςθ 

προβλθμάτων. Υαλαιοκομματικι αντίλθψθ πολιτικϊν, ςτυγνόσ επαγγελματιςμόσ και τεχνοκρατιςμόσ 

πολιτικϊν, αδυναμία επίλυςθσ ηωτικϊν προβλθμάτων. 

 

Γ. Υρότυπα - Χφγχρονο πλαίςιο - έαρακτθριςτικά ςφγχρονθσ εποχισ 

Γενικά: Υρότυπα ςακρά, χωρίσ να εμπνζουν και να οδθγοφν ςτο δθμιουργικό όνειρο, ςτθν 

ανκρωποκεντρικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ, ςτο αλθκινό νόθμα τθσ. 

1. Αςφμμετρθ ανάπτυξθ υλικοτεχνικοφ - θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ. Αντιφατικι εποχι, κοινωνία 

εντυπωςιακϊν επιτευγμάτων αλλά και πολλαπλϊν αρνιςεων. 

2. Επικράτθςθ ςτείρασ τεχνοκρατικισ αντίλθψθσ, δθλαδι τθσ αντίλθψθσ ότι θ τεχνολογία και μόνο οδθγεί 

τον άνκρωπο ςτθν ευτυχία. Ψυχρι εκλογίκευςθ των πάντων, οι άνκρωποι κακίςτανται οπαδοί τθσ 

«ιςςονοσ προςπάκειασ» ωσ προσ τθν ευρφτερθ καλλιζργεια τουσ. 

3. Χυνκετότθτα, πολυπλοκότθτα κοινωνιϊν - γριγοροι ρυκμοί εκτφλιξθσ γεγονότων και αλλαγϊν, 

καταιγιςμόσ μθνυμάτων, πλθροφοριϊν, γνϊςεων, πολλαπλότθτα και αντιφατικότθτα κοινωνικϊν ρόλων, 

αφξθςθ των απαιτιςεων τθσ ηωισ, άγχοσ, ζνταςθ κ.λπ., ςτοιχεία που οδθγοφν ςτθν αδυναμία αφομοίωςθσ 

και βελτίωςθσ του κοινωνικοφ «γίγνεςκαι». 

4. Βιομθχανοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ, αντιςτροφι ςτισ ςχζςεισ ανκρϊπου-τεχνικισ, ςυνεχισ επανάλθψθ 

που φζρνει τυποποίθςθ, εκφυλίηεται ο πνευματικόσ δυναμιςμόσ του ανκρϊπου, το άτομο μετατρζπεται ςε 

όργανο παραγωγισ και ςε δοφλο των επουςιωδϊν αναγκϊν του και πορεφεται υπνωτιςμζνο το δρόμο ενόσ 

«πολιτιςμζνου» τεχνοκρατικοφ αφανιςμοφ. Ωσ προσ τθν εργαςία, χαρακτθριςτικι είναι θ 

υπερεντατικοποίθςθ τθσ και θ υπερβολικι προςκόλλθςθ ςτθν ειδίκευςθ, που περιορίηουν τον ελεφκερο 

χρόνο και απογυμνϊνουν θκικοπνευματικά τον άνκρωπο. 
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5. Αςτικοποίθςθ (θ ηωι ςτισ μεγαλουπόλεισ), υπερπλθκϊρα ανκρϊπων, ανωνυμία, ζλλειψθ ηωτικοφ 

χϊρου για προςωπικι ζκφραςθ, καλλιζργεια επικετικότθτασ, μαραςμόσ ανκρϊπινων ςυναιςκθμάτων, 

αποξζνωςθ, μαηοποίθςθ, αλλοτρίωςθ. Διαμεριςματοποίθςθ και κάκετθ δόμθςθ ςυνκλίβουν τθν ανκρϊπινθ 

επικοινωνία, οι άνκρωποι ακολουκοφν παράλλθλουσ δρόμουσ, ελαχιςτοποιείται ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ. 

Ωδροκζφαλεσ τςιμεντουπόλεισ που προςβάλλουν τθν αιςκθτικι. 

6. Χτροφι ςτον υλικό ευδαιμονιςμό, ακόρεςτθ μανία για υλικά αγακά, εγκλωβιςμόσ ςτο δόκανο του 

υπερκαταναλωτιςμό, θ κατανάλωςθ (ςφγχρονο πρότυπο κοινωνικισ καταξίωςθσ - ευτυχίασ) οδθγεί ςε 

αυτοκατανάλωςθ και κεοποίθςθ του χριματοσ - ζκπτωςθ τθσ αξίασ «άνκρωποσ», υποταγι ςτο ςυρμό, ςτο 

εφιμερο, ςτο πρόςκαιρο. Επίταςθ του υλοηωιςμοφ μζςω τθσ διαφιμιςθσ με τθν παρουςίαςθ τεχνθτϊν 

παραδείςων και τθ χριςθ μεκόδων, όπωσ: ωραιοποίθςθ, πλφςθ εγκεφάλου. 

7. Θκικι ρευςτότθτα τθσ εποχισ μασ — ανακεϊρθςθ και κρίςθ αξιϊν, ζκλυςθ θκϊν — θκικι του 

ςυμφζροντοσ, κρίςθ ταυτότθτασ και προςανατολιςμοφ, λανκαςμζνεσ προτεραιότθτεσ. Λδεολογικι ςφγχυςθ, 

απουςία οραμάτων και ςυλλογικϊν ςτόχων, κατάργθςθ ορίου και μζτρου, απαξίεσ ςτθ κζςθ αξιϊν. 

8. Απομάκρυνςθ ανκρϊπου από τθ φφςθ και ό,τι αυτι αντανακλά (αγνότθτα, αυκεντικότθτα, ζμπνευςθ, 

φυςικότθτα), δθμιουργία «τεχνθτοφ» ανκρϊπου με κρυμμζνθ ευαιςκθςία και εςωτερικό κενό. 

9. Επικράτθςθ νοοτροπίασ του παροντιςμοφ - προοδοπλθξία, που αποτελεί ανάςχεςθ ςτθ δθμιουργικι 

αφομοίωςθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων τθσ παράδοςθσ. 

10.Πιμθτιςμόσ - μόδα, τυφλι υποταγι ςτο ξενόφερτο, αντιγραφι τθσ επιφάνειασ και όχι μίμθςθ τθσ 

ουςίασ, αλλοίωςθ ανκρϊπινου προςϊπου. 

11.Επικράτθςθ ατομικιςμοφ και ςτείρου ανταγωνιςμοφ, κρίςθ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ. Σ ςθμερινόσ 

άνκρωποσ είναι νάρκιςςοσ και φίλαυτοσ, τον χαρακτθρίηει θ αλαηονεία τθσ δφναμθσ και αδιαφορεί για το 

καλό τθσ κοινότθτασ. Υιςτεφει ςτο όραμα τθσ «διαςθμότθτασ», που τον οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ ακζμιτων 

μζςων προκειμζνου να επιτφχει το ςκοπό του. 

12.Ξοινωνικά προβλιματα, όπωσ αδικίεσ, ανιςότθτεσ, ανεργία, δθμιουργοφν κοινωνικό αναβραςμό και 

επιδεινϊνουν τθν κρίςθ τθσ κοινωνίασ. 

13.Πετανάςτευςθ - ρατςιςμόσ - ξενοφοβία. 

 

Δ. Χτάςθ νζων 

Ξατάλλθλθ χριςθ των ςτοιχείων τθσ Α' κατθγορίασ αιτίων (Χτάςθ ατόμου) κακϊσ και: θ αμφιςβιτθςθ 

των νζων μορφοποιείται ςε ολικι άρνθςθ, πιςτεφουν ότι τα ξζρουν όλα, είναι επιρρεπείσ ςτθ μίμθςθ, 

πολλζσ φορζσ ςυμβιβάηονται με όςα κατθγοροφςαν, θ ανταρςία τουσ ςυχνά δεν ςυνοδεφεται από ανάλογα 

οράματα αλλά είναι επιφανειακι, ρθχι. Αρκετοί εκφράηουν τθν αντίδραςθ τουσ ςτο κατεςτθμζνο με τρόπο 

ςτείρο, ϊςτε να δείξουν τθν υποκειμενικι τουσ ετερότθτα. 

Εγγενι χαρακτθριςτικά νζων: 

Κετικά 

- πνευματικά ανιςυχοι, φιλοπερίεργοι, με μεγάλθ αντιλθπτικι κι αφομοιωτικι ικανότθτα 

- το πιο αγνό και αδιάφκορο κομμάτι τθσ κοινωνίασ, αδιάβρωτοι από ςυμφζροντα και ςκοπιμότθτεσ. 

- δυναμικοί αγωνιςτζσ με περίςςιο απόκεμα ενεργθτικότθτασ 

- αιςιόδοξοι, φιλόδοξοι, οραματιςτζσ, ιδεολόγοι, ιδεαλιςτζσ 

- φιλελεφκεροι, δθμοκρατικοί 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  103 

- ενκουςιϊδεισ, ευαίςκθτοι, ςυναιςκθματικοί, ρομαντικοί 

- κοινωνικοί, εξωςτρεφείσ 

- καινοτόμοι, επαναςτάτεσ, ρθξικζλευκοι, προοδευτικοί 

- αμφιςβθτίεσ 

- ανκρωπιςτζσ 

Αρνθτικά 

- απόλυτοι από ζπαρςθ κι αλαηονεία 

- νομίηουν ότι τα γνωρίηουν όλα 

- παρορμθτικοί, χάνουν το μζτρο, ςυχνά ενεργοφν μόνο με το ςυναίςκθμα κι όχι με τθ λογικι 

- ςτείρα αμφιςβιτθςθ, αντιδραςτικότατα ζωσ και μθδενιςμόσ 

- ευζξαπτοι, οξφκυμοι 

- άπλθςτοι 

- επιπόλαιοι, ανϊριμοι, επιφανειακοί 

- ανερμάτιςτοι (= επιπόλαιοι, αςτακείσ), υπερφίαλοι (=υπερόπτεσ, αλαηόνεσ) 

- αικεροβάμονεσ, υπεραιςιόδοξοι 

- μιμοφνται εφκολα και άγονα 

- με αντιπαραδοςιακό πνεφμα 

- υποκειμενικοί, ακραίοι 

 

Υαρατθριςεισ 

1. Δεν είναι ςτόχοσ μασ να χρθςιμοποιοφμε όλα τα αίτια, αλλά να επιλζξουμε τα πιο αντιπροςωπευτικά 

για τθν κάκε περίπτωςθ του ερωτιματοσ. 

2. Για να μθν κατακερματίηεται το γραπτό μασ χωρίσ λόγο ςε πολλζσ επιμζρουσ παραγράφουσ και για να 

παρουςιάςουμε μια πυκνι αιτιολογία, προςπακοφμε να ςυμπτφςςουμε ςτθν ίδια παράγραφο δφο ι και 

περιςςότερα -ςυναφι όμωσ- αίτια. 

3. Αν το φαινόμενο που καλοφμαςτε να αιτιολογιςουμε είναι ςφγχρονο, θ Αιτιολογία μασ ζχει κυρίωσ 

ςτοιχεία από τισ Β' και Γ' κατθγορίεσ αιτίων. Αν είναι γενικό - διαχρονικό, αντλοφμε αίτια από το ίδιο το 

Άτομο (Α' κατθγορία), ςτθ ςυνζχεια από τουσ Φορείσ αγωγισ (Β' κατθγορία) παρουςιάηοντασ τθν ευκφνθ 

τουσ (και γενικά και ςτθν εποχι μασ ιδιαίτερα), και τζλοσ από το Χφγχρονο πλαίςιο (Γ' κατθγορία) αντλοφμε 

λιγότερα αίτια, αν κζλουμε να δϊςουμε ζμφαςθ ςτθν εποχι μασ. 

4. Χτθν κάκε παράγραφο τθσ Αιτιολογίασ μασ πρζπει να είναι εμφανισ θ ςφνδεςθ με το πρόβλθμα ι γενικά 

το φαινόμενο που αιτιολογοφμε. Χτο ςυλλογιςμό μασ, γενικά, προθγείται το αίτιο και ακολουκεί θ ςφνδεςθ 

με το πρόβλθμα προσ το τζλοσ τθσ παραγράφου. 

 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑΨΑ - ΕάΑΦΠΣΓΕΧ 

α) Αίτια φανατιςμοφ ςιμερα. (Υαράγραφοσ - ςυμπφκνωςθ αιτιϊν Αςτικοποίθςθ και Ξρίςθ αξιϊν — από το 

Χφγχρονο πλαίςιο) 

«Σ ςφγχρονοσ αςτικοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ ευνοεί τθν ανωνυμία και τθν αποξζνωςθ κακϊσ και τον 

περιοριςμό τθσ προςωπικισ ζκφραςθσ, με αποτζλεςμα το άτομο ν' αναηθτά το χαμζνο αίςκθμα τθσ 
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ςυντροφικότθτασ ςε ομάδεσ φανατικϊν ατόμων, που μεταξφ τουσ λειτουργοφν αλλθλζγγυα και ανάγουν ςε 

ιερι υπόκεςθ ηωισ τθν εναντίωςθ ςε όςουσ ζχουν διαφορετικζσ αντιλιψεισ. Χτο πλαίςιο τθσ αλλοτριωτικισ 

μεγαλοφπολθσ ο άνκρωποσ γίνεται μάηα, δρα αγελαία, μιμείται άγονα και ο φανατιςμόσ και οχλοποίθςθ 

ενιςχφονται ωσ φαινόμενα. Ψα τελευταία πυροδοτοφνται και από τθ γενικότερθ θκικι κρίςθ και ιδεολογικι 

ςφγχυςθ τθσ εποχισ μασ, κακϊσ οι άνκρωποι απευαιςκθτοποιοφνται και απορρίπτουν εφκολα εκείνουσ που 

ζχουν διαφορετικοφσ ιδεολογικοφσ ςτόχουσ και προςανατολιςμοφσ.» 

 

β) Υοφ οφείλεται θ απομάκρυνςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου από τα κοινά; (Υαράδειγμα παραγράφου από 

ευκφνθ κεςμϊν - φορζων κοινωνικοποίθςθσ) 

«Θ κρίςθ τθσ πολιτικισ ςυνείδθςθσ και θ ςυχνι αδιαφορία αρκετϊν πολιτϊν ςιμερα για τα κοινά 

οφείλεται και ςτθν κρίςθ που διζρχονται ςθμαντικοί φορείσ κοινωνικοποίθςθσ. Θ οικογζνεια χάνει ςυχνά το 

νόθμα τθσ εςτίασ, ενϊ μειϊνεται ο διάλογοσ και το ενδιαφζρον για κοινωνικά και πολιτικά κζματα ανάμεςα 

ςτουσ γονείσ και τα παιδιά. Ψο ςχολείο λειτουργεί χρθςιμοκθρικά ενιςχφοντασ τθ ςτείρα αποςτικιςθ και 

τον άγονο εγκυκλοπαιδιςμό, χωρίσ να προςφζρει ανκρωπιςτικι άρα και πολιτικι παιδεία. Ψα ΠΠΕ 

προβάλλουν υλιςτικά - καταναλωτικά πρότυπα μζςω διαφιμιςθσ, τα οποία αποπροςανατολίηουν τουσ 

πολίτεσ από κοινωνικοπολιτικοφσ προβλθματιςμοφσ. Ψζλοσ, και οι ίδιοι οι πολιτικοί θγζτεσ παρουςιάηονται 

ςυχνά αςυνεπείσ ωσ προσ τισ εξαγγελίεσ τουσ, προβαίνουν ςε αυκαιρεςίεσ και ςκάνδαλα, προωκοφν το 

πελατειακό ςφςτθμα ςτισ ςχζςεισ πολιτϊν -κράτουσ και αποκαρρφνουν- απομακρφνουν τουσ πολίτεσ από τα 

κοινά. Τλα τα παραπάνω διογκϊνουν το ςθμερινό πρόβλθμα τθσ απολιτικοποίθςθσ των πολιτϊν.» 

 

γ) Αίτια παραβίαςθσ των Ρόμων ςιμερα. (Υαράδειγμα παραγράφου από Χφγχρονο πλαίςιο: Ωλικόσ 

ευδαιμονικόσ ατομικιςμόσ — Αςτικοποίθςθ) 

«Θ εποχι μασ κεωρείται εποχι του υλικοφ ευδαιμονιςμοφ. Σ υλοηωιςμόσ αποτελεί μοντζλο κοινωνικισ 

καταξίωςθσ, ειςιτιριο ευτυχίασ για πολλοφσ ανκρϊπουσ. Κεοποιοφμε το χριμα, γιατί επιδιϊκουμε να 

ικανοποιιςουμε τισ υπερκαταναλωτικζσ μασ ανάγκεσ. Συςιαςτικά, όμωσ, αυτοκαταναλωνόμαςτε, επειδι 

δίνουμε προτεραιότθτα ςτο «ζχειν» και όχι ςτο «είναι». Ωπερτονίηονται λοιπόν οι ατομικζσ ανάγκεσ και ο 

άνκρωποσ αδιαφορεί για το κοινωνικό όφελοσ. 

Υροκειμζνου ο άνκρωποσ ν' ανταποκρικεί ςτο ςφγχρονο καταναλωτικό δόγμα, παραβιάηει αςφςτολα 

τουσ νόμουσ, δεν αντιλαμβάνεται ότι θ νομοκεςία αποτελεί δικλείδα αςφαλείασ για τθ δικι του 

ακεραιότθτα. Ψο όλο πρόβλθμα ενιςχφεται και από το ςφγχρονο αςτικοποιθμζνο τρόπο ηωισ, που δεν 

ευνοεί τθ γνιςια επικοινωνία. Αντίκετα, οι άνκρωποι ακολουκοφν δρόμουσ παράλλθλουσ που δεν 

ςυναντϊνται πουκενά, χωρίσ να ςυνειδθτοποιοφν τθν κοινωνικι τουσ αποςτολι. Χτθ μεγαλοφπολθ 

κυριαρχεί θ μαηοποίθςθ και επικρατεί θ αγελαία νοοτροπία, γι' αυτό ο άνκρωποσ αντιγράφει πιςτά το 

ςυνάνκρωπο. Βλζποντασ λοιπόν ότι οι πολλοί κεωροφν ζξυπνθ κίνθςθ τθν παραβίαςθ των νόμων και 

προβαίνουν ς' αυτιν, διαιωνίηουν κι αυτοί με τθ ςειρά τουσ μια τζτοια ςτάςθ και ςυμπεριφορά, ϊςτε το 

πρόβλθμα τθσ ανομίασ να διογκϊνεται.» 
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γ) Ερωτιματα τφπου: «ΨΦΣΥΣΛ ΑΡΨΛΠΕΨίΥΛΧΘΧ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨίΡ - ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΕΥΛΨΕΩΘΧ 

ΧΨΣέίΡ». 

Υαραδείγματα ηθτουμζνων αυτοφ του τφπου αποτελοφν τα ακόλουκα: 

1. Υοια μζτρα πρζπει να λάβει θ πολιτεία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μάςτιγασ των ναρκωτικϊν; 

2. Υοια ςτάςθ πιςτεφετε ότι πρζπει να επιδεικνφουν οι νζοι απζναντι ςτα ξζνα πρότυπα και ςτουσ ξζνουσ 

τρόπουσ ηωισ; 

3. Υοιεσ προχποκζςεισ κεωρείτε κατάλλθλεσ για τθ διαςφάλιςθ ενόσ αξιοκρατικοφ κλίματοσ ςτθν κοινωνία; 

4. Υοια εφόδια χρειάηεται να ζχουν οι νζοι, για να πετφχουν ςτθ ηωι; 

5. Πζςα από ποιουσ παράγοντεσ μπορεί να ενιςχυκοφν θ παράδοςθ και θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά; 

6. Υϊσ είναι δυνατόν να υλοποιθκεί το όραμα μιασ αλθκινά ενωμζνθσ Ευρϊπθσ; 

 

ΨΦΣΥΣΛ ΑΡΨΛΠΕΨίΥΛΧΘΧ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨίΡ ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ  ΕΥΛΨΕΩΘΧ ΧΨΣέίΡ 

Α. Άτομο 

1. Ξατάλλθλθ παιδεία - κριτικι ςκζψθ - προβλθματιςμόσ. 

2. Διαρκισ και ςφαιρικι ενθμζρωςθ - επεξεργαςία μθνυμάτων. 

3. Ωριμότθτα - αυτοκριτικι - αίςκθςθ μζτρου. 

4. Χυνειδθτοποίθςθ δικαιωμάτων - υποχρεϊςεων - κοινωνικι ςυνείδθςθ και ανκρωπιςτικό πνεφμα. 

5. Διάλογοσ. 

6. Ξαλλιζργεια πολφπλευρων ενδιαφερόντων - δθμιουργικι αξιοποίθςθ του 

ελεφκερου χρόνου. 

7. Χυμμετοχι των πολιτϊν και ιδιαίτερα των νζων ςε κοινωνικοπολιτικζσ και 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςυλλόγουσ, οργανϊςεισ. 

8. Υεριοριςμόσ τθσ αςφδοτθσ μανίασ του ςφγχρονου ανκρϊπου για το κζρδοσ. 

9. Ξαλό βιοτικό επίπεδο των ατόμων. 

Υαρατιρθςθ: 

Ενίςχυςθ προτάςεων από το άτομο μζςα από το υλικό των Ψομζων αλλά με τθ-μορφι τροπολογίασ 

(προχποκζςεισ, όχι αποτελζςματα). 

 

Β. Ξοινωνία 

1. Ωπεφκυνθ αγωγι από τουσ φορείσ κοινωνικοποίθςθσ: 

α) Σικογζνεια (διάλογοσ, εμπιςτοςφνθ, αρχζσ, αξίεσ). Χεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτα του παιδιοφ, 

ελευκερία μζςα ςε όρια, προςωπικό παράδειγμα γονζων, ςυμβουλι-νουκεςία, αφιζρωςθ περιςςότερου 

χρόνου ςτα παιδιά, απομάκρυνςθ γονζων από τθ ςυςςϊρευςθ υλικϊν αγακϊν και μόνο, οικογζνεια-

εςτία. 

β) Εκπαίδευςθ (ανκρωπιςτικι παιδεία, εκςυγχρονιςμόσ — ςυμπόρευςθ με τισ απαιτιςεισ των καιρϊν 

μασ). Βελτίωςθ των ςχζςεων εκπαιδευτικϊν -μακθτϊν και των ίδιων των μακθτϊν μεταξφ τουσ, δάςκαλοι 

- πρότυπα ζμπνευςθσ για τουσ μακθτζσ, αναβάκμιςθ του κεςμοφ των μακθτικϊν κοινοιτων, 

πρωτοβουλίεσ από κοινότθτεσ για πολιτιςτικζσ, οικολογικζσ κ.ά. εκδθλϊςεισ, χϊροι και εγκαταςτάςεισ 

άκλθςθσ, νζα οπτικοακουςτικά ςυςτιματα και εποπτικά μζςα, ςφνδεςθ ςχολείων με το διαδίκτυο, 
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ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτα ςχολεία, ουςιαςτικότερθ επαφι με τθ παράδοςθ, καλφτερθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ όχι με τθν μορφι απομνθμόνευςθσ γεγονότων αλλά διείςδυςθσ 

ς' αυτά, νζα γνωςτικά αντικείμενα, καινοφργια βιβλία, κονδφλια. 

γ) ΠΠΕ (αντικειμενικι ενθμζρωςθ - ςυηθτιςεισ υπευκφνων, ειδικϊν ςε φλζγοντα κζματα - προβολι 

υγιϊν προτφπων (πνευματικϊν κυρίωσ), αναβάκμιςθ εκπομπϊν (όχι ευτελι κι ανοφςια προγράμματα), 

ζγκυρθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ, εφαρμογι του κϊδικα επαγγελματικισ δεοντολογίασ από τουσ 

δθμοςιογράφουσ, ςεβαςμόσ ςτθ νοθμοςφνθ και ςτθν αιςκθτικι του δζκτθ γενικά. 

δ) Υολιτεία (δθμοκρατία - ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν) - Ξράτοσ; μεγαλφτερθ ςυνζπεια των θγετϊν προσ τισ 

εξαγγελίεσ τουσ, καταπολζμθςθ αναξιοκρατίασ και γραφειοκρατίασ, περιοριςμόσ τθσ ανεργίασ - βελτίωςθ 

ςυνκθκϊν εργαςίασ, αμοιβαίεσ ςχζςεισ εργοδοτϊν κι εργαηομζνων (ωράρια), ενίςχυςθ κράτουσ πρόνοιασ, 

αςφάλεια, περίκαλψθ, κοινωφελι ζργα, ζργα υποδομισ, ενίςχυςθ ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, περιςςότερα πολιτιςτικά κζντρα, κζντρα νεότθτασ, επιδόματα ςε μιςκωτοφσ για 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, εξυγίανςθ-ανανζωςθ νόμων και κεςμϊν, αποκζντρωςθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων, ςυνεργαςία (περιοριςμόσ των επεκτατικϊν βλζψεων των θγετϊν, κζςθ του οικουμενικοφ 

ςυμφζροντοσ πάνω από το ςτενά εννοοφμενο εκνικό ςυμφζρον), κατοχφρωςθ και δια-ςφάλιςθ 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων. 

2. Φόλοσ πνευματικισ θγεςίασ (πρωτοπόροι ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν επίτευξθ ςτόχων): Φόλοσ 

διαφωτιςτικόσ και ρόλοσ κεματοφφλακα των αξιϊν και των κεςμϊν τθσ κοινωνίασ. Τχι ελιτιςμόσ κι 

αυτοπερικωριοποίθςθ αλλά ςυμμετοχι ςτο δθμόςιο βίο, ενεργόσ δράςθ. Ειδικι αναφορά ςε καλλιτζχνεσ 

(όχι τζχνθ για τθν τζχνθ, εμπορευματοποίθςθ, ςτράτευςθ), επιςτιμονεσ (όχι επιςτιμθ για το κζρδοσ ι για 

τθν επιςτιμθ ι για ςτενά πολιτικοφσ ςκοποφσ αλλά για τον άνκρωπο), κρθςκευτικοί θγζτεσ (όχι φανατιςμόσ 

αλλά τιρθςθ θκικϊν κωδίκων). 

3. Διαφφλαξθ ειρινθσ - ενεργοποίθςθ διεκνϊν οργανιςμϊν και οργανϊςεων (ΣΘΕ-UNICEF κ.λπ.). 

4. Χχζςεισ ιςοτιμίασ και όχι υποτζλειασ ςτο πλαίςιο διεκνϊν ςυναςπιςμϊν. 

5. Λςόρροπθ ανάπτυξθ υλικοτεχνικοφ - θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ. 

 

 

Υαρατθριςεισ: 

1. Χυχνά οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ωσ κφριο εκφραςτικό μζςο ςτουσ Ψρόπουσ τθ διατφπωςθ «πρζπει», 

ςτοιχείο που δείχνει απολυτότθτα και ζλλειψθ εκφραςτικισ ποικιλίασ. Οζξεισ και εκφράςεισ όπωσ 

«οφείλει», «μπορεί», «είναι ςε κζςθ», «αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ», «είναι απαραίτθτο», «ζχει χρζοσ», 

«καλό κα ιταν», «ςκόπιμο είναι», «είναι αίτθμα του καιροφ μασ» και άλλεσ παρεμφερείσ, αποτελοφν 

εναλλακτικζσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ εκφραςτικισ ατζλειασ. 

Επίςθσ χρονικοχποκετικζσ προτάςεισ (όταν... τότε...), υποκετικζσ (αν... κα...) κακϊσ και θ χριςθ μετοχϊν 

(π.χ. ενιςχφοντασ, βελτιϊνοντασ, ιδρφοντασ κλπ.) κα μποροφςαν να δϊςουν μεγαλφτερθ ποικιλία ςτθν 

εκφραςτικι απόδοςθ διαφόρων προχποκζςεων, που ηθτοφνται ς' ζνα τζτοιο ερϊτθμα. 

2. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όταν το κζμα το επιτρζπει, χρθςιμοποιείται το υλικό των Ψομζων με τθ μορφι 

τροπολογίασ, ϊςτε να εμπλουτιςτοφν περιςςότερο οι προτάςεισ ςχετικά μ' ζνα ηιτθμα. 

Υαράδειγμα: Πε ποιουσ τρόπουσ είναι δυνατόν ν' αντιμετωπιςτεί θ κρίςθ που διζρχεται θ πολιτιςτικι μασ 

ταυτότθτα; (Ενδεικτικά κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο παράδειγμα αυτό επιχειριματα από τον Υνευματικό τομζα 

αλλά με τθ μορφι Ψρόπων.) 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  107 

«Θ επαφι με τισ ρίηεσ μασ», θ ουςιαςτικι μελζτθ και γνϊςθ του παρελκόντοσ μασ, θ ανάπτυξθ τθσ 

κριτικισ και του προβλθματιςμοφ μασ ςχετικά με τθν αξία τθσ πλοφςιασ κλθρονομιάσ μασ, αποτελοφν 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ διάςωςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ ταυτότθτασ, γιατί αν δεν υπάρχει γνϊςθ 

και πνευματικι ςφνδεςθ, δεν είναι δυνατόν να εκτιμιςουμε, άρα και να διαφυλάξουμε το λόγιο και λαϊκό 

πολιτιςμό μασ. Χε μια εποχι μάλιςτα, όπου επικρατεί το υλιςτικό - τεχνοκρατικό μοντζλο ηωισ, ζχουμε 

χρζοσ να μθν είμαςτε μονοδιάςτατοι, αλλά μζςα από μια διαρκι πνευματικι εγριγορςθ και γόνιμθ 

αμφιςβιτθςθ των ςτοιχείων εκείνων, που δεν εναρμονίηονται με τα ςφγχρονα δεδομζνα, να αγωνιηόμαςτε 

με ηιλο για τθν προςταςία αγακϊν και αξιϊν που ςυνιςτοφν τθν ιδιαίτερθ φυςιογνωμία μασ. Επειδι 

μάλιςτα δεχόμαςτε ζναν κα-ταιγιςμό μθνυμάτων (ΠΠΕ), οριςμζνα από τα οποία ςυχνά λειτουργοφν 

προπαγανδιςτικά υποβάλλοντασ ι επιβάλλοντασ ξζνθ κουλτοφρα, προϊόντα, ιδζεσ, τρόπουσ ηωισ, 

οφείλουμε να προβάλλουμε δυναμικά αντιςτάςεισ, αμυνόμενοι ςτθν παραπλθροφόρθςθ και ςε διάφορεσ 

προςπάκειεσ πολιτιςτικοφ επεκτατιςμοφ και χειραγϊγθςθσ από αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

3. Τταν υπάρχει ερϊτθμα που ηθτά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το άτομο / ο πολίτθσ / ο νζοσ κα 

μπορζςει να επιτφχει τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ι γενικότερα τθν πραγμάτωςθ ενόσ ςκοποφ, αυτό δεν 

ςυνεπάγεται ότι τα ςτοιχεία τθσ απάντθςθσ μασ αντλοφνται μόνον από το υλικό των Ψρόπων που αφοροφν 

ςτο Άτομο αλλά και από τουσ Φορείσ (Ξοινωνία), εφόςον οι φορείσ κοινωνικοποιοφν το άτομο, το 

διαπαιδαγωγοφν και του δίνουν, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ, κετικοφσ ι αρνθτικοφσ 

προςανατολιςμοφσ.  

Υαράδειγμα: Πε ποιουσ τρόπουσ ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ κα μπορζςει ν' αντιςτακεί ςτθ μαηοποίθςθ και να 

διατθριςει τθν ατομικότθτα και ιδιαιτερότθτα του; 

Χτθν περίπτωςθ αυτι, δεν γράφονται μόνο τα δζοντα ςτοιχεία για το άτομο (π.χ. κατάλλθλθ παιδεία, 

κριτικό πνεφμα, καλλιζργεια πολφπλευρων ενδιαφερόντων, γόνιμθ αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου κ.λπ.) 

αλλά και ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςυμβολι βαςικϊν φορζων κοινωνικοποίθςθσ ςτθν προςπάκεια αυτι (π.χ. 

ςυμβολι τθσ οικογζνειασ, του ςχολείου, των ΠΠΕ. των πνευματικϊν ανκρϊπων κ.λπ.). 

 

ΕάΑΦΠΣΓΘ: Υροτάςεισ από το χϊρο του ςχολείου για τθν αποφυγι τθσ μαηοποίθςθσ 

Κεμελιϊδθσ φορζασ αγωγισ, το Χχολείο ζχει χρζοσ να προςφζρει ανκρωπιςτικι παιδεία και όχι μόνο 

ςτείρεσ γνϊςεισ για το Υανεπιςτιμιο και το αυριανό επάγγελμα, γιατί θ απόκτθςθ πολφπλευρθσ 

καλλιζργειασ βοθκά τον άνκρωπο ν' αναπτφςςει ενδιαφζροντα, να βρίςκει δθμιουργικζσ διεξόδουσ ςτθ ηωι 

του, να διαμορφϊνει μια ςφαιρικι προςωπικότθτα που δεν γίνεται μάηα και δεν αποκτά αγελαία 

νοοτροπία. Χτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ αυτισ καταλυτικά μπορεί να βοθκιςει θ επαφι με τθν τζχνθ, τον 

ακλθτιςμό και τθν παράδοςθ, που μπορεί να ενιςχφςει τθν ικανότθτα των νζων να αμφνονται ςτθ 

μαηοποίθςθ και το ςυρμό. Αν μάλιςτα εμπλουτιςτοφν οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ και οι δάςκαλοι εμπνζουν τα 

παιδιά εμφυςϊντασ τουσ αξίεσ όπωσ θ πνευματικι ελευκερία, οι νζοι κα ζχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ 

να αντιδράςουν ςε κάκε φπουλο μθχανιςμό χειραγϊγθςθσ και μαηοποίθςθσ. Είναι, λοιπόν, ςαφζσ ότι θ 

εκπαίδευςθ μπορεί ν' αποτελζςει προςτατευτικι αςπίδα των νζων απζναντι ςτθ μαηοποίθςθ, όταν βζβαια 

λειτουργεί ςωςτά. 
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δ) Λδιαίτερεσ κατθγορίεσ ερωτθμάτων 

1. Ερωτιματα απλά ι ςφνκετα 

Υολφ ςυχνά ζχουμε ν' αντιμετωπίςουμε ζνα ςαφζσ ερϊτθμα με ζνα μόνο ηθτοφμενο, αλλά πολλζσ φορζσ ς' 

ζνα ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα υποκρφπτονται περιςςότερα ηθτοφμενα. Θ τελευταία περίπτωςθ αποτελεί τθν 

πιο ςυχνι «δυςκολία», που μπορεί να ςυναντιςουμε ς' ζνα κζμα ζκκεςθσ. 

Υαραδείγματα: 

 «Υοια είναι θ ςθμαςία του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ για τουσ νζουσ;» (Απλό ερϊτθμα - 

Απόδειξθ) 

 «Είναι τυχαία θ απομάκρυνςθ των ςθμερινϊν νζων από τα κοινά;» (Απλό ερϊτθμα - Αιτιολογία) 

 «Ωπάρχουν τρόποι για να περιοριςτεί ι να εξαλειφκεί θ αρνθτικι επίδραςθ που αςκεί θ τθλεόραςθ ςτα 

παιδιά;» *Χφνκετο ερϊτθμα. Κα γραφοφν πρϊτα οι αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ τθλεόραςθσ - 

(Αποτελζςματα) και ςτθ ςυνζχεια οι Ψρόποι, για ν' αντιμετωπιςτοφν+. 

 «Πε ποια πνευματικά και θκικά εφόδια κα μπορζςει ο νζοσ ν' αντεπεξζλκει ςτισ δυςκολίεσ που 

παρουςιάηονται ςιμερα ςτθν πορεία για τθν επαγγελματικι του επιτυχία;» *Χφνκετο ερϊτθμα. Κα 

γραφοφν πρϊτα οι δυςκολίεσ που παρουςιάηονται ςτθν πορεία για τθν επαγγελματικι επιτυχία 

(Αιτιολογία) και ςτθ ςυνζχεια κ' αναλυκοφν τα πνευματικά και θκικά εφόδια, που πρζπει να διακζτει ο 

νζοσ (Ψρόποι)+. 

 

2. Ερωτιματα διατυπωμζνα με τθ μορφι οριςμοφ 

Ψα ερωτιματα που είναι διατυπωμζνα με τθ μορφι οριςμοφ μιασ ζννοιασ, ενόσ φαινομζνου ι ενόσ 

προβλιματοσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο οριςμό και τισ μορφζσ τθσ ζννοιασ 

(Δείγματα - Πορφζσ - Ξατθγορίεσ), να επεκτακοφμε και ςε άλλα ςτοιχεία για τθν ζννοια αυτι. Τταν, λοιπόν, 

μασ ηθτείται να προςδιορίςουμε ζνα φαινόμενο ςτο ςφνολο του, εάν μεν το φαινόμενο είναι αρνθτικό, 

μποροφμε επιπλζον να αναλφςουμε τα αίτια και τισ επιπτϊςεισ του, ενϊ, αν πρόκειται για κετικι ζννοια, να 

παρουςιάςουμε τθν αξία τθσ, τα αποτελζςματα τθσ κ.λπ. Θ ςυγκεκριμζνθ επζκταςθ, βζβαια, εξαρτάται και 

από τισ δυνατότθτεσ που μασ παρζχει το κζμα μζςω των υπόλοιπων ερωτθμάτων του. 

Υαραδείγματα: 

 «Χτθν εποχι τθσ θκικισ χαλάρωςθσ τθν οποία βιϊνουμε, είναι επιτακτικό το αίτθμα για φπαρξθ 

ανκρωπιςμοφ, ο οποίοσ, όπωσ και οι περιςςότερεσ αξίεσ ςιμερα, διζρχεται κρίςθ», α) Υϊσ 

αντιλαμβάνεςτε τον όρο «ανκρωπιςμόσ»; β) Ρα παρουςιάςετε τθν κρίςθ του ανκρωπιςμοφ και 

προχποκζςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ. Ωποκζςτε ότι εκκζτετε τισ απόψεισ ςασ ςε φιλολογικό 

περιοδικό. (600 λζξεισ) 

Χτο κζμα αυτό το πρϊτο ερϊτθμα ανικει ςτθν κατθγορία ερωτιματοσ που κίξαμε και, για να απαντθκεί 

ολοκλθρωμζνα, χρειάηεται να γραφοφν ο Σριςμόσ τθσ ζννοιασ του ανκρωπιςμοφ, οι μορφζσ του και οι 

χϊροι ςτουσ οποίουσ μπορεί να εκδθλωκεί (δείγματα), αλλά και θ Απόδειξθ τθσ αξίασ τοφ ανκρωπιςμοφ. 

 

 «Σ ςθμερινόσ άνκρωποσ, ανάμεςα ςτα πολλά προβλιματα που αντιμετωπίηει, ζχει κι ζνα ιδιόμορφο, το 

πρόβλθμα τθσ ταυτότθτασ του». Υϊσ μπορείτε να προςδιορίςετε το πρόβλθμα αυτό και τι λφςεισ κα 

δίνατε, προκειμζνου ο άνκρωποσ ν' ανακαλφψει τον εαυτό του και ν' αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ του; 
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Ψο πρϊτο από τα ηθτοφμενα του κζματοσ ανικει ςτθν ιδιαίτερθ αυτι κατθγορία που αναφζρκθκε και, 

επειδι θ κφρια ζννοια είναι αρνθτικό φαινόμενο, για να προςδιοριςτεί κατάλλθλα το πρόβλθμα τθσ 

ταυτότθτασ του ςθμερινοφ ανκρϊπου, κα γραφοφν και ο Σριςμόσ και θ Ανάλυςθ του προβλιματοσ ςε 

επιμζρουσ μορφζσ, αλλά και θ Αιτιολογία του προβλιματοσ, κακϊσ και οι Επιπτϊςεισ του. 

Χε περίπτωςθ που το δεφτερο ηθτοφμενο του κζματοσ αφοροφςε τα αίτια του προβλιματοσ τθσ 

ταυτότθτασ, δεν κα μποροφςαν να ζχουν γραφεί ςτο πρϊτο και κα περιοριηόμαςταν ςτα υπόλοιπα ςτοιχεία. 

 

3. Κζματα με μοναδικό ερϊτθμα «Ψρόπουσ» 

Τταν ςτο κζμα παρουςιάηεται ζνα πρόβλθμα και ηθτοφνται μόνον Πζτρα -Υροχποκζςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του, χρθςιμοποιοφμε το υλικό των επιχειρθμάτων από τουσ Ψομείσ, όχι όμωσ με τθ μορφι 

Απόδειξθσ, αλλά με τθ μορφι τροπολογίασ, και ςτθ ςυνζχεια γράφουμε αςφαλϊσ και τα ςτοιχεία που 

ςυνικωσ αναλφουμε ςτουσ Ψρόπουσ  

Διακρίνουμε μάλιςτα δφο υποπεριπτϊςεισ ς' αυτι τθν κατθγορία ερωτθμάτων:  

α) Ηθτοφνται τρόποι για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ, αλλά μόνο από ςυγκεκριμζνο φορζα, π.χ. 

οικογζνεια, ςχολείο, ΠΠΕ κ.λπ.  

β) Ηθτοφνται τρόποι αντιμετϊπιςθσ ενόσ προβλιματοσ γενικά. 

 

Υαραδείγματα: 

 «Θ ελλθνικι γλϊςςα, παρότι είναι μία από τισ πλουςιότερεσ ςτον κόςμο, διζρχεται ςτισ μζρεσ μασ 

ςοβαρι κρίςθ, θ οποία ςχετίηεται με πολλοφσ ορατοφσ και δυςδιόρατουσ παράγοντεσ». 

Υϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα μποροφςε το ςθμερινό ςχολείο να ευαιςκθτοποιιςει τθ νζα γενιά ςτο κζμα τθσ 

γλϊςςασ και να ςυντελζςει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κρίςθσ; 

Ρα υποβάλετε τισ προτάςεισ ςασ ςε 700 λζξεισ περίπου ςτον υπουργό Υαιδείασ. 

 

Αρχικά, κα γίνει μια ςφντομθ παρουςίαςθ του προβλιματοσ τθσ γλϊςςασ, με αναφορά ςτθ 

ςυμπτωματολογία και τθν αιτιολογία του, και ςτθ ςυνζχεια κα προβοφμε ςτθν απάντθςθ του ερωτιματοσ, 

που είναι Ψρόποι - Υροχποκζςεισ, αλλά από τθν πλευρά μόνον του ςχολείου. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, επειδι το ςχολείο αποτελεί φορζα γενικισ παιδείασ και ωσ τζτοιοσ πρζπει να 

λειτουργεί, κ' αναλυκεί θ αποςτολι του (από Ψομείσ), ϊςτε να δοκοφν ςτουσ νζουσ κατάλλθλα εφόδια που 

κα ςυμβάλουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ για το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ. Κα χρθςιμοποιθκοφν, δθλαδι, 

ςτοιχεία απ' όλουσ τουσ Ψομείσ, αλλά με τθ μορφι Ψρόπων. Πετά τθν παρουςίαςθ τθσ απόδειξθσ με τθ 

μορφι τροπολογίασ, κ' αναφερκοφμε ςτθν κρίςθ του ςχολείου ςιμερα και ςε ςυγκεκριμζνουσ ειδικοφσ 

Ψρόπουσ για τθν υπζρβαςθ τθσ, ϊςτε να αντεπεξζρχεται ςτο κζμα τθσ ενίςχυςθσ τθσ πνευματικότθτασ των 

νζων, άρα και ςτο κζμα τθσ γλϊςςασ.  

 

 «Χτθ ςθμερινι εποχι του τεχνολογικοφ κριάμβου το άτομο κινδυνεφει να χάςει τθν ανκρωπιά του». 

Ρα βρείτε τρόπουσ, ϊςτε το άτομο να κρατιςει τθν ανκρωπιά του, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία προσ 

όφελοσ του. (600 λζξεισ) Ωποκζςτε ότι διατυπϊνετε τισ απόψεισ ςασ ςε λόγο που εκφωνείτε ςτο πλαίςιο 

πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ που διοργανϊνεται ςτο πνευματικό κζντρο του Διμου ςασ. 
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Θ μόνθ διαφοροποίθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα είναι ότι ηθτοφνται γενικότερεσ προτάςεισ και όχι τα 

μζτρα που πρζπει να ακολουκθκοφν από κάποιο ςυγκεκριμζνο φορζα. Πετά τθν παρουςίαςθ του 

προβλιματοσ, ςτθν απάντθςθ του ερωτιματοσ κα αναλυκοφν, με επιχειρθματολογία από τουσ Ψομείσ, 

εκείνεσ οι προχποκζςεισ, που επιτρζπουν ςτθν τεχνολογία ν' αποβεί ωφζλιμθ και, ταυτόχρονα, ν' 

αποφευχκοφν οι επιπτϊςεισ από κακι χριςθ τθσ. Σι ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ αφοροφν ςτθ ςτάςθ 

κάκε ατόμου ωσ υπεφκυνου πολίτθ, που πρζπει να ςυμμετζχει και να νοιάηεται για τθν ορκι χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα 'ταν παράλειψθ να μθν αναφερκοφμε και ςτο ρόλο των βαςικϊν φορζων 

(κράτοσ, επιςτιμονεσ, ΠΠΕ, ςχολείο κ.λπ.) για τθν άμβλυνςθ του προβλιματοσ. 

 

4. Κζματα διατυπωμζνα με τθ μορφι ερωτιματοσ 

Χυνικωσ τα κζματα ζχουν διατφπωςθ τθσ μορφισ δεδομζνου – ηθτουμζνου ι απλϊσ δεδομζνου που 

ηθτείται να τεκμθριωκεί. Ωςτόςο, υπάρχουν και περιπτϊςεισ κεμάτων που παρουςιάηονται εξ ολοκλιρου 

με τθ μορφι ερωτιματοσ. Θ πορεία ωσ προσ τθ διερεφνθςθ και δομι του κζματοσ δεν αλλάηει. Βζβαια, το 

ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα επιμζρουσ ηθτοφμενα. 

 

Υαραδείγματα: 

 «Υοιο κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι το ολοκλθρωμζνο πρότυπο αγωγισ που επιβάλλεται να προωκθκεί ςτθν 

εποχι μασ;» 

Ξφρια ζννοια είναι το πρότυπο αγωγισ, και ουςιαςτικά ηθτείται θ αξία κακϊσ και θ αναγκαιότθτα τθσ 

υλοποίθςθσ αυτοφ του προτφπου ςτθν εποχι μασ. (Απόδειξθ και Εγχρονιςμόσ ςτθν εποχι μασ) 

 

 «Υϊσ φαντάηεςτε ζνα ορκό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε μια εποχι ςαν τθ δικι μασ;» 

Ωποκζςτε ότι υποβάλλετε τισ προτάςεισ ςασ ςε επιςτολι προσ τον υπουργό Υαιδείασ, ωσ εκπρόςωποσ των 

Χχολείων Ανατολικισ Αττικισ. 

Ξφρια ζννοια είναι θ εκπαίδευςθ και κα γραφοφν καταρχάσ τα κετικά Αποτελζςματα που μπορεί να 

επιφζρει ζνα ορκό εκπαιδευτικό ςφςτθμα (κετικά ςτοιχεία από Ψομείσ). Ψο ςυγκεκριμζνο κζμα - ερϊτθμα, 

όμωσ, δεν ζχει μόνο αυτό το ηθτοφμενο, αλλά ουςιαςτικά απαιτεί να παρουςιάςουμε και τα ςθμερινά 

εκείνα προβλιματα τθσ κοινωνίασ μασ, ςτθν καταπολζμθςθ των οποίων μπορεί να ςυμβάλει θ εκπαίδευςθ 

ωσ φορζασ διαπαιδαγϊγθςθσ (αρνθτικά ςτοιχεία από Ψομείσ - Εγχρονιςμόσ). Ακόμθ, ηθτά ν' αναλφςουμε και 

τα μειονεκτιματα του ςθμερινοφ ςχολείου που πρζπει να εκλείψουν, ϊςτε αυτό να επιτελζςει τθν 

αποςτολι του ςτθ ςθμερινι εποχι), και τουσ τρόπουσ, ϊςτε να επιτευχκεί κάτι τζτοιο. 

 

5. Ερωτιματα αναφερόμενα ςε δεδομζνθ άποψθ 

Ωπάρχουν κζματα, όπου δίνεται μία άποψθ ι ζνα απόςπαςμα από δοκίμιο και ηθτείται θ προςωπικι μασ 

κζςθ. Χ' αυτι τθν περίπτωςθ αναλφουμε τθν άποψθ του ςυγγραφζα και μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να 

διαφοροποιθκοφμε, αφοφ αυτι θ δυνατότθτα υποδθλϊνεται από τθ διατφπωςθ του κζματοσ. Τταν, 

βζβαια, μασ δίνεται θ άποψθ χωρίσ κανζνα ηθτοφμενο, τεκμθριϊνουμε μόνο τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ, κι αν 

υπάρχει προςωπικι μασ διαφοροποίθςθ, τθν παρουςιάηουμε πολφ ςφντομα. 
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Υαραδείγματα: 

 «Ψα μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ δεν πλθροφοροφν, υποβάλλουν τον πολίτθ ςε κακθμερινι εντατικι πλφςθ 

εγκεφάλου, με αποτζλεςμα να μθν αφινουν κανζνα περικϊριο, για ν' αποφαςίςει ο ίδιοσ τι κα κάνει, 

υπαγορεφοντασ τισ αποφάςεισ του». Υοια είναι θ προςωπικι ςασ άποψθ ςχετικά με το παραπάνω 

απόςπαςμα; 

Επειδι το κζμα ηθτά τθ γνϊμθ μασ για το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, που αναφζρεται ςτθν αρνθτικι 

επίδραςθ των ΠΠΕ ςτον άνκρωπο, και επειδι ωσ γνωςτόν τα ΠΠΕ δεν ζχουν μόνο αρνθτικι επίδραςθ 

ςτουσ πολίτεσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ανάπτυξθ κα παρουςιάςουμε καταρχάσ τα Αρνθτικά Αποτελζςματα τθσ 

κακισ χριςθσ των ΠΠΕ, και ςτθ ςυνζχεια κα καταδειχκεί και θ Κετικι τουσ Επίδραςθ (Ψομείσ). 

 

 «Θ τθλεόραςθ με το ςφγχρονο τρόπο λειτουργίασ τθσ ςυμβάλλει ςτθν όξυνςθ τθσ νεανικισ 

εγκλθματικότθτασ». Ρα ςχολιάςετε τθν άποψθ. 

Χ' αυτι τθν περίπτωςθ αναλφουμε διεξοδικά τθν παραπάνω άποψθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια μποροφμε να 

γράψουμε πολφ ςφντομα και οριςμζνα κετικά χαρακτθριςτικά τθσ τθλεόραςθσ, κακϊσ και άλλα αίτια που 

οδθγοφν ςτο φαινόμενο. 

 

6. Ελεφκερα ερωτιματα 

Ψα ερωτιματα αυτά χαρακτθρίηονται «ελεφκερα», γιατί ηθτοφν το γενικότερο προβλθματιςμό μασ ςχετικά 

με κάποιο πρόβλθμα ι φαινόμενο, χωρίσ να δίνουν μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ ςτο γράφοντα. Ξαι 

επειδι ςτθν κοινωνία μασ δεν ιςχφει το απόλυτο αλλά το ςχετικό, θ απάντθςθ μασ είναι του τφπου «ναι μεν, 

αλλά» ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, με ζμφαςθ ςυνικωσ ςτο «αλλά», εφόςον θ κοινωνία μασ διζρχεται 

μια κρίςθ πολυδιάςτατθ. 

Ζτςι, λοιπόν, ςτισ απαντιςεισ αυτοφ του τφπου, ςτο πρϊτο μζροσ γράφονται ςυνικωσ κετικά ςτοιχεία, 

εφόςον δεν μποροφμε και να αμφιςβθτιςουμε τισ δυνατότθτεσ που μζχρι ενόσ ςθμείου προςφζρονται 

ςιμερα (κετικι Απόδειξθ από Ψομείσ). Χτο δεφτερο μζροσ επιςθμαίνεται το κυρίωσ πρόβλθμα με ςφντομθ 

ςυμπτωματολογία, αναλυτικι Αιτιολογία και Αποτελζςματα (αρνθτικι Απόδειξθ από Ψομείσ). 

 

Υαραδείγματα: 

 «Υιςτεφετε ότι ο ςθμερινόσ πολίτθσ είναι ςυνεπισ ςτθ επιτζλεςθ των υποχρεϊςεων του ι εμμζνει 

κυρίωσ ςτθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων του;» Ρα απαντιςετε ςτο ερϊτθμα υποκζτοντασ ότι 

διατυπϊνετε τισ απόψεισ ςασ ςε λόγο που εκφωνείτε ςτθ «Βουλι των Εφιβων». 

 

Χτο ςυγκεκριμζνο κζμα κ' αναλυκεί πρϊτα θ περίπτωςθ εκείνων των πολιϊν (όχι τθσ πλειοψθφίασ) που 

ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τα κακικοντα τουσ, τα επιτελοφν και αγωνίηονται για μια καλφτερθ κοινωνία 

(Απόδειξθ - κετικά ςτοιχεία από τουσ Ψομείσ). Πποροφμε μάλιςτα να αιτιολογιςουμε το φαινόμενο αυτό 

μζςα από αντιπροςωπευτικά κετικά δεδομζνα τθσ εποχισ μασ. Αυτι θ απάντθςθ καλφπτει το ςχιμα που 

δϊςαμε ωσ προσ το ζνα μζροσ του (« ναι μεν»). 

Τμωσ, όπωσ αναφζρκθκε, θ ζμφαςθ δίνεται ςτο «αλλά», που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ταυτίηεται με 

τθν ανάλυςθ του προβλιματοσ τθσ αδιαφορίασ των πολιτϊν για τισ υποχρεϊςεισ τουσ (Χυμπτϊματα, Αίτια, 

Επιπτϊςεισ).  
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 «Δζχονται οι ςθμερινοί νζοι τισ κατάλλθλεσ επιρροζσ κατά τθ διαμόρφωςθ προςωπικότθτασ τουσ;» 

«Ραι μεν» οι ςθμερινοί νζοι δζχονται κετικζσ επιδράςεισ κατά τθ διαμόρφωςθ τουσ (καλό βιοτικό 

επίπεδο, πλθροφόρθςθ, δθμοκρατικό πολίτευμα και άλλα κετικά ςτοιχεία από τουσ Ψομείσ), «αλλά» τα 

νοςθρά φαινόμενα που βιϊνει θ ςθμερινι κοινωνία μασ, όπου διζρχεται κρίςθ κυρίωσ ο θκικοπνευματικόσ 

πολιτιςμόσ δεν υπάρχει ανάλογα καλι ποιότθτα ηωισ, μπορεί ν' αποτελζςουν αναςχετικοφσ παράγοντεσ με 

πολλζσ επιπτϊςεισ ςτουσ προςανατολιςμοφσ, ςτισ αξίεσ τουσ και ςτθ γενικότερθ ςυγκρότθςθ τθσ προ-

ςωπικότθτασ τουσ (Αίτια + Αρνθτικά Αποτελζςματα από τουσ Ψομείσ).  

Χθμείωςθ: Τταν το «ελεφκερο ερϊτθμα» αφορά ςτουσ νζουσ, φροντίηουμε να είμαςτε περιςςότερο 

ελαςτικοί δίνοντασ ίςωσ μεγαλφτερθ ι ίςθ ζκταςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ κετικισ διάςταςθσ («Ραι μεν ...). 

 

7. Υεριπτϊςεισ ηθτουμζνων ςε κζματα με αποςπάςματα από δοκίμιο 

α' περίπτωςθ 

Ενςωματϊνονται ςτο απόςπαςμα διαφορετικά επιμζρουσ ςτοιχεία (ςυνικωσ με μια κλιμάκωςθ) που 

αποτελοφν λζξεισ ι εκφράςεισ-κλειδιά, και απαιτείται για κακζνα ξεχωριςτι ανάλυςθ, αφοφ 

μεταςχθματιςτοφν ςε ηθτοφμενα. 

 

Υαράδειγμα: 

 «Είμαςτε επιβάτεσ του ίδιου πλανιτθ, που ο ζνασ εξαρτάται από τον άλλον, πλιρωμα του ίδιου 

καραβιοφ. Ξαι αν είναι καλό να αντιτάςςονται οι πολιτιςμοί ο ζνασ ςτον άλλον, για να ευνοοφνται οι 

νζεσ ςυνκζςεισ, είναι απαίςιο να αλλθλοςπαράηονται». (Saint Exupery, «Γθ των ανκρϊπων») 

1θ φράςθ-κλειδί, ηθτοφμενο: «Είμαςτε ... καραβιοφ»: Αίτια αλλθλεξάρτθςθσ των λαϊν ςιμερα. 

2θ φράςθ-κλειδί, ηθτοφμενο: «Ξαι αν ... ςυνκζςεισ»: Απόδειξθ - κετικά αποτελζςματα τθσ διατιρθςθσ τθσ 

πολιτιςτικισ ταυτότθτασ και εκνικισ φυςιογνωμίασ κάκε λαοφ, αλλά και των δθμιουργικϊν ανταλλαγϊν 

ανάμεςα τουσ (Ψομείσ). 

3θ φράςθ-κλειδί, ηθτοφμενο: «Είναι απαίςιο να αλλθλοςπαράηονται»: Κα γραφτοφν Αίτια αλλά και 

Χυμπτϊματα - Αποτελζςματα των ςκλθρϊν ανταγωνιςμϊν και ςυγκροφςεων ανάμεςα ςτουσ λαοφσ (ςυνικθ 

Αίτια - Ψομείσ). 

 

β' περίπτωςθ 

Ψο απόςπαςμα μπορεί να ζχει ζνα ενιαίο κεντρικό νόθμα και ςυνολικά ζνα ηθτοφμενο. 

 

Υαράδειγμα: 

 «Θ μάηα ςυντρίβει κακετί που είναι διαφορετικό, κακετί που υπερζχει, που είναι χαριςματικό, ατομικό, 

εκλεκτό. Σ κακζνασ που δεν είναι ςαν τον κακζνα, που δεν ςκζφτεται ςαν τον κακζνα κινδυνεφει ν' 

αφανιςτεί». (Γκαςζτ) 

Ψο απόςπαςμα προςδιορίηει το φαινόμενο τθσ μαηοποίθςθσ και αυτό ςυνολικά πραγματεφεται, γι' αυτό 

κα προςπακιςουμε να το αναλφςουμε διεξοδικά (Αίτια - Αποτελζςματα - Ψρόποι). 
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ε) Ψυπολογία κεμάτων ζκκεςθσ 

Λ. ΚΕΠΑΨΑ ΠΕ ΑΥΟΘ ΔΛΑΨΩΥίΧΘ 

Ψα κζματα αυτά περιζχουν μιαν απλι διατφπωςθ τθσ μορφισ "Θ διαφιμιςθ ςτθ ηωι μασ" ι "Θ κρίςθ 

ςτο κεςμό τθσ ςφγχρονισ οικογζνειασ". Υρόκειται για ζναν τφπο κεμάτων που αφινει αρκετζσ 

ελευκερίεσ ςτο μακθτι, γιατί δε λειτουργοφν περιοριςτικά ςυγκεκριμζνα ερωτιματα. Σι ελευκερίεσ όμωσ 

αυτζσ μποροφν ν’ αποτελζςουν τροχοπζδθ ςτθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ, όταν ο μακθτισ δε ςυμπεριλάβει 

όλεσ τισ παραμζτρουσ του κζματοσ - που βζβαια δεν κατονομάηονται. 

Υαράδειγμα ανάπτυξθσ με βάςθ το κζμα: "Θ κρίςθ ςτο κεςμό τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ". 

1. Υρόλογοσ: 

Αναλφουμε τθν ζνταξθ τθσ κρίςθσ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ ςτισ γενικότερεσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ. Θ 

ςφγχρονθ κοινωνία είναι κοινωνία αντιπαραδοςιακι, ανακεωρθτικι. Σι άνκρωποι επανατοποκετοφνται ςε 

αξίεσ, κεςμοφσ ποφ ρφκμιηαν ωσ τϊρα τθ ηωι τουσ. Πζςα ςτο γενικότερο αυτό κλίμα αμφιςβιτθςθσ 

εντάςςεται και θ κρίςθ που παρατθρείται ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ. 

2. Ξυρίωσ κζμα: 

i. Υεριγραφι φαινομζνου: Θ κρίςθ περιςςότερο από ορατι. 

ii. Πεταβατικι παράγραφοσ: Ψο πρόβλθμα είναι οξφτατο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θ αντιμετϊπιςθ 

του επιβάλλει τθν ανεφρεςθ των αιτιϊν που το προκαλοφν και όχι τθν εξόρκιςι του με θκικολογικοφσ 

αφοριςμοφσ. 

iii. Ψεκμθρίωςθ: 

α. Εναλλακτικοί τρόποι ςυμβίωςθσ. Απελευκζρωςθ από προκαταλιψεισ παρελκόντοσ,  

β. Φεμινιςτικό κίνθμα. Υάλθ τθσ γυναίκασ για αλλαγι των ςχζςεων τθσ με το ανδρικό φφλο. 

γ. Ψάςεισ ανεξαρτθτοποίθςθσ, χειραφζτθςθσ των παιδιϊν. 

δ. Γενικότερο πρόβλθμα επικοινωνίασ που παρατθρείται ςτθν εποχι μασ. 

iv. Πεταβατικι παράγραφοσ: Θ κρίςθ ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ αντανακλά το μεταβατικό χαρακτιρα 

τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ. Απαιτείται ζνα διάςτθμα προςαρμογισ των κεςμϊν ςτισ νζεσ κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ. Δεν πρόκειται για πλιρθ αμφιςβιτθςθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, όπωσ πολλοί πιςτεφουν. 

v. Αντιμετϊπιςθ: 

α. Θ οικογζνεια αποτελεί αναντικατάςτατο κοινωνικό κεςμό με τθν ζννοια ότι εξαςφαλίηει ψυχικι 

ιςορροπία και ςυναιςκθματικι κάλυψθ ςτο παιδί. 

β. Πζςα ς' αυτό το πλαίςιο πρζπει να λειτουργιςει και ο προβλθματιςμόσ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. 

γ. Αμοιβαίεσ υποχωριςεισ. Ϊπαρξθ διαλόγου. 

3. Επίλογοσ: 

Θ κρίςθ των κεςμϊν αντανακλά πάντα τισ κοινωνικζσ μεταβολζσ. Επομζνωσ, θ κρίςθ τθσ οικογενείασ 

αντανακλά το μεταβατικό χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, μιασ κοινωνίασ δυναμικισ. Θ οικογζνεια 

επιβίωςε ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και κα επιβιϊςει και ςιμερα, ζςτω και αν απαιτείται ζνα 

διάςτθμα απαραίτθτθσ προςαρμογισ. 
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II. ΚΕΠΑΨΑ ΠΕ ΔΛΟΘΠΠΑΨΛΞΘ ΔΛΑΨΩΥίΧΘ 

Ψα κζματα αυτά περιζχουν μια διλθμματικι διατφπωςθ τθσ μορφισ: "Θ ειςβολι τθσ μθχανισ ςτθ ηωι 

των ανκρϊπων αποτελεί ευλογία αλλά και κατάρα" ι "κετικζσ και αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτον 

άνκρωπο από τθ λειτουργία τθσ τθλεόραςθσ". Χ' αυτι τθν περίπτωςθ καλοφμαςτε να διερευνιςουμε 

και τισ δφο πλευρζσ ι κζςεισ ςε πρϊτθ φάςθ. Χτθ ςυνεχεία οφείλουμε να κάνουμε ςφγκριςθ 

διατυπϊνοντασ παράλλθλα και τθν τελικι μασ κρίςθ. 

Υαράδειγμα ανάπτυξθσ με βάςθ το κζμα: "H κετικι και θ αρνθτικι παρουςία τθσ διαφιμιςθσ ςτισ 

μζρεσ μασ". 

1. Υρόλογοσ: 

Χτισ ςφγχρονεσ καταναλωτικζσ κοινωνίεσ θ διαφιμιςθ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ηωισ. Χυγκεκριμζνα, θ ςφγχρονθ κοινωνία χαρακτθρίηεται από τθν παραγωγι των προϊόντων ςε 

μαηικζσ ποςότθτεσ, πρόκειται δθλαδι για μια κοινωνία αφκονίασ και υπερπροςφοράσ αγακϊν. Τμωσ για να 

καταναλωκοφν όλα αυτά τα προϊόντα απαιτείται να τεκοφν ςε λειτουργία κάποιοι μθχανιςμοί προϊκθςθσ 

τουσ. Σ ςθμαντικότεροσ από αυτοφσ, ειδικότερα μετά τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, είναι θ διαφιμιςθ. 

2. Υαρουςίαςθ α' κζςθσ - κετικά ςτοιχεία: 

α. Αυξάνει τθν πϊλθςθ των προϊόντων και τα κζρδθ των επιχειριςεων. 

β. Ψονϊνει τον ανταγωνιςμό και οδθγεί ςτθν οριςτικι βελτίωςθ των προϊόντων. 

γ. Διευρφνει τθ δυνατότθτα επιλογϊν του καταναλωτι. 

δ. Αποτρζπει μονοπωλιακζσ καταςτάςεισ. 

ε. Δθμιουργεί νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

3. Υαρουςίαςθ β' κζςθσ - αρνθτικά ςτοιχεία: 

α. Χυντελεί ςτθν πλφςθ εγκεφάλου του καταναλωτι. Σ τελευταίοσ δεν μπορεί να διακρίνει το χριςιμο από 

το άχρθςτο και το ωφζλιμο από το περιττό. 

β. Ζνασ τζτοιοσ πακθτικόσ καταναλωτισ είναι επιρρεπισ και ςτθν κατανάλωςθ πολιτικϊν μθνυμάτων. 

γ. Σδθγεί ςτθν ζξαρςθ τθσ βίασ και τθσ εγκλθματικότθτασ. 

δ. Χυντελεί ζμμεςα ςτθν καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

ε. Εμπορευματοποιεί ανκρωπινά ςυναιςκιματα και ανάγκεσ. 

ςτ. Αποξενϊνει τον άνκρωπο από τον εςωτερικό του κόςμο. 

η. Γίνεται θ ίδια ιδεολογία, κοςμοαντίλθψθ, κοςμοκεωρία. 

4. Χφγκριςθ -Απολογιςμόσ - Ψελικι κρίςθ:  

Τπωσ διαπιςτϊνει κανείσ υπάρχουν και οι αρνθτικζσ και οι κετικζσ πλευρζσ τθσ διαφιμιςθσ. Σ 

απολογιςμόσ μπορεί να γίνει με βάςθ τον τρόπο που προςεγγίηει κανείσ τθ διαφιμιςθ. 

α. Χφμφωνα με ζνα οικονομίςτικο μοντζλο οργάνωςθσ των κοινωνιϊν τα κετικά ςτοιχεία πλεονεκτοφν και 

βαραίνουν περιςςότερο. 

β. Χφμφωνα με ζνα ανκρωπιςτικό μοντζλο θ διαφιμιςθ πρζπει να καταργθκεί τουλάχιςτο με τθ ςθμερινι 

τθσ μορφι. 

γ. Θ ςφνκεςθ ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ ςτάςεισ μπορεί να είναι θ ακόλουκθ: είναι απαραίτθτθ θ διαφιμιςθ, 

αλλά με κάποιεσ προχποκζςεισ που κα λαβαίνουν υπόψθ τθν αξιοπρζπεια του καταναλωτι και κα ςζβονται 

τθν προςωπικότθτα του. 
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ΛΛΛ. ΚΕΠΑΨΑ ΥΣΩ ΥΕΦΛΕέΣΩΡ ΧΩΓΞΕΞΦΛΠΕΡΑ ΗΘΨΣΩΠΕΡΑ 

Υρόκειται για κζματα που το ηθτοφμενο τουσ ορίηεται ςαφϊσ με ζνα ι περιςςότερα ερωτιματα. Ζχουμε τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ: 

1. Κζματα με ζνα δεδομζνο (γενικό) και ζνα ι πολλά ηθτοφμενα. 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: Θ ςφγχρονθ κοινωνία μαςτίηεται από το φαινόμενο τθσ αλλοτρίωςθσ. 

α)Υοια είναι τα αίτια που δθμιουργοφν το πρόβλθμα; β) Υϊσ κα μποροφςε να ξεπεραςτεί; 

 

2. Κζματα με πολλά ηθτοφμενα και δεδομζνα. 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: Αναντίρρθτα τα τελευταία χρόνια θ κοινωνία μασ χαρακτθρίηεται από ςυμπτϊματα "ανομίασ , 

δθλαδι εξαςκζνθςθσ των κοινωνικϊν κεςμϊν μζχρι ςθμείου αφανιςμοφ. Αποτζλεςμα τθσ ανομίασ είναι ότι 

ο κακζνασ προςπακεί να επιβιϊςει χρθςιμοποιϊντασ ατομικζσ λφςεισ και επιδιϊκοντασ άμεςα 

αποτελζςματα. Υϊσ βλζπετε να εκδθλϊνεται αυτι θ ανομία ςτθν κοινωνικι ηωι και ποφ αποδίδετε τα αίτια 

τθσ; 

 

3. Κζματα χωρίσ δεδομζνα 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: Υοια είναι τα αίτια τθσ αποξζνωςθσ των ανκρϊπων ςιμερα; Υωσ κα μποροφςε να 

αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο; 

 

4. Κζματα που περιζχουν αποςπάςματα και ερωτιςεισ. Εδϊ τα αποςπάςματα ενζχουν κζςθ δεδομζνου 

ι δεδομζνων. 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: "Ψο πϊσ κρίνουμε και το κριτιριο που μεταχειριηόμαςτε, όταν αποτιμοφμε μια διάκεςθ ι 

πράξθ των ςυνανκρϊπων μασ, εξαρτάται απ' τον τρόπο, με τον οποίο ζχουμε τοποκετθκεί απζναντι ςτθ ηωι 

και ςτα αγακά τθσ". (Ε. Υ. Υαπανοφτςοσ). 

1. Υοιοι είναι οι λόγοι που οδθγοφν ςτθ διαφορετικότθτα των κριτθρίων; 

2. Υϊσ ο άνκρωποσ κα μποροφςε να φκάςει ςτο ςωςτό και ςτθν αλικεια; 

3. Υοιεσ είναι οι κετικζσ και αρνθτικζσ πλευρζσ αυτισ τθσ υποκειμενικότθτασ; 

 

Ποντζλο ανάπτυξθσ με βάςθ όλεσ τισ κατθγορίεσ κεμάτων που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο 

κεμάτων: 

1 .Υρόλογοσ. 

2.Ξυρίωσ κζμα: 

α. Ανάλυςθ δεδομζνου ι δεδομζνων που τίκεται είτε ςαφϊσ είτε ζμμεςα από αποςπάςματα (όταν βζβαια 

υπάρχει δεδομζνο). Θ ανάλυςθ είναι ςφντομθ, απλϊσ επιβεβαιϊνουμε το δεδομζνο. 

β. Υροςζγγιςθ του ηθτοφμενου ι των ηθτουμζνων προςπακϊντασ θ προςζγγιςθ να είναι όςο το δυνατόν 

πλθρζςτερθ. 

3. Επίλογοσ. 
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IV. ΚΕΠΑΨΑ ΥΣΩ ΔΛΑΨΩΥίΡΣΡΨΑΛ ΠΕ ΨΘ ΠΣΦάΘ ΥΦΣΨΑΧΕίΡ 

1. Ψο κζμα μπορεί να είναι μόνο μία πρόταςθ. Χ’ αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχουν τουλάχιςτο δφο 

ζννοιεσ γφρω από τισ οποίεσ κα περιςτραφεί θ ανάπτυξθ. 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: α. Ψο πρόβλθμα τθσ μθχανισ είναι κατά βάκοσ το πρόβλθμα τθσ ελευκερίασ του ανκρϊπου 

->(ςυςχετιςμόσ του προβλιματοσ τθσ μθχανισ με το πρόβλθμα τθσ ελευκερίασ). 

β. Ελευκερία και δθμοκρατία -> (ςυςχετιςμόσ τθσ ελευκερίασ με τθ δθμοκρατία). 

 

2. Ψο κζμα μπορεί να είναι δφο προτάςεισ. Χ' αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχουν ςκζλθ εννοιϊν γφρω 

από τα οποία κα περιςτραφεί θ ανάπτυξθ. 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: Θ πίςτθ ςε μια ιδζα και ο αγϊνασ για τθν πραγμάτωςθ τθσ αποτελοφν δθμιουργικζσ δυνάμεισ 

για τον άνκρωπο. Χυχνά όμωσ θ πίςτθ εξάπτει το φανατιςμό και τθν επικετικότθτα με αποτελζςματα 

αρνθτικά και για το άτομο και για τθν κοινωνία-> 

(Χυςχετιςμόσ τθσ πίςτθσ ςε μια ιδζα και του αγϊνα για τθν πραγμάτωςθ τθσ: α. Ωσ δυνάμεισ δθμιουργίασ, β. 

Ωσ δυνάμεισ καταςτρεπτικζσ για το άτομο και τθν κοινωνία, με τθν ζννοια ότι προάγουν το φανατιςμό και 

τθν επικετικότθτα). 

 

V. ΚΕΠΑΨΑ ΑΥΣ ΔΣΞΛΠΛΑ Ι ΑΟΟΑ ΞΕΛΠΕΡΑ 

Υρόκειται για κζματα που δεν περιζχουν ςυγκεκριμζνα ηθτοφμενα. Χυνικωσ είναι αποςπάςματα από 

δοκίμια, από λογοτεχνικά ι άλλα κείμενα γενικότερου προβλθματιςμοφ που παρατίκεται αυτοφςια και 

χωρίσ παραπζρα διευκρινιςεισ. Ζχουμε να κάνουμε δθλαδι με τον πλζον δφςκολο τφπο κεμάτων, αφοφ 

πρζπει ο μακθτισ μόνοσ του "να αποκρυπτογραφιςει" το κζμα. 

Χ' αυτά τα κζματα ο μακθτισ, για να μπορζςει να τα προςεγγίςει, ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει τισ εξισ 

κινιςεισ: 

1θ κίνθςθ: Εντοπιςμόσ και ερμθνεία των δφςκολων ςθμείων (αλλθγοριϊν, διφοροφμενων εννοιϊν). 

2θ κίνθςθ: Πετατροπι του κζματοσ με βάςθ τισ ερμθνείεσ που δϊςαμε ςτθν πρϊτθ κίνθςθ ςε μια πιο 

χαλαρι και πιο προςιτι ςε μασ μορφι (όχι απλι "μετάφραςθ"). 

 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ: "Υοτζ άλλοτε οι ςτζγεσ των ςπιτιϊν των ανκρϊπων δεν ιταν τόςο κοντά θ μία ςτθν άλλθ, όςο 

ςιμερα και ποτζ άλλοτε οι καρδιζσ των ανκρϊπων δεν ιταν τόςο μακριά ι μια ςτθν άλλθ, όςο είναι 

ςιμερα". 

 (Ψο κζμα δόκθκε ςτισ εξετάςεισ του 1984). 

 

ΨΦΣΥΣΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ: 

1θ κίνθςθ: Σι "ςτζγεσ" ςπιτιϊν κοντά όςο ποτζ άλλοτε. Σι "ςτζγεσ είναι υλικό ςφμβολο. Υερικλείουν τθν 

τεχνολογία, τθν επιςτιμθ, τισ μεγάλεσ πόλεισ, δθλαδι τα χαρακτθριςτικότερα δείγματα του ςυγχρόνου 

πολιτιςμοφ. Αυτά φζρνουν κεωρθτικά κοντφτερα τουσ ανκρϊπουσ. 

Τμωσ, ουςιαςτικά οι "καρδιζσ" μακριά όςο ποτζ άλλοτε. Σι "καρδιζσ" είναι πνευματικό ςφμβολο. 

Υερικλείουν τθν επικοινωνία, τθν πνευματικι και ψυχικι επαφι μεταξφ των ανκρϊπων. Αυτά όμωσ 

απουςιάηουν. 
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2θ κίνθςθ: Ξατά ςυνζπεια, τίκεται πρόβλθμα επικοινωνίασ, πρόβλθμα αποξζνωςθσ. Αυτό είναι και το 

δεδομζνο. Ψα ηθτοφμενα είναι: 1 Υϊσ οδθγικθκαν οι άνκρωποι ς' αυτό το ςθμείο: 2. Υοιεσ οι ςυνζπειεσ: 3. 

Ψι μπορεί να γίνει; 

 

ΔΛΕΩΞΦΛΡΘΧΘ 

Ψο δεδομζνο είναι το ίδιο το πρόβλθμα. Υαρουςιάηει μια ςχζςθ. Αν αγνοιςουμε αυτι τθ ςχζςθ (τουσ 

όρουσ, τισ ζννοιεσ που το αποτελοφν), τότε τα ερωτιματα μζνουν μετζωρα και οι απαντιςεισ τουσ δεν 

ζχουν λόγο φπαρξθσ. Σ μακθτισ, επίςθσ, πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι θ διατφπωςθ ενόσ κζματοσ μπορεί 

να ςυνδυάηει ςτοιχεία από διαφορετικοφσ τφπουσ κεμάτων. Ξατά ςυνζπεια, οφείλει να ζχει τθν ετοιμότθτα 

και τθν ικανότθτα για τθν "ανάμειξθ" διαφορετικϊν ςχεδιαγραμματικϊν οδθγιϊν. Ψζλοσ, όλοι οι μακθτζσ 

οφείλουν να είναι άκρωσ προςεκτικοί, όταν προςεγγίηουν τθ διατφπωςθ ενόσ κζματοσ ζκκεςθσ. Θ 

"εφςτοχθ" ανάγνωςθ είναι το "κλειδί" τθσ επιτυχίασ. Ξάκε όμωσ βιαςτικι και επιπόλαιθ ανάγνωςθ μπορεί 

να αποβεί μοιραία. 

 

Δ. ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

Χφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ των εξετάςεων το κείμενο που πρόκειται να ςυνκζςουμε, πρζπει να 

είναι ενταγμζνο ςτο κατάλλθλο πλαίςιο επικοινωνίασ. Ψο επικοινωνιακό πλαίςιο διαφοροποιείται 

ανάλογα με το κεματικό κφκλο και τον επιδιωκόμενο ςκοπό. 

Είναι αναγκαίο, επομζνωσ, όταν εξετάηουμε τον προφορικό ι γραπτό λόγο κάποιου, να λαμβάνουμε, 

πάντοτε, υπόψθ μασ: 

Α. τον πομπό: ποιοσ μιλάει ι γράφει 

Β. το δζκτθ: ςε ποιον απευκφνεται 

Γ. το ςκοπό: για ποιο ςκοπό μιλάει ι γράφει 

Δ. το μινυμα: ποιο μινυμα απευκφνει ο πομπόσ ςτο δζκτθ και πϊσ το διατυπϊνει. 

Σι ιδιαίτερεσ, λοιπόν, περιςτάςεισ/ςυνκικεσ κατά τισ οποίεσ εκφωνείται ζνασ λόγοσ ι για τισ οποίεσ 

γράφεται ζνα κείμενο, ςυνιςτοφν το επικοινωνιακό πλαίςιο. Οαμβάνοντασ, ςυνεπϊσ, υπόψθ μασ τθν 

επικοινωνιακι περίςταςθ, ςυνκζτουμε το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου και, κυρίωσ, χρθςιμοποιοφμε τθν 

κατάλλθλθ γλϊςςα, το ανάλογο φφοσ, τισ αναγκαίεσ προςφωνιςεισ, τον τίτλο του κ.λπ. 

Ψα ςυνθκζςτερα είδθ κειμζνων που ηθτοφνται, ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ, να 

ςυνκζςουμε, είναι: το δοκίμιο, το άρκρο - επιφυλλίδα, ο προςχεδιαςμζνοσ προφορικόσ λόγοσ: ειςιγθςθ, 

ο λόγοσ/ ομιλία, θ επιςτολι, και ςπανιότερα, το προςωπικό θμερολόγιο. 

 

1. Δοκίμιο 

α. ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΣ ΔΣΞΛΠΛΣ 

ΔΣΠΘ: 

1. Υρόλογοσ: Ειςάγουμε το κζμα μασ και καταγράφουμε τθν προςωπικι μασ κζςθ ςχετικά με το 

ςυγκεκριμζνο κζμα. 

2. Ανάλυςθ - ανάπτυξθ: Χε ζνα δοκίμιο ςτο κυρίωσ κζμα υποςτθρίηουμε με κατάλλθλθ επιχειρθματολογία 

τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ μασ.  
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Ανάλογα με το κζμα: 

 Διαςαφθνίηουμε το πρόβλθμα - κζμα 

 Αναφερόμαςτε ςτα αίτια τθσ κζςθσ-άποψθσ – φαινομζνου κτλ. 

 Γράφουμε τισ ςυνζπειεσ - επιπτϊςεισ - αποτελζςματα  

 Υροτείνουμε λφςεισ θ μζτρα που πρζπει να λθφκοφν  

 Υαρουςιάηουμε αντίκετεσ απόψεισ και τισ αναιροφμε 

3. Επίλογοσ 

 Χυμπζραςμα  

 Χφντομθ επανζκκεςθ τθσ αρχικισ μασ κζςθσ 

 

β. ΧΨΣέΑΧΨΛΞΣ ΔΣΞΛΠΛΣ 

ΔΣΠΘ: 

1. Αναφορά κεντρικισ ιδζασ-ςκζψθσ 

2. Υαράκεςθ ιδεϊν, ςκζψεων, προβλθματιςμϊν που ςυνδζονται περιςςότερο ι λιγότερο ςυνειρμικά με 

τθν κεντρικι ιδζα  

3. Ξλείςιμο 

 

2. Άρκρο- Επιφυλλίδα 

ΔΣΠΘ:   

1. Ψίτλοσ: ςοβαρόσ, ςφντομοσ, περιεκτικόσ, χιουμοριςτικόσ, ειρωνικόσ, με υπονοοφμενα ι πιο κλαςικόσ 

(ακόμθ και ελλειπτικι πρόταςθ – όχι ζντονθ χριςθ ρθμάτων), ανάλογα με το κζμα που κα πραγματεφεται. 

Δεν πρζπει να είναι επανάλθψθ τθσ εκφϊνθςθσ τθσ ζκκεςθσ. Υρζπει να ζχει ςχόλιο και να είναι 

εντυπωςιακόσ. 

2. Υρόλογοσ (κζμα –κζςθ): (α’ παράγραφοσ) Θ αφόρμθςθ του άρκρου γίνεται από ζνα ςφγχρονο κζμα, ζνα 

γεγονόσ που απαςχολεί τθν επικαιρότθτα. Χυνοπτικά παρουςιάηουμε το πρόβλθμα και υποςτθρίηουμε τθν 

κεντρικι κζςθ. (Ξατάλλθλεσ φράςεισ : Σιμερα / Χκεσ/ Τισ τελευταίεσ μζρεσ, όλοι γίναμε μάρτυρεσ, 

ςυγκλονιςτικαμε από…) 

3. Δεδομζνο: αναλυτικι παρουςίαςθ του προβλιματοσ με χριςθ τεκμθρίων (παραδείγματα, γεγονότα) 

4. Ξυρίωσ κζμα –ανάπτυξθ: αναλφουμε τισ κζςεισ μασ. εκινάμε από τθν κεντρικι κζςθ που ζχουμε δϊςει 

ςτον πρόλογο και μετά αναλφουμε τισ υπόλοιπεσ.  

Ανάλογα με το κζμα: 

 Διαςαφθνίηουμε το πρόβλθμα - κζμα 

 Αναφερόμαςτε ςτα αίτια τθσ κζςθσ-άποψθσ – φαινομζνου κτλ. 

 Γράφουμε τισ ςυνζπειεσ - επιπτϊςεισ - αποτελζςματα  

 Υροτείνουμε λφςεισ θ μζτρα που πρζπει να λθφκοφν  

 Υαρουςιάηουμε αντίκετεσ απόψεισ και τισ αναιροφμε 
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4. Επίλογοσ:  

 Χυμπζραςμα  

 Χφντομθ επανζκκεςθ τθσ αρχικισ μασ κζςθσ ι τονίηουμε μια κζςθ.  

 

Υεριεχόμενο: το άρκρο ζχει επικαιρικό χαρακτιρα, δθλαδι αφορμάται πάντα από ζνα επίκαιρο 

γεγονόσ, το οποίο ςχολιάηει ι ερμθνεφει. Ψζτοια κείμενα αναφζρονται ςε επίκαιρα κζματα/προβλιματα, 

όπωσ είναι.· θ βία και θ εγκλθματικότθτα, τα ναρκωτικά, οι αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ διαφιμιςθσ, θ 

μοναξιά, θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ κ.λπ. Ψο κζμα πρζπει να παρουςιάηεται με 

αντικειμενικά – πλθροφοριακά ςτοιχεία αλλά και υποκειμενικά ςχόλια – αξιολογιςεισ για τθν ερμθνεία του. 

Γλϊςςα: αναφορικι λειτουργία (δθλωτικι-κυριολεκτικι), χριςθ γ' προςϊπου, γιατί το άρκρο απζχει 

ςαφϊσ από τθ λογοτεχνία και κινείται ςτο χϊρο τθσ ερμθνευτικισ δθμοςιογραφίασ. Για αυτό δεν ζχει 

προςωπικό και οικείο τόνο. Ωςτόςο, με κάποια ςτοιχεία προφορικότθτασ (αμεςότθτα) με ςτόχο τθν 

προςζγγιςθ του αναγνϊςτθ. 

Ϊφοσ: ςοβαρό, αντικειμενικό, επίςθμο, απρόςωπο. 

Χτόχοσ:  είναι είτε θ πλθροφόρθςθ του αναγνϊςτθ ωσ προσ τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ είτε θ κακοδιγθςθ 

του ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ άποψθσ για τθ επικαιρότθτα. 

 

Χφντομο παράδειγμα 

"Στθν τάξθ ςασ διαβάηετε το κείμενο που ςασ δόκθκε και ςυμφωνείτε ότι ο Σαρτόρι υπερβάλλει. Να 

γράψετε ζνα κείμενο (άρθρο) που να μθν υπερβαίνει τισ 500 λζξεισ για τθ ςχολική ςασ εφημερίδα, ςτο 

οποίο να υποςτθρίξετε τθν άποψθ ότι θ τθλεόραςθ ζχει και κετικζσ πλευρζσ και ότι οι ςυνζπειεσ ποφ 

φοβάται ο ςυγγραφζασ κα μποροφςαν να αποφευχκοφν". 

(Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ β' Λυκείου, Λοφνιοσ 1999).  

Ενδεικτικι ανάπτυξθ  

Οι κετικζσ επιδράςεισ των ΜΜΕ  (τίτλοσ) 

Αναμφίβολα, τα ΜΜΕ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου. Ο 

ενθμερωτικόσ και ψυχαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ... κ.λπ. ( Χριςθ μόνο του γ' προςϊπου. Ψριμερισ ανάπτυξθ 

του κζματοσ: πρόλογοσ, κφριο μζροσ, επίλογοσ). 

 

3. Υροςχεδιαςμζνοσ Υροφορικόσ Οόγοσ (ομιλία, ειςιγθςθ) 

α)Ειςιγθςθ  

ςε ςυνζδριο, ςυνζλευςθ, εκδιλωςθ, Δθμοτικό ςυμβοφλιο κ.λπ. –Σμιλία ςτθ Βουλι των Εφιβων, ςε 

ςυνζδριο, ςε μακθτικό Χυμβοφλιο, λόγοσ πολιτικοφ ςτο λαό. 

ΔΣΠΘ: 

1. έαιρετιςμόσ -Υροςφϊνθςθ: "Ξφριοι ςφνεδροι", "Ξυρίεσ και κφριοι", "Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ 

/ςυνάδελφοι", "Αγαπθτοί ςυμπολίτεσ, "Αξιότιμοι κφριοι", "Χεβαςτοί κακθγθτζσ", "Ξυρίεσ και κφριοι 

βουλευτζσ”.  

2. Υρόλογοσ: Ειςαγωγι ςτο κζμα με ςφντομθ και ςαφι διατφπωςθ τθσ κζςθσ του ομιλθτι –και 

αναφορά ςτθν αφορμι για τθν εκφϊνθςθ ομιλίασ.  
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3. Χφντομθ προειςαγωγικι παράγραφοσ (ιςτορικι αναδρομι) 

4. Ξυρίωσ κζμα -ανάπτυξθ:  

 Ζκκεςθ επιχειρθμάτων που αποδεικνφουν/αιτιολογοφν τθν ορκότθτα τθσ κζςθσ του ομιλθτι. 

 Υαρουςίαςθ και αναίρεςθ τθσ αντίκετθσ άποψθσ. 

 Επίκλθςθ ςυναιςκιματοσ. 

 Αναφορά ςε οφζλθ που κα προκφψουν από τθν αποδοχι τθσ άποψθσ του ομιλθτι ι ςε κινδφνουσ 

που κα υπάρξουν από τθν απόρριψθ τθσ εκδοχισ του ομιλθτι. 

5. Επίλογοσ: Διατφπωςθ ευχισ, προτροπισ, πρόβλεψθσ κ.τ.λ. 

6. Αποφϊνθςθ-τυπικό κλείςιμο: "Χασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε" ι "Ευχαριςτϊ για τθν 

προςοχι ςασ" ι "Χασ ευχαριςτϊ για τθν ακρόαςθ" ι "Χασ ευχαριςτϊ".  

 

Υροςφϊνθςθ τοποκετείται ςτο αριςτερό τμιμα του λόγου - ςτθ γραπτι διατφπωςθ του –και 

ακολουκείται από κόμμα. Χρθςιμοποιοφμε πάντα το β’ πλθκυντικό. 

Αποφϊνθςθ: πρόκειται για τον καταλθκτικό χαιρετιςμό προσ το ακροατιριο. Χρθςιμοποιοφμε πάντα το 

β’ πλθκυντικό πρόςωπο. 

Γλϊςςα για ειςιγθςθ: αναφορικι λειτουργία. Χριςθ, κατά βάςθ του γ' προςϊπου ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ ειςιγθςθσ, για να αποδοκεί με αντικειμενικό τρόπο το ςοβαρό περιεχόμενο τθσ και να μθν 

αποβεί μια ςυναιςκθματικοφ τφπου επικοινωνία. Επειδι θ ειςιγθςθ γράφεται, για να διαβαςτεί ςε ζνα 

ακροατιριο, πρζπει, μετά τθν προςφϊνθςθ, να ξεκινιςουμε χρθςιμοποιϊντασ το α' ενικό και το β' 

πλθκυντικό πρόςωπο. 

 

β) Σμιλία 

Γλϊςςα: μικτι (χριςθ ςυνδυαςμοφ προςϊπων: α' ενικοφ, α' πλθκυντικοφ, β’ πλθκυντικοφ, ςτα 

ςθμεία που πρζπει να δοκεί ζνα κλίμα αμεςότθτασ και οικειότθτασ, και γ' ενικοφ ι πλθκυντικοφ, 

όταν αναφζρονται επιχειριματα). 

Ϊφοσ: επίςθμο, ςοβαρό. Σ λόγοσ πρζπει να είναι εφλθπτοσ. Ρα μθν υπάρχουν πλατειαςμοί. Ρα μθν υπάρχει 

διάκεςθ επίδειξθσ. Ωςτόςο, ενδείκνυται να χρθςιμοποιοφμε διάςπαρτα ςτο κείμενο μασ β’ πρόςωπο 

(ιδιαίτερα ςτισ ομιλίεσ) και ερωτιςεισ μζςω των οποίων αποφεφγεται ο ξφλινοσ λόγοσ και το τυποποιθμζνο 

απρόςωπο φφοσ. Χυνιςτϊνται οι επαναλιψεισ τθσ προςφϊνθςθσ με ακριβϊσ τον ίδιο ι παρεμφερι τρόπο. 

Θ προφορικότθτα του λόγου διαςφαλίηεται με ςφντομεσ φράςεισ, με ρθτορικζσ ερωτιςεισ, ςθμεία ςτίξθσ 

(!). Γενικά, χρθςιμοποιοφμε α’ , β’, γ’,  πρόςωπα του ριματοσ.  

 

α) Χφντομο παράδειγμα ειςιγθςθσ 

"Ωσ μζλοσ του δεκαπενταμελοφσ ςυμβουλίου του Λυκείου ςου εκπροςωπείσ τουσ ςυμμακθτζσ ςου ςε 

μια εκδιλωςθ τθσ περιοχισ ςου που ζχει ωσ κζμα το φυςικό περιβάλλον και τθν ποιότθτα ηωισ. Να 

διαμορφϊςεισ μια ειςήγηςη με τθν οποία κα παρουςιάςεισ τισ επιπτϊςεισ τθσ υπερκατανάλωςθσ ςτον 

άνκρωπο και το φυςικό περιβάλλον προτείνοντασ και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του". (500-600 λζξεισ). 

(Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ Γ Λυκείου, Μάιοσ 2003) 
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Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Ξυρίεσ και κφριοι, 

με αφορμι τθν ενδιαφζρουςα εκδιλωςθσ ςασ, κα ικελα, εκπροςωπϊντασ τουσ ςυμμακθτζσ του 

Ουκείου μου, να εκκζςω τισ κζςεισ μασ για το φαινόμενο τθσ υπερκατανάλωςθσ και των ςυνεπειϊν του.... 

(Χυνεχίηουμε ςε επίςθμο φφοσ και χρθςιμοποιϊντασ τθν αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ του κειμζνου μασ. Πετά από δφο ι τρεισ παραγράφουσ μποροφμε να επανζλκουμε 

χρθςιμοποιϊντασ το α' ενικό και β' πλθκυντικό πρόςωπο, για να διατθριςουμε τθν επαφι με τουσ 

ακροατζσ τθσ εκδιλωςθσ). Χυνεχίηοντασ κα ικελα, ακόμθ, να ςασ επιςθμάνω πωσ... (Φτάνοντασ ςτθν 

τελευταία παράγραφο κλείνουμε ωσ εξισ). 

Ψελειϊνοντασ επικυμϊ να τονίςω... 

Χασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε. 

β)Χφντομο παράδειγμα ομιλίασ 

"Υποκζςτε ότι ςυμμετζχετε ςτθ Βουλι των Εφιβων, εκπροςωπϊντασ το ςχολείο ςασ. Να ςυνκζςετε ζνα 

λόγο/ομιλία που κα εκφωνιςετε ςτουσ ςυναδζλφουσ ςασ με κζμα τθ ςθμαςία του εκελοντιςμοφ ςτθν 

εποχι μασ". (400-500 λζξεισ). 

 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Θ εποχι μασ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ ςοβαρϊν κοινωνικϊν και παγκόςμιων προβλθμάτων που 

απαιτοφν τθ ςυμπόρευςθ και τθν αλλθλεγγφθ των μελϊν του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, και ιδιαίτερα 

των νζων για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. Γνωρίηω τισ ευαιςκθςίεσ ςασ για... (Χυνεχίηουμε με τθ χριςθ / 

προςϊπου, για να εκκζςουμε τθν κατάςταςθ ι να εκφράςουμε τα επιχειριματα μασ, και με εναλλαγι των 

άλλων προςϊπων, όταν επιδιϊκουμε ζνα κλίμα αμεςότθτασ και προςζγγιςθσ των δεκτϊν). 

Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε 

Ψυπικζσ φράςεισ που μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε ειςιγθςθ/ομιλία 

Εφόςον καλοφμαςτε να εκκζςουμε τισ απόψεισ μασ με μια ειςιγθςθ/ομιλία, κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τον 

πρόλογο που ακολουκεί κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτα δεδομζνα και κυρίωσ ςτα ηθτοφμενα του κζματοσ:  

Υροςφϊνθςθ: Κυρίεσ και Κφριοι, 

Ειςαγωγι/Υρόλογοσ  

Ωσ εκπρόςωποσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του ςχολείου μασ, κα ικελα, εκφράηοντασ τισ απόψεισ μασ για το 

ενδιαφζρον/επίκαιρο/επίμαχο/φλζγον κζμα/πρόβλθμα τθσ/του..., να ςυμμεριςτϊ το ενδιαφζρον/τθν ανθςυχία/τθν 

αγωνία ςασ γι' αυτό. Ρρόκεςθ μασ /Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ μασ/τθσ ομιλίασ μασ είναι να ςυμβάλουμε ςτθν ανάπτυξθ 

γόνιμου/εποικοδομθτικοφ προβλθματιςμοφ όχι μόνο για να κατανοιςουμε ςε όλθ του τθν ζκταςθ/βάκοσ/μζγεκοσ το 

κζμα/ηιτθμα/πρόβλθμα που μασ απαςχολεί/εξετάηουμε, αλλά και για να καταλιξουμε ςε χριςιμα 

ςυμπεράςματα/προτάςεισ τα οποία κα μασ βοθκιςουν ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του. 

Ξλείςιμο (αποφϊνθςθ, όχι επίλογοσ) 

Κυρίεσ και κφριοι, το κζμα του/τθσ... δεν εξαντλείται, αςφαλϊσ, ςτα όρια μιασ ειςιγθςθσ /ομιλίασ, παρά τθν πρόκεςθ 

και τθ φιλοδοξία που μπορεί να ζχει ο ειςθγθτισ/ομιλθτισ του. Γι' αυτό ηθτϊ τθν επιείκεια ςτισ κρίςεισ ςασ και ςασ 

ευχαριςτϊ για τθν κατανόθςθ και το ενδιαφζρον με το οποίο με ακοφςατε. 
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4. Επιςτολι 

Διακρίνεται ςε: α) τυπικι επίςθμθ και β) ςε φιλικι 

α) Ψυπικι /Επίςθμθ 

ΔΣΠΘ: 

1. τόποσ και θμερομθνία: (ςτο άνω δεξιό μζροσ τθσ επιςτολισ). 

2. Υροςφϊνθςθ: (ακριβϊσ από κάτω αριςτερά):  "Αξιότιμε κφριε Ωπουργζ" ι "Αξιότιμε κφριε πρόεδρε του 

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου..." ι "Ξφριε Διμαρχε", "Αξιότιμε κφριε Χ" (όταν ξζρουμε το όνομα του αποδζκτθ) 

“Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ”. 

Θ προςφϊνθςθ μπορεί να εκφζρεται απζριττα ι να εμπλουτίηεται με κατάλλθλουσ για τθν επικοινωνιακι 

περίςταςθ προςδιοριςμοφσ π.χ. "Αξιότιμε κφριε διευκυντά…",  "Εκλεκτοί κφριοι ςφνεδροι…" 

3. Υρόλογοσ: -περιζχει ταυτότθτα και ιδιότθτα  του αποςτολζα 

 -περιζχει το λόγο – ςκοπό για τον οποίο γράφεται θ επιςτολι 

 -περιζχει ςυνοπτικι αναφορά ςτο πρόβλθμα- κζμα 

 περιζχει τθν κεντρικι κζςθ του αποςτολζα πάνω ςτο πρόβλθμα 

4. Δεδομζνο: αναλυτικι παρουςίαςθ προβλιματοσ με χριςθ τεκμθρίων (παραδείγματα,  γεγονότα). 

5. Ξυρίωσ κζμα: αναλφουμε τισ κζςεισ μασ με επιχειριματα, ξεκινϊντασ απ’ τθν κεντρικι κζςθ που ζχουμε 

δϊςει ςτον πρόλογο. 

6. Επίλογοσ: δθλϊνουμε ότι ολοκλθρϊνουμε τθν επιςτολι (π.χ. κλείνοντασ, ολοκλθρϊνοντασ τθν 

επιςτολι…), διατυπϊνουμε με ςαφινεια τθ βαςικι μασ πρόταςθ –αίτθμα –ιδζα που αποτελεί το 

ςυμπζραςμα,  

7. Αποφϊνθςθ: - ευχαριςτοφμε τον αποδζκτθ τθσ επιςτολισ για το χρόνο που μασ αφιζρωςε με επίςθμο 

φφοσ "Πε τιμι" ι "Πε βακφτατθ εκτίμθςθ" ι "Πε ςεβαςμό" ι ‘’ Υάντα ςτθ διάκεςθ ςασ’’ . 

 

Χθμείωςθ 1θ : Χτο μζςο τθσ επιςτολισ μποροφμε να προςφωνιςουμε πάλι χωρίσ το "Αξιότιμε" μπροςτά π.χ. 

Ξφριε Χ… 

Χθμείωςθ 2θ : το φφοσ του επιςτολικοφ κειμζνου ςυναρτάται με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ και μπορεί 

να είναι: οικείο (ωσ ζνα βακμό), ςοβαρό, επίςθμο, επικετικό ι παρακλθτικό. 

Γλϊςςα: κυριαρχεί θ αναφορικι λειτουργία λόγω του τυπικοφ και επίςθμου χαρακτιρα του κειμζνου, 

αςχζτωσ αν χρθςιμοποιοφμε εναλλαγι των προςϊπων (α' ενικό, β’ πλθκυντικό, γ' ενικό ι πλθκυντικό), για 

να αποδοκεί ο χαρακτιρασ του κειμενικοφ είδουσ. Υάντωσ προτιμάται θ απλι –κακθμερινι γλϊςςα 

Ϊφοσ: ςοβαρό- επίςθμο.  

Χκοπόσ: θ επικοινωνία με τον παραλιπτθ για τθν ενθμζρωςθ του ςχετικά με κάποια γεγονότα –κζματα. 

 

Χφντομο παράδειγμα 

"Τϊρα που ζφταςε θ ςτιγμι τθσ αποφοίτθςθσ ςασ από το Λφκειο, αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ τθσ 

ςχολικισ ςασ ηωισ, να γράψετε μια επιςτολή προσ τον Υπουργό Ραιδείασ, ςτθν οποία Κα διατυπϊνετε 

τεκμθριωμζνα τισ απόψεισ ςασ για τισ αλλαγζσ που Κα Κζλατε να γίνουν ςτο ςχολείο, προκειμζνου αυτό να 

ανταποκρίνεται αποτελεςματικότερα ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ". (500 - 600 λζξεισ). 

(Υανελλαδικζσ εξετάςεισ Γ Ουκείου, Λοφνιοσ 2000). 
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Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Θράκλειο, 15 Λουνίου 2011 

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ 

ωσ απόφοιτοσ Λυκείου, με βάςθ τισ εμπειρίεσ μου, επικυμϊ να ςασ εκφράςω τισ απόψεισ μου για τισ αλ-

λαγζσ. .. επιηθτϊντασ να ςυμβάλω ςτθν αναβάκμιςθ του περιεχομζνου και των λειτουργιϊν του. Αρχικά, κα 

ικελα να επιςθμάνω... (Χυνεχίηουμε ςε γ' πρόςωπο, όταν χρειάηεται να εκκζςουμε επιχειριματα). Στθ 

ςυνζχεια, κεωρϊ αναγκαίο να ςασ αναφζρω… κ.λπ. 

Με τιμι 

(ονοματεπϊνυμο) 

(Υπογραφι) 

 

Σλοκλθρωμζνο παράδειγμα επίςθμθσ επιςτολισ: 

Ακινα, 20/11/2010 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ (Χ) Δθμοκρατίασ  

 

Αξιότιμε κφριε Ρρόεδρε, 

Με τθν παροφςα επιςτολι επικυμοφμε να ενϊςουμε τθ φωνι μασ με όλουσ εκείνουσ τουσ απλοφσ 

πολίτεσ, τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ και τισ διεκνείσ οργανϊςεισ, που από καιρό τϊρα ζχουν εκφραςτεί 

αρνθτικά για τθν επικείμενθ εκτζλεςθ του κανατοποινίτθ Γ.Μ. 

Θ ςτάςθ μασ απορρζει απ' τθν εδραιωμζνθ πεποίκθςθ πωσ θ ενοχι του είναι εξαιρετικά αμφίβολθ και 

πωσ θ καταδίκθ του ςυνιςτά προϊόν δικαςτικισ πλάνθσ. Φρονοφμε λοιπόν πωσ δικαιότερθ κα ιταν θ 

αναψθλάφθςθ τθσ υπόκεςθσ, παρά το εςπευςμζνο κλείςιμο τθσ με τον πιο τραγικό τρόπο για τον πικανϊσ 

ακϊο πρωταγωνιςτι τθσ. 

Ρεριςςότερο όμωσ απορρζει απ' τθν πίςτθ μασ πωσ θ κανατικι ποινι αποτελεί το πλζον ακατάλλθλο 

ποινικό μζςο για τθν απονομι του δικαίου. Κεωροφμε πωσ θ επιβολι κα εκτζλεςθ τθσ ακυρϊνουν το 

δικαίωμα ςτθ μεταμζλεια, ςτραγγαλίηουν το ςεβαςμό προσ τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και εντζλει 

εξομοιϊνουν τθν πολιτιςμζνθ κοινωνία με τουσ ςτυγνότερουσ εγκλθματίεσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ςασ απευκφνουμε ζκκλθςθ για απονομι χάριτοσ. Σασ ηθτοφμε να μθ 

ςυναινζςετε ςτο ζγκλθμα που πρόκειται να διαπραχκεί και να κάνετε χριςθ τθσ εξουςίασ ςασ, για να το 

εμποδίςετε. 

Θ τφχθ μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ εναπόκειται ςτθν κρίςθ ςασ και χιλιάδεσ άνκρωποι απ' τον κόςμο 

προςμζνουν μ' ελπίδα τθν απόφαςθ ςασ. Ρροςδοκία όλων είναι να δϊςετε ακόμα ευκαιρία ςτθ ηωι και ζτςι 

να λαμπρφνετε τθ χϊρα και το πρόςωπο ςασ με κορυφαία πράξθ ανκρωπιάσ και αγάπθσ. 

Με ςεβαςμό 

(ονοματεπϊνυμο) 

(υπογραφι) 

Χθμείωςθ: Χτισ τυπικζσ επιςτολζσ θ επιφϊνθςθ ακολουκείται απ' το ονοματεπϊνυμο και τθν υπογραφι 

αποςτολζα, αλλά αυτό πρζπει οπωςδιποτε να αποφευχκεί ςτο κείμενο παραγωγισ λόγου εξετάςεων. 
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β) άιλικι επιςτολι 

ΔΣΠΘ: (βλ. επίςθμθ επιςτολι) 

1. Υροςφϊνθςθ: "Αγαπθτζ Κϊςτα" ι "Φίλε Κϊςτα", Αγαπθμζνε/θ, Ρολυαγαπθμζνε/θ κ.τ.λ. 

2. Αποφϊνθςθ: "Φιλικά" ι "Πε αγάπθ" ι "Πε αιςκιματα φιλίασ", ι ‘’Υολλά φιλιά’’, ι Πε φιλικοφσ 

χαιρετιςμοφσ 

 

Γλϊςςα: εξαρτάται από το κζμα τθσ επιςτολισ. Τμωσ ςε κάκε ανάλογθ περίπτωςθ χρθςιμοποιοφμε μια 

μικτι γλϊςςα (αναφορικι και ςυγκινθςιακι), για να τονιςτεί και θ ςοβαρότθτα του ηθτιματοσ αλλά και ο 

οικείοσ τόνοσ που χαρακτθρίηει μια φιλικι επιςτολι. Χριςθ εναλλαγισ προςϊπων, για να αποδοκεί ο 

φιλικόσ τόνοσ. 

Ϊφοσ: άμεςο, οικείο, ελεφκερο κι αυκόρμθτο. 

Χκοπόσ: θ επικοινωνία με τον παραλιπτθ για τθν ενθμζρωςθ του ςχετικά με κάποια γεγονότα –κζματα ι 

θ εκμυςτιρευςθ κάποιων ςτοχαςμϊν ι επικυμιϊν. 

 

Χφντομο παράδειγμα 

"Θ Διεκνισ Ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό κοινωνικό γεγονόσ που προςελκφει το γενικό 

ενδιαφζρον. Υποκζςτε ότι ςασ δίνεται θ ευκαιρία να τθν επιςκεφτείτε μαηί με κάποιο φίλο ςασ που κατοικεί 

ςε μια άλλθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ. Για το ςκοπό αυτό του γράφετε μια επιςτολή, με τθν οποία τον προςκαλείτε 

ςτθν Ελλάδα. Στθν επιςτολι ςασ να αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κεωρείτε ςθμαντικι αυτι τθν 

επίςκεψθ.)" (400-500 λζξεισ) 

(Υανελλαδικζσ εξετάςεισ β' Ουκείου, Χεπτζμβριοσ 2001). 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Αγαπθτζ Κϊςτα, 

με τθν επιςτολι μου αυτι με ιδιαίτερθ χαρά επικοινωνϊ μαηί ςου και ςου εκφράηω τα αιςκιματα φι-

λίασ... Ππωσ γνωρίηεισ ςτισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ ςτθ πόλθ μασ διοργανϊνεται θ Διεκνισ Ζκκεςθ 

Κεςςαλονίκθσ ςτθν οποία ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να... (Χτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφμε γ' πρόςωπο, 

όταν καταγράφουμε τα επιχειριματα μασ αναφορικά με τθ ςθμαςία τθσ επίςκεψθσ. Ζπειτα, ςυνεχίηουμε 

εναλλάςςοντασ τθ ςυγκινθςιακι και τθν αναφορικι γλϊςςα και τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφμε). 

Με αιςκιματα φίλιασ 

 

Σλοκλθρωμζνο παράδειγμα φιλικισ επιςτολισ: 

Κες/νίκθ, 23/11/2011 

Γιϊργο, 

Μζρεσ τϊρα μια λευκι ςελίδα κόλασ αναφοράσ είναι με φροντίδα ακουμπιςμζνθ ςτθν άκρθ του 

γραφείου μου και με λαχτάρα περιμζνει να ςου μεταφζρει τα προβλιματα και τουσ προβλθματιςμοφσ μου. 

Μα ποφ καιρόσ και δφναμθ... 

Χτεσ, νόμιςα πωσ τα βρικα. Ριρα το ςτυλό, τράβθξα μπροςτά μου τθ ςελίδα και ‘κει ςτθν πρϊτθ αράδα, 

καρρϊ, με πιρε... ο φπνοσ. Ιταν τρεισ τα ξθμερϊματα... 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  125 

Ρίςτεψε με, νιϊκω πωσ πνίγομαι. Πλοσ αυτόσ ο όγκοσ των μακθμάτων με πλακϊνει. Διαγωνίςματα, 

βακμοί, εξετάςεισ με κυνθγοφν και ανάςα δε μ' αφινουν να πάρω. Χτεσ μ' ζπιαςε ο αδελφόσ μου να 

απαγγζλλω ςτον φπνο μου αποςπάςματα απ' τθν Λςτορία και μια άλλθ φορά Αρχζσ Οικονομίασ. 

Και να πεισ πωσ δε μ' αρζςουν τα μακιματα! Κακζνα και ζνασ κθςαυρόσ γνϊςθσ. Ξζρεισ, άλλωςτε, πωσ 

τθσ ευκολίασ και τθσ νωκρότθτασ ποτζ δεν ιμουν. 

Αλλά, βρε αδελφζ, ζχει και θ κοφραςθ τα όρια τθσ. Και τα διαγωνίςματα τθσ προθγοφμενθσ βδομάδασ 

(πζντε μασ ζβαλαν οι ακεόφοβοι) μου τα κφμιςαν για τα καλά. Τι να κάνεισ όμωσ; Το κακικον, βλζπεισ. 

Σκζψου, όμωσ, πϊσ κα 'ταν το διάβαςμα, αν ελευκερωνόταν από βακμοφσ, διαγωνίςματα και εξετάςεισ. 

Φαντάςου πωσ κα πιγαινεσ ςτο ςχολείο, χωρίσ αυτό το πλάκωμα ςτθν ψυχι. Και θ γνϊςθ κα ιταν εκεί και 

κα ςε περίμενε χωρίσ καταναγκαςμοφσ και βιαςφνεσ. 

Ξζρω, κα πεισ πωσ ονειρεφομαι ςτον ξφπνιο μου! Μπα! Μάλλον ςτον φπνο μου. Κοντεφει πια να 

ξθμερϊςει και απ' ό,τι φαίνεται ο φπνοσ με βρίςκει ξανά ςτο γραφείο. 

Σε χαιρετϊ 

(όνομα) 

Ψυπικζσ φράςεισ που μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε επίςθμθ επιςτολι. 

Εφόςον καλοφμαςτε να εκκζςουμε τισ απόψεισ μασ με μια επίςθμθ επιςτολι, κα μποροφςαμε να χρθςιμοποιιςουμε 

τον πρόλογο που ακολουκεί κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτα δεδομζνα και κυρίωσ ςτα ηθτοφμενα του κζματοσ:  

 

Ακινα, 24/11/2010 

Υροςφϊνθςθ: Κφριε/Κυρία ... (ιδιότθτα αυτοφ/τισ προσ τον οποίο/α απευκυνόμαςτε, π.χ. 

Διευκυντά/Διευκφντρια, Υπουργζ) 

Ειςαγωγι/Υρόλογοσ 

Με τθν επιςτολι μου αυτι, κα ικελα, ωσ εκπρόςωποσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του ςχολείου μασ: 

(ζκφραςθ απόψεων/ενθμζρωςθ/διατφπωςθ προτάςεων) να αναφερκϊ ςτο…/να ςασ ενθμερϊςω/να 

εκφράςω τισ παρατθριςεισ μασ για το καίριο/ςοβαρό κζμα/ηιτθμα/πρόβλθμα τθσ/του.... Στόχοσ μασ είναι 

να αναδείξουμε και να φωτίςουμε οριςμζνεσ πλευρζσ/πτυχζσ του από τθν οπτικι γωνία/ςκοπιά των 

μακθτϊν και να διατυπϊςουμε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ με τθν ελπίδα ότι μπορεί να είναι χριςιμεσ για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του/τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί. (Ωποβολι αιτιματοσ) Να 

ςασ παρακαλζςω/να ςασ υποβάλω το αίτθμα μασ να... Κα κζλαμε, επίςθσ, αν δεν κάνουμε κατάχρθςθ του 

πολυτίμου χρόνου ςασ, να μασ επιτρζψετε να ςασ εξθγιςουμε τουσ λόγουσ που μασ οδιγθςαν ςτθν 

ενζργεια αυτι. 

 

Ξλείςιμο/αποφϊνθςθ 

Με τθν ευαιςκθςία που γνωρίηουμε ότι ςασ διακρίνει για τα εκπαιδευτικά κζματα/για τα προβλιματα 

που απαςχολοφν τουσ μακθτζσ ελπίηουμε ότι κα λάβετε υπόψθ ςασ τισ παρατθριςεισ μασ/κα ειςακουςτοφν 

οι προτάςεισ μασ/ότι κα ανταποκρικείτε ςτο/ςτα αίτθμα μασ/αιτιματά μασ και κα προβείτε ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ικανοποίθςθ του/τουσ. 

Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ 

(ονοματεπϊνυμο) 

(υπογραφι) 
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5. Υροςωπικό Θμερολόγιο 

Ψο θμερολόγιο ζχει προςωπικό χαρακτιρα - γραμμζνο ςε α’  ενικό πρόςωπο ωσ επί το πλείςτον, δεν ζχει 

κακόλου προςφϊνθςθ ι ζχει τθν προςφϊνθςθ «Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο» (προαιρετικι), και 

περιλαμβάνει θμερομθνία και μια τοπικι ζνδειξθ. Ζχει επικαιρικό και αυτοβιογραφικό χαρακτιρα και 

αφορά: αφιγθςθ ςθμαντικϊν γεγονότων προςωπικισ ηωισ, παρουςίαςθ γενικότερων ηθτθμάτων τθσ 

κοινωνικισ ηωισ που ζλκυςαν τθν προςοχι του γράφοντα, ζκκεςθ ςυναιςκθμάτων, ςτοχαςμϊν - κρίςεων. 

Χτθ γλϊςςα χρθςιμοποιοφμε  απλό κακθμερινό λόγο, το φφοσ είναι άμεςο, εξομολογθτικό, αυκόρμθτο με 

διάκεςθ εκμυςτιρευςθσ, ενδεχομζνωσ λυρικό με ςυναιςκθματικι φόρτιςθ. Χκοπόσ θ αυτοεπικοινωνία -

εςωτερικόσ διάλογοσ ι θ καταγραφι προσ διατιρθςθ ςτθ μνιμθ ςθμαντικϊν γεγονότων. 

 

ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ  

"Υποκζςτε ότι γράφετε τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ ςχετικά με τα κριτιρια επιλογισ επαγγζλματοσ ςτο 

προςωπικό ςασ θμερολόγιο εκφράηοντασ τθ δυςκολία επαγγελματικισ επιλογισ ς' αυτι τθν κρίςιμθ φάςθ 

τθσ ηωισ ςασ. " 

Ακινα 12-5-01 

(Υροαιρετικι προςφϊνθςθ)Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

Βρίςκομαι ςτο δωμάτιο μου και μόλισ πριν από λίγο τελείωςα τα μακιματα μου. Σκζφτομαι ακόμα τθ 

χκεςινι ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ μου για τθν επιλογι του μελλοντικοφ επαγγζλματοσ. 

Πλοι κεωροφν τθν απόφαςθ αυτι απλι. Εγϊ κακόλου. Οι δυςκολίεσ αρχίηουν κιόλασ από τθ Β' Λυκείου, 

όπου ο μακθτισ καλείται να διαλζξει μια κατεφκυνςθ. Τα διλιμματα και τα ερωτιματα που ζρχονται ςτο 

νου μου είναι πολλά, αιςκάνομαι ότι πνίγομαι. Να διαλζξω ζνα επάγγελμα που κα με ικανοποιεί ψυχικά ι 

να ακολουκιςω το επάγγελμα του πατζρα μου, ο οποίοσ ζχει ζτοιμο το ιατρείο για να δουλζψω; Ρολλά 

παιδιά τθσ θλικίασ μου μάλλον κα προτιμοφςαν τθ δεφτερθ λφςθ, που είναι και πιο εφκολθ. Συνικωσ, οι 

περιςςότεροι νζοι ακολουκοφν το επάγγελμα τθσ οικογενειακισ παράδοςθσ ι αυτό που τζλοσ πάντων 

ανταποκρίνεται ςτα απωκθμζνα των γονιϊν τουσ. Θ κοινωνία, με τα ςτερεότυπα και τισ διάφορεσ 

προκαταλιψεισ που ζχει δθμιουργιςει γφρω από το επάγγελμα, οδθγεί τουσ νζουσ, ζμμεςα βζβαια και με 

ζντεχνουσ τρόπουσ, ςτθν επιλογι του επαγγζλματοσ τουσ με βάςθ κυρίωσ τισ οικονομικζσ απολαβζσ και τθν 

κοινωνικι αναγνϊριςθ. Ρόςεσ φορζσ ζχω ακοφςει γείτονεσ μασ να λζνε: «Α, αυτόσ είναι γιατρόσ· κοίταξε τον 

αζρα που ζχει!» ι «Αυτόσ ο δικθγόροσ ακολοφκθςε το επάγγελμα του πατζρα του και πρόκοψε». 

«Ρρόκοψε» όμωσ με ποια ζννοια; Απζκτθςε χριματα και γνωριμίεσ; Εγϊ δεν προτιμϊ αυτι τθν προκοπι. 

Κα ικελα να διαλζξω ζνα επάγγελμα επειδι αρζςει ςε μζνα και όχι ςτουσ γονείσ ι τουσ γείτονεσ μου. 

Ρολλζσ φορζσ είχα ςκεφτεί να γίνω ηωγράφοσ ι μουςικόσ, αλλά... Τα εμπόδια πολλά. Ρϊσ ζνασ νζοσ, που 

κζλει να είναι ανεξάρτθτοσ, να μθ ςκεφτεί το χριμα; Από τθν άλλθ, αυτό το επάγγελμα μπορεί να με 

ικανοποιιςει ψυχικά και να με οδθγιςει ςε μια εςωτερικι ιςορροπία, αφοφ κα ξζρω πωσ το διάλεξα με 

βάςθ τισ δυνατότθτεσ μου, τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα μου. Μζςα από το επάγγελμα που μου αρζςει, 

μπορϊ να αξιοποιιςω καλφτερα τισ ψυχικζσ και θκικζσ αρετζσ μου και να προςφζρω περιςςότερα ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. Γιατί, όταν το επάγγελμα είναι αποτζλεςμα πίεςθσ και εξαναγκαςμοφ, τότε ο νζοσ, αλλά 

και κάκε άνκρωποσ, αντιμετωπίηει τθν εργαςία του ςαν μια υπόκεςθ ρουτίνασ, με αποτζλεςμα να οδθγείται 

ςε ψυχικό αδιζξοδο και απογοιτευςθ. 

Δφςκολθ λοιπόν θ απόφαςθ αυτι, θ οποία είναι και κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ ηωι του νζου. Από τθ 

μια, οι γονείσ να ςε «πιζηουν» πωσ κφριο κριτιριο για τθν επιλογι του επαγγζλματοσ είναι το χριμα και, από 

τθν άλλθ, ο νζοσ με τισ ευαιςκθςίεσ του να προςπακεί να τουσ πείςει για το δευτερεφοντα ρόλο του 

κζρδουσ. 
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Πμωσ τϊρα πρζπει να τελειϊνω. Είναι αργά και αφριο ζχω πρωινό ξφπνθμα. Ελπίηω, τθν επόμενθ φορά 

που κα ςου γράψω, οι προβλθματιςμοί μου πάνω ς' αυτό το κζμα να είναι λιγότεροι. 

(Ρροαιρετικι αποφϊνθςθ) Καλθνφχτα,  

Λωάννα 

 

Ε. ΨΦΣΥΣΛ ΠΕΨΑΒΑΧΘΧ ΑΥΣ ΗΘΨΣΩΠΕΡΣ ΧΕ ΗΘΨΣΩΠΕΡΣ 

1. Πε μεταβατικζσ λζξεισ- φράςεισ 

Αναλυτικότερα: 

 Για αίτια: Τταν ξεκινάμε τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν - ενιςχφουν το κζμα μασ: 

Στθ διαμόρφωςθ του (παράγοντα - φαινομζνου κλπ) ςθμαντικότατο ρόλο διαδραματίηει... —Τα 

βακφτερα αίτια (του φαινομζνου τθσ κοινωνικισ αυτισ μάςτιγασ κλπ) πρζπει αναηθτθκοφν... —Το 

φαινόμενο ςυνδζεται άμεςα... —Το πρόβλθμα αυτό ανάγεται ςε πολλά και ςφνκετα αίτια... —Το 

μεγαλφτερο μερίδιο ευκφνθσ ςτθ διαμόρφωςθ του .../τθσ... αναλογεί... — Κατά πρϊτο λόγο για το 

φαινόμενο ευκφνεται... —Ρρωταρχικι αιτία του, τθσ ....αποτελεί… —Τθν πρϊτθ ευκφνθ για το(ν), τθ(ν)... 

ζχει— Θ βαςικότερθ αιτία του φαινομζνου είναι… 

 

 Για ςυνζπειεσ – αποτελζςματα: Τταν ξεκινάμε τισ ςυνζπειεσ- επιπτϊςεισ: 

Πλα αυτά ζχουν ωσ αποτζλεςμα… —Ανυπολόγιςτεσ είναι όμωσ οι επιπτϊςεισ... — Στισ (κετικζσ ι 

αρνθτικζσ) επιδράςεισ ςυγκαταλζγονται... —Ζνα άλλο ςφμπτωμα., όχι αμελθτζο, είναι και τοφτο... — 

Βαςικι ςυνζπεια όλων αυτϊν... — Άμεςο αποτζλεςμα όςων ζχουν λεχκεί είναι... —Απόρροια όςων 

ζχουν αναφερκεί είναι... Απότοκοσ όςων ζχουν αναφερκεί είναι... —Αν κελιςει κάνεισ να επιςθμάνει τα 

αποτελζςματα του/τθσ/κα.... —Τα βραχυπρόκεςμα/μακροπρόκεςμα /μεςοπρόκεςμα αποτελζςματα 

είναι... —Βαςικι ςυνζπεια όλων αυτϊν είναι…— Ρρωταρχικό αποτζλεςμα αυτϊν είναι—- Επόμενο 

λοιπόν, είναι— Εξαιτίασ, λοιπόν, όλων αυτϊν— Ζτςι λοιπόν, επομζνωσ, κατά ςυνζπεια… 

 

 Για τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ – δεοντολογίασ –προχποκζςεισ: Τταν ξεκινάμε τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςθσ ι τθ δεοντολογία: 

Για να αρκεί το φαινόμενο χρειάηεται πρϊτα - πρϊτα... — Ρρωταρχικό τρόπο αντιμετϊπιςθσ του /τθσ... 

αποτελεί... —Τθν πρϊτθ ευκφνθ για τθν άρςθ τον φαινομζνου φζρει... που οφείλει... —Είναι επιτακτικι 

ανάγκθ λοιπόν... —Ο βαςικότεροσ τρόποσ επίλυςθσ του προβλιματοσ είναι.. —.Οφείλει λοιπόν ο/θ... —

Μπορεί όμωσ να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο, αν... —Τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα κα δϊςει... — Αυτό που κα 

αποτελοφςε βαςικό τρόπο ίαςθσ του προβλιματοσ είναι... —Καταρχάσ θ ίαςθ του προβλιματοσ 

βρίςκεται.. —Το φαινόμενο κα αντιμετωπιςτεί ριηικά, αν... —Επιτακτικι προβάλει θ ανάγκθ τθσ άμεςθσ 

δραςτθριοποίθςθσ...—Αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ κρίνεται θ ςυμβολι... 

 

 Υροςκικθ: Τταν ςυνδζουμε όμοιουσ όρουσ (παράγοντεσ, ςυνζπειεσ κ.λπ.): 

Εκτόσ από αυτό…— Αξίηει ακόμθ, να τονιςτεί ότι…— Οφείλουμε ακόμθ, να επιςθμάνουμε ότι…—

Χρειάηεται επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι... —Επίςθσ... —Ραράλλθλα... —Ακόμθ... —Επιπλζον... —

Επιπροςκζτωσ... —Εκτόσ από αυτό... —Δεν πρζπει να λθςμονοφμε ακόμθ ότι... —Χρειάηεται επίςθσ να 

ςθμειωκεί... —Αξίηει, επιπλζον, να αναφερκοφμε... —Σε ςυνάρτθςθ με τα προθγοφμενα... — Άμεςα 

ςυνυφαςμζνο με τα προθγοφμενα... —Στο ίδιο μικοσ κφματοσ κινείται...— Τζλοσ… 
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 Χτθν αρχι τθσ παραγράφου γενικά: 

Είναι γεγονόσ ότι… —Είναι φανερό ότι—…. Χωρίσ αμφιβολία… —Αναντίρρθτα… —Είναι αναμφιςβιτθτο 

το ότι… —Αξίηει ακόμθ να τονιςτεί ότι… —Αναμφίβολα… —Ραράλλθλα.... 

 

 Για χρονικι ςφνδεςθ: 

Ταυτόχρονα... —Συγχρόνωσ... —Αρχικά.. —.Φςτερα... —Στθ ςυνζχεια... —Ενϊ... —Κατά τθ διάρκεια... 

 

 Για αντίκεςθ - εναντίωςθ 

Και όμωσ... — Εντοφτοισ... — Απεναντίασ... — Σε αντίκεςθ... —Αντίκετα... —Από τθν άλλθ πλευρά... —Σε 

πλιρθ αντιδιαςτολι... —Ωσ αντίλογοσ... —Ρολλοί είναι εκείνοι που δε... — Αν ςτραφοφμε τϊρα ςε 

αντίκετθ πορεία... —Στον αντίποδα βρίςκεται... 

 

 Για επεξιγθςθ - διευκρίνιςθ 

Ρροκειμζνου να καταςτοφν ςαφζςτερα όςα προαναφζρκθκαν... —Με άλλα λόγια... —Συγκεκριμζνα... —

Ειδικότερα... 

 

 Για ζμφαςθ 

Λδιαίτερα ςθμαντικό κεωρείται... —Αξίηει να τονιςτεί... —Εκείνο που προζχει... —Ράνω απ' όλα όμωσ... 

—Ξεχωριςτόσ λόγοσ, όμωσ, πρζπει να γίνει... — Εκείνο που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία... —Εξαιρετικι 

ςπουδαιότθτα όμωσ αποκτά....—Είναι περιττό να τονιςτεί... —Είναι γνωςτό ότι... —Δεν υπάρχει 

αμφιβολία... —Είναι κοινόσ τόποσ... —Είναι γεγονόσ ότι... — Είναι ςαφζσ ότι…— Αποτελεί 

πραγματικότθτα το γεγονόσ ότι... — Κατά κοινι ομολογία... —Υποςτθρίηεται ςυχνά ότι... —Λζγεται ςυχνά 

ότι... —Ειδικότερα... —Ρράγματι... —Ριο ςυγκεκριμζνα… —Αναλυτικότερα... — Γι' αυτό λοιπόν... —Με 

άλλα λόγια... —Φυςικά...Βζβαια... —Αναντίρρθτα... —Αρχικά... — Στθν περίπτωςθ αυτι... — Αυτό ιςχφει 

ςτο μζτρο που... —Είναι αλικεια ότι... — Με αφετθρία τθ (κζςθ - άποψθ) αυτι... — Κατά ςυνζπεια είναι 

ανάγκθ... — Σε μια τζτοια περίπτωςθ... —Στο πλαίςιο αυτό κατανοοφμε... — Με δεδομζνα τα παραπάνω 

δεν εκπλιςςει το γεγονόσ ότι... —Αυτό είναι ευνόθτο, αφοφ... —Είναι χριςιμο να τονιςτεί επίςθσ ότι... —

Είναι φανερό ότι... 

 

 Για ζναρξθ τθσ πρόταςθσ κατακλείδα 

Αβίαςτα, λοιπόν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα.. —Συνοψίηοντασ μποροφμε να επιςθμάνουμε... —Γίνεται, 

επομζνωσ, εφκολα, αντιλθπτό... —Εφκολα, λοιπόν, μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει... — Από τθ μζχρι τϊρα 

αποδεικτικι διαδικαςία γίνεται φανερό... —Εφκολα, λοιπόν, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα... 

 

 Χυνϊνυμα του «πρζπει»: 

Επιβάλλεται να... —καλό κα ιταν να...είναι ανάγκθ / κρίνεται απαραίτθτο / απαιτείται / αρμόηει ... —

οφείλει να... —είναι επιβεβλθμζνο... —χρειάηεται... — είναι απαραίτθτο... —αποτελεί αναγκαιότθτα... —

χρζοσ/ κακικον/ ςτόχοσ μασ είναι... — καλό/ χριςιμο κα ιταν... κακίςταται/κρίνεται αναγκαίο... —

προβάλλει ωσ αναγκαιότθτα το αίτθμα... —ευκφνθ όλων αποτελεί... —το μόνο ορατό μζςο διεξόδου... —

αρκεί να... —είναι επιτακτικι ανάγκθ λοιπόν... —αίτθμα των καιρϊν είναι... —ευχισ ζργο κα ιταν... 
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2. Πε τθ χριςθ ερϊτθςθσ  

Υαράδειγμα όπου θ κεματικι πρόταςθ ταυτίηεται με τθν ερϊτθςθ: 

....(Αποτζλεςμα: ) πλθκωριςμόσ ςτθν κυκλοφορία επιςτθμόνων, ανεργία ςτισ κατθγορίεσ των υπαλλιλων 

του κολάρου, πλθγωμζνεσ από τθν αδράνεια τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ, εξζγερςθ αδικοφμενων.... 

Ροφ και πότε κα απορροφθκοφν οι φιλόλογοι και οι νομικοί, οι κεολόγοι και οι φυςικοί, οι αρχιτζκτονεσ 

και οι τοπογράφοι μασ που κατά εκατοντάδεσ ρίχνονται ςτθν αγορά εργαςίασ αναηθτϊντασ τφχθ; Σι 

περιςςότεροι από τουσ νζουσ αυτοφσ εγκατζλειψαν τα χωριά και τθν πρωτογενι παραγωγικι διαδικαςία 

των πατζρων τουσ, προςπζραςαν τθν περιοχι τθσ δευτερογενοφσ οικονομίασ. 

Ε. Υαπανοφτςοσ 

 

3. Πε τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τθσ πρόταςθσ-κατακλείδασ 

Υαράδειγμα: 

Ιταν ζνασ καιρόσ όπου ο ςεβαςμόσ αξιωνόταν με το ζτςι κζλω, από εκείνον που τφχαινε να ζχει ζνα 

χρονικό μόνο προβάδιςμα. Σ κόςμοσ γνϊριςε πρεςβφτερουσ ανάξιουσ που απαιτοφςαν το ςεβαςμό και 

μόνο γιατί ζτςι τουσ ςυνζφερε και γιατί είχαν τθν εξουςία να τον επιβάλουν. Ο καιρόσ αυτόσ, ασ το πάρουμε 

απόφαςθ, ζχει περάςει. 

Υάει ο καιρόσ όπου ζνα επιτιδειο μθδενικό απαιτοφςε το ςεβαςμό επειδι κατόρκωςε να ςκαρφαλϊςει 

ςε μια κακζδρα.... 

Α. Ψερηάκθσ 

 

4. Πε επανάλθψθ μιασ ι περιςςότερων λζξεων-κλειδιϊν  

Από τθν προθγοφμενθ παράγραφο επαναλαμβάνονται μία ι περιςςότερεσ λζξεισ (κλειδιά). 

Υαράδειγμα: 

…Οζγοντασ πρότυπα εννοοφμε μια ςχθματοποιθμζνθ εικόνα μιασ ςειράσ από αξίεσ αρμονικά 

ςυνδυαςμζνεσ μεταξφ τουσ, που εκφράηουν επιδιωκόμενουσ από ζναν άνκρωπο ςτόχουσ. Χε κάκε κοινωνία 

άλλοτε άτυπα και άλλοτε ςυςτθματικά προβάλλονται διάφορα πρότυπα...  

Γίνεται ςαφζσ ότι θ αποδοχι προτφπων από τουσ νζουσ ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ τουσ να 

οριοκετιςουν ςτόχουσ ηωισ και να δϊςουν διεξόδουσ ςτουσ προβλθματιςμοφσ τουσ... 

Δ. Φαρμάκθσ 
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Ξεφάλαιο 7 

Θ ΓΟίΧΧΑ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

 

Α. ΠΣΦάΣΧΩΡΨΑΞΨΛΞΘ ΔΣΠΘ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

 

1. Ψο ριμα και θ ςθμαςία του 

 

α) Φθματικά ςφνολα – Σνοματικά ςφνολα 

Φθματικό ςφνολο ονομάηεται το τμιμα τθσ πρόταςθσ όπου θ βαςικι, κεντρικι λζξθ είναι το ριμα και τα 

ςυμπλθρϊματα του. Ψα ρθματικά ςφνολα ςτο κείμενο προςδιορίηουν κάτι ςυγκεκριμζνο π.χ. επιλφω το 

πρόβλθμα... 

Σνοματικό ςφνολο ονομάηεται το τμιμα τθσ πρόταςθσ όπου θ βαςικι, κεντρικι λζξθ είναι το ουςιαςτικό 

και τα ςυμπλθρϊματά του. Ψα ονοματικά ςφνολα προςδίδουν πυκνότθτα ςτο κείμενο και προςδιορίηουν 

κάτι γενικό και αφθρθμζνο π.χ. Θ επίλυςθ προβλιματοσ... 

 

β) Φθματικζσ εγκλίςεισ 

Σι ρθματικζσ εγκλίςεισ φανερϊνουν: 

 Σριςτικι: κάτι το βζβαιο και πραγματικό ι κάτι που είναι δυνατό/πικανό να ςυμβεί. 

 Ωποτακτικι: επικυμία ι κάτι που ενδζχεται να γίνει αλλά και προτροπι, απορία ι προςταγι. 

Χχθματίηεται βάηοντασ πριν από το ριμα ζνα από τα μόρια ασ, να ι ζναν από τουσ ςυνδζςμουσ για να, 

όταν, αν, πριν, μόλισ ι το απαγορευτικό μθ/μθν. 

 Υροςτακτικι: προςταγι, προτροπι, απαγόρευςθ ι ευχι. 

Χθμείωςθ: Σι εγκλίςεισ του ριματοσ επθρεάηουν το φφοσ του κειμζνου 

 

γ) Φθματικοί χρόνοι 

Σι ρθματικοί χρόνοι φανερϊνουν αφενόσ τθ χρονικι βακμίδα (παρελκόν, παρόν, μζλλον) και αφετζρου τον 

τρόπο ενζργειασ, δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό που δθλϊνει το ριμα (εξακολουκθτικά, 

ςτιγμιαία, ςυντελεςμζνα).  

Χυγκεκριμζνα: 

Λ. Υαρελκοντικοί χρόνοι: 

Υαρατατικόσ φανερϊνει πωσ κάτι γινόταν ςτο παρελκόν εξακολουκθτικά ι με επανάλθψθ, π.χ. διάβαηα. 

Αόριςτοσ: διευκρινίηει ότι κάτι ζγινε ςτο παρελκόν, ανεξάρτθτα αν διιρκεςε πολφ ι λίγο, π.χ. διάβαςα. 

Ωπερςυντζλικοσ: δθλϊνει ότι κάτι είχε γίνει ςτο παρελκόν και τελείωςε, πριν γίνει κάτι άλλο π.χ. είχα 

διαβάςει. 
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ΛΛ. Υαροντικοί χρόνοι: 

Ενεςτϊτασ χρθςιμοποιείται: 

 για να δθλϊςει κάτι που γίνεται ςτο παρόν εξακολουκθτικά, π.χ. διαβάηω 

 για να δθλϊςει κάτι που επαναλαμβάνεται. 

 για να προςδϊςει παραςτατικότθτα ςτον λόγο (ιςτορικόσ ενεςτϊτασ αντί αορίςτου). 

Υαρακείμενοσ: φανερϊνει ότι κάτι ζχει γίνει ςτο παρελκόν και παραμζνει ςυντελεςμζνο τθ ςτιγμι (τϊρα) 

που μιλάμε, π.χ. ζχω διαβάςει. 

ΛΛΛ. Πελλοντικοί χρόνοι: 

Χτιγμιαίοσ μζλλοντασ: δθλϊνει ότι κάτι κα γίνει ςτο μζλλον χωρίσ ςυνζχεια ι επανάλθψθ, π.χ. κα διαβάςω 

Εξακολουκθτικόσ μζλλοντασ: δθλϊνει ότι κάτι κα γίνεται ςτο μζλλον με αδιάκοπθ ςυνζχεια ι με 

επανάλθψθ, π.χ. κα διαβάηω. 

Χυντελεςμζνοσ μζλλοντασ: φανερϊνει ότι κάτι κα ζχει τελειϊςει/ολοκλθρωκεί ςτο μζλλον, πριν γίνει κάτι 

άλλο, π.χ. κα ζχω διαβάςει. 

Χθμείωςθ: Θ ηωντάνια, θ παραςτατικότθτα και θ πειςτικότθτα του λόγου ςε ζνα κείμενο εξαρτϊνται και 

από τον ρθματικό χρόνο που χρθςιμοποιείται. 

 

δ) Φθματικά πρόςωπα 

 α' ενικό πρόςωπο: προςδίδει ςτθν ζκφραςθ προςωπικό/εξομολογθτικό τόνο, ςτο φφοσ του κειμζνου 

αμεςότθτα και δθμιουργεί οικεία ςχζςθ με τον αναγνϊςτθ. Γενικότερα, εκφράηει προςωπικά βιϊματα, τισ 

ςκζψεισ του ςυγγραφζα. Είναι το πρόςωπο που κυριαρχεί ςτο θμερολόγιο, ςτθν επιςτολι, ςτο ςτοχαςτικό 

δοκίμιο. 

 β' ενικό πρόςωπο: προςδίδει ςτον λόγο αμεςότθτα, οικειότθτα/παραινετικό τόνο. Χρθςιμοποιείται για 

τθν πρόκλθςθ ςυναιςκθμάτων του δζκτθ. 

 γ' ενικό πρόςωπο: ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει τισ απόψεισ του ωσ αντικειμενικζσ και γενικά 

αποδεκτζσ, αφοφ εμφανίηεται να καταγράφει τθν πραγματικότθτα ωσ αποςταςιοποιθμζνοσ παρατθρθτισ. 

 α' πλθκυντικό πρόςωπο: προςδίδει ςτθν ζκφραςθ αμεςότθτα και οικειότθτα, αφοφ ο ςυγγραφζασ και 

ο αναγνϊςτθσ (πομπόσ/δζκτθσ) εμφανίηουν κοινι οπτικι γωνία, δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ τθσ 

ςυλλογικότθτασ- κακολικότθτασ/ςυμμετοχισ. Πάλιςτα ενεργοποιεί τον αναγνϊςτθ να διαβάςει προςεκτικά 

το κείμενο του κεωρείται κατάλλθλο πρόςωπο για ζνα πολιτικό κείμενο. 

 β' πλθκυντικό πρόςωπο: υποδθλϊνει παραίνεςθ και ενιςχφει τθν αμεςότθτα και τθν οικειότθτα ςτθ 

ςχζςθ πομποφ και δζκτθ. Χρθςιμοποιείται για τθν πρόκλθςθ των ςυναιςκθμάτων του δζκτθ. 

 γ' πλθκυντικό πρόςωπο: προςδίδει αντικειμενικότθτα ςτισ απόψεισ/ιδζεσ του ςυγγραφζα, αφοφ 

παρουςιάηονται ωσ γενικά αποδεκτζσ και ο ςυγγραφζασ αποςταςιοποιείται και αντιμετωπίηει τα πράγματα 

ωσ απλόσ παρατθρθτισ. 

Χθμείωςθ: Ψο είδοσ και το φφοσ ενόσ κειμζνου προςδιορίηονται από το ρθματικό πρόςωπο που 

χρθςιμοποιείται. 
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2. Χφνδεςθ προτάςεων 

Σι προτάςεισ, ανάλογα με τον τρόπο που ςυνδζονται, παρατακτικά ι υποτακτικά, προςδιορίηουν τον 

λόγο ενόσ κειμζνου, δθλαδι αν είναι απλόσ και λιτόσ ι ςφνκετοσ και πυκνόσ. Ειδικότερα: 

 

α. Υαρατακτικι ςφνδεςθ 

Ξακιςτά τον λόγο απλό, λιτό και άμεςο, δίχωσ επεξθγιςεισ/ αιτιολογιςεισ. Χυνδζει ιςοδφναμεσ προτάςεισ, 

κφριεσ ι όμοιεσ δευτερεφουςεσ με τθ χριςθ παρατακτικϊν ςυνδζςμων. Σι παρατακτικοί ςφνδεςμοι είναι: 

1. Χυμπλεκτικοί: και (κι), οφτε, μιτε, ουδζ, μθδζ. 

2. Διαηευκτικοί/ διαχωριςτικοί: ι. Είτε. 

3. Αντικετικοί: αλλά, μα, όμωσ, ωςτόςο, μόνο, παρά, μολαταφτα, ζξαλλου, (οι αντικετικοί ςφνδεςμοι ενϊ, 

αν και, μολονότι χρθςιμοποιοφνται κανονικά ςτθν υποτακτικι ςφνδεςθ ι. 

4. Χυμπεραςματικοί: λοιπόν, ϊςτε, άρα, επομζνωσ. 

5. Επεξθγθματικοί: δθλαδι. 

 

β. Ωποτακτικι ςφνδεςθ 

Ξακιςτά τον λόγο πυκνό, ςφνκετο. Δθλϊνει ικανότθτα ςτθν ζκφραςθ και ενιςχφει τθν παραςτατικότθτα και 

πειςτικότθτα του λόγου Χυνδζει προτάςεισ ανόμοιεσ, δθλαδι κφριεσ με δευτερεφουςεσ ι δευτερεφουςεσ 

ανόμοιεσ με τθ χριςθ υποτακτικϊν ςυνδζςμων. Σι υποτακτικοί ςφνδεςμοι είναι: 

1 Ειδικοί: πωσ. ότι, που. 

2. Αιτιολογικοί: γιατί, επειδι, αφοφ. 

3. έρονικοί: όταν, ςαν, ενϊ, κακϊσ, αφοφ, αφότου, πριν, μόλισ, προτοφ, ϊςπου, ωςότου, οπότε, όςο που, 

άμα.  

4. Ωποκετικοί: αν, εάν (και οι χρονικοί ςφνδεςμοι ςαν, άμα με ςθμαςία υποκετικοφ ςυνδζςμου). 

5. Εναντιωματικοί: αν και, ενϊ, μολονότι. 

6. Ψελικοί: για να, να. 

7. Αποτελεςματικοί: ϊςτε (να), που. 

8. Διςτακτικοί: μθ(ν), μιπωσ 

 

Αναφορικζσ προτάςεισ 

Πια ιδιαίτερθ κατθγορία δευτερευουςϊν προτάςεων, που θ χριςθ τουσ είναι πολφ ςυχνι ςτον λόγο, 

αποτελοφν οι αναφορικζσ προτάςεισ. Αναφζρονται ςε ζναν όρο -κφριο ι δευτερεφοντα- μιασ άλλθσ 

πρόταςθσ, τθσ κφριασ. 

Σι αναφορικζσ προτάςεισ διακρίνονται με κριτιριο τθ ςυντακτικι λειτουργία τουσ ςε: 

1. Αναφορικζσ ονοματικζσ: επζχουν τθ κζςθ ονοματικοφ προςδιοριςμοφ (ςτο υποκείμενο ι ςτο 

αντικείμενο του ριματοσ τθσ πρόταςθσ εξάρτθςθσ τθσ, παράκεςθσ, επεξιγθςθσ κ.λπ.) και ςυνικωσ 

ειςάγονται με αναφορικζσ αντωνυμίεσ, π.χ. ο οποίοσ, όποιοσ, οποιοςδιποτε, όςοσ, που (όταν αναφζρεται ςε 

ονόματα) κ.λπ. 

2. Αναφορικζσ επιρρθματικζσ: προςδιορίηουν ζναν επιρρθματικό προςδιοριςμό και ειςάγονται με 

αναφορικά επιρριματα: 
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• Ψοπικά: όπου, οπουδιποτε, που (όταν αναφζρονται ςε επιρρθματικό προςδιοριςμό). 

• Χρονικά: οπότε, οποτεδιποτε. 

• Ψροπικά: όπωσ, κακϊσ. 

• Υοςοτικά: όςο, οςοδιποτε 

Υαραδείγματα: 

1. Σ επιςτιμονασ ο οποίοσ ζχει ανεπτυγμζνο το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ (=αναφορικι ονοματικι πρόταςθ) 

προςφζρει με τισ ανακαλφψεισ του ςτθν ανκρωπότθτα. 

2. Ππου κι αν γυρίςεισ το βλζμμα ςου (=αναφορικι επιρρθματικι πρόταςθ), διαπιςτϊνεισ τθν αιςκθτικι 

υποβάκμιςθ. 

 
Επίςθσ, διακρίνονται ςε:  

1. .Αναφορικζσ προςδιοριςτικζσ: αναφζρονται ςε ζναν ονοματικό όρο μιασ άλλθσ πρόταςθσ και 

αποτελοφν αναγκαίουσ προςδιοριςμοφσ τθσ προθγοφμενθσ πρόταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ζνα 

ολοκλθρωμζνο νόθμα. 

2. Αναφορικζσ παρακετικζσ ι προςκετικζσ: αναφζρονται ςε ζναν ονοματικό όρο μιασ άλλθσ πρόταςθσ, 

χωρίηονται με κόμμα και δεν αποτελοφν απαραίτθτο ςυμπλιρωμα για τθν ολοκλιρωςθ του νοιματοσ, 

αλλά μποροφν να παραλειφκοφν. 

Υαραδείγματα: 

1. Ψο μάκθμα που μου αρζςει είναι θ Λςτορία *αναφορικι προςδιοριςτικι πρόταςθ, γιατί αποτελεί 

αναγκαίο προςδιοριςμό τθσ λζξθσ «μάκθμα»+. 

2. Διαβάηω το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, που είναι το αγαπθμζνο μου (μάκθμα) [αναφορικι παρακετικι ι 

προςκετικι πρόταςθ, γιατί δεν αποτελεί αναγκαίο ςυμπλιρωμα του λόγου+. 

 

3. Ενεργθτικι πακθτικι ςφνταξθ 

• Χτθν ενεργθτικι ςφνταξθ τονίηεται το υποκείμενο τθσ ενζργειασ που δθλϊνει το ριμα, δθλαδι το 

πρόςωπο ι το πράγμα που δρα/ενεργεί. 

• Χτθν πακθτικι ςφνταξθ τονίηεται το γεγονόσ/αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ. 

 
Πετατροπι ενεργθτικισ ςφνταξθσ ςε πακθτικι και αντίςτροφα 

α. Χτθ μετατροπι τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ ςε πακθτικι, το υποκείμενο του ριματοσ γίνεται ποιθτικό 

αίτιο , το ριμα γίνεται πακθτικό ςτον ίδιο χρόνο και το αντικείμενο του ριματοσ γίνεται υποκείμενο, π.χ.: 

Ενεργθτικι ςφνταξθ -> Υακθτικι ςφνταξθ 

Σ γεωργόσ οργϊνει το χωράφι. -> Ψο χωράφι οργϊνεται από το γεωργό. 

 
Αν το ενεργθτικό ριμα είναι δίπτωτο, το ζμμεςο αντικείμενο ςυνικωσ διατθρείται, μπορεί όμωσ να γίνει 

εμπρόκετο, π.χ.: 

Ενεργθτικι ςφνταξθ -> Υακθτικι ςφνταξθ 

Ψο ςχολείο του ζδωςε βραβείο. -> Ψου δόκθκε βραβείο από το ςχολείο. 

Σ κακθγθτισ εξζταςε το μακθτι αρχαία. -> Σ μακθτισ εξετάςτθκε από τον κακθγθτι  

  αρχαία. 
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Αν το ενεργθτικό ριμα παίρνει δφο αιτιατικζσ, τθ μία αντικείμενο και τθν άλλθ κατθγοροφμενο 

αντικειμζνου, τότε το αντικείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται υποκείμενο του πακθτικοφ ςε πτϊςθ 

ονομαςτικι, ενϊ το κατθγοροφμενο αντικειμζνου γίνεται κατθγοροφμενο υποκειμζνου ςε ονομαςτικι 

πτϊςθ, π.χ. : 

Ενεργθτικι ςφνταξθ -> Υακθτικι ςφνταξθ 

Σι πολίτεσ εξζλεξαν τον Χ βουλευτι.  -> Σ Χ εκλζχτθκε από τουσ πολίτεσ βουλευτισ.  

 

β. Χτθ μετατροπι τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ ςε ενεργθτικι, το υποκείμενο του ριματοσ γίνεται αντικείμενο, 

το ριμα γίνεται ενεργθτικό ςτον ίδιο χρόνο και το ποιθτικό αίτιο γίνεται υποκείμενο, π.χ.: 

Υακθτικι ςφνταξθ -> Ενεργθτικι ςφνταξθ 

Θ αντιπολίτευςθ επικρίκθκε από τον πρόεδρο -> Σ πρόεδροσ επζκρινε τθν αντιπολίτευςθ. 

 

4. Ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ  

Θ διατφπωςθ ενόσ κειμζνου γίνεται είτε ςε ευκφ είτε ςε πλάγιο λόγο. Χυνικωσ ςε ζνα κείμενο υπάρχουν 

και τα δφο είδθ διατφπωςθσ:  

Ευκφσ λόγοσ: απόδοςθ των λόγων ι των ςκζψεων κάποιου από τον ίδιο, π.χ. –Κα περάςω ςτο 

Υανεπιςτιμιο 

Υλάγιοσ λόγοσ: απόδοςθ των λόγων ι των ςκζψεων κάποιου από άλλο πρόςωπο, π.χ. Σ Ξϊςτασ είπε ότι κα 

περάςει ςτο Ρανεπιςτιμιο. 

Χτον πλάγιο λόγο οι προτάςεισ εξαρτϊνται από ζνα λεκτικό, αιςκθτικό, γνωςτικό, προτρεπτικό, 

κελευςτικό ι ερωτθματικό ριμα. 

Πετατροπι του ευκφ λόγου ςε πλάγιο 

Ξατά τθ μετατροπι του ευκφ λόγου ςε πλάγιο μεταβάλλονται:  

α. Σι κφριεσ προτάςεισ κρίςεωσ ςε ειδικζσ προτάςεισ. 

Υαράδειγμα 

Ευκφσ λόγοσ: - Είμαι πλοφςιοσ (κφρια πρόταςθ κρίςεωσ). 

Υλάγιοσ λόγοσ:  Σ Ξροίςοσ είπε ότι είναι πλοφςιοσ (ειδικι πρόταςθ). 

β. Σι κφριεσ προτάςεισ επικυμίασ ςε βουλθτικζσ προτάςεισ. 

Υαράδειγμα 

Ευκφσ λόγοσ: -Ανοίξτε τισ πφλεσ (κφρια πρόταςθ επικυμίασ). 

Υλάγιοσ λόγοσ: Σ ςτρατθγόσ διζταξε να ανοίξουν τισ πφλεσ (βουλθτικι πρόταςθ). 

γ. Σι ευκείεσ ερωτιςεισ ςε πλάγιεσ ερωτθματικζσ προτάςεισ. 

Υαράδειγμα 

Ευκφσ λόγοσ- Θ αρετι είναι διδακτι; (ευκεία ερωτθματικι πρόταςθ). 

Υλάγιοσ λόγοσ: Σ Χωκράτθσ ρϊτθςε (τον Υρωταγόρα), αν θ αρετι είναι διδακτι (πλάγια ερωτθματικι 

πρόταςθ). 
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5. Πικροπερίοδοσ –μακροπερίοδοσ  

Ψο φφοσ ενόσ κειμζνου εξαρτάται και από τθ διατφπωςθ του λόγου ςε μικρζσ ι μακρζσ περιόδουσ. 

Χυγκεκριμζνα: 

• Θ διατφπωςθ ςε μικρζσ περιόδουσ διαμορφϊνει λόγο απλό, που διευκολφνει τθν κατανόθςθ των 

νοθμάτων από τον δζκτθ και προςδίδει ζμφαςθ και ηωντάνια ςτο κείμενο. 

• Θ διατφπωςθ ςε μακρζσ περιόδουσ προχποκζτει πολφπλοκθ οργάνωςθ και ευχζρεια ςτθ χριςθ του 

λόγου, διαςαφθνίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των εννοιϊν (επεξιγθςθ, αιτιολόγθςθ κ.ά.), δθμιουργεί ςφνκετο 

φφοσ και ςυντελεί ςτθ γριγορθ και δυναμικι εξζλιξθ του κειμζνου. 

 

6. Ψα ςθμεία ςτίξθσ 

Τταν μιλοφμε, ανεβάηουμε ι κατεβάηουμε τθ φωνι μασ, ςταματάμε λίγο ι περιςςότερο, αλλάηουμε τον 

τόνο τθσ φωνισ μασ, ρωτάμε, αποροφμε ι καυμάηουμε, για να γίνουν καλφτερα κατανοθτά, από άλλουσ, 

όςα λζμε. Δθλαδι χρωματίηουμε τθ φωνι μασ και τονίηουμε τισ λζξεισ που κζλουμε περιςςότερο να 

προςζξει ο άλλοσ, που μασ ακοφει. 

Χτο γραπτό λόγο για να το πετφχουμε αυτό χρθςιμοποιοφμε τα ςθμεία ςτίξθσ. Π' αυτά δείχνουμε ποφ 

τελειϊνει μια ςκζψθ, ποφ κζλουμε να ςταματιςουμε, πϊσ να χρωματίςουμε τθ φωνι μασ. Ψα ςθμεία ςτίξθσ 

ξεκουράηουν τον ομιλθτι και τον αναγνϊςτθ. Άρα, αν δεν χρθςιμοποιιςουμε ςωςτά τα ςθμεία ςτίξθσ, το 

γραπτό μασ χάνει από τθν αξία του. 

 

Ψα κυριότερα ςθμεία ςτίξθσ είναι: 

1. Ψελεία (.): βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ πρόταςθσ ι μιασ περιόδου, όταν τελειϊνει το ολοκλθρωμζνο νόθμα, 

που εκφράηουμε και υποδεικνφει ότι πρζπει να γίνει διακοπι τθσ φωνισ. 

Υ.χ. Σ άνκρωποσ, αλλά και κάκε λαόσ, χρειάηεται ζνα ςκοπό ςτθ ηωι του. Αυτό τον ενεργοποιεί. Ψου δίνει 

νόθμα και ουςία. 

2. Άνω τελεία ι άνω ςτιγμι ( ˙ ): ςθμειϊνεται, για να δθλϊςει μικρότερθ διακοπι από τθν τελεία και 

μεγαλφτερθ από το κόμμα. Χυγκεκριμζνα τίκεται εντόσ μιασ περιόδου, για να διαχωρίςει προτάςεισ που 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςχζςθ επεξιγθςθσ, ςυμπλιρωςθσ ι αντίκεςθσ, προςδίδοντασ ζμφαςθ ςτον 

λόγο. Βάηουμε, όταν το νόθμα είναι αρκετά ολοκλθρωμζνο, αλλά όχι τζλειο. 

Υ.χ. Υζντε μινεσ απουςιάηει˙ πζντε ολόκλθρουσ μινεσ. Ωςτόςο δεν ςτενοχωριζται˙ δεν ςκζφτεται ακόμθ να 

επιςτρζψει. 

3. Ξόμμα ( , ): Είναι το κυριότερο ςθμείο ςτίξθσ και το χρθςιμοποιοφμε ςυχνά για να χωρίςουμε προτάςεισ, 

νοιματα, όμοιουσ όρουσ, λζξεισ, πριν και μετά τθν κλθτικι προςφϊνθςθ, πριν και μετά τισ δευτερεφουςεσ 

προτάςεισ, εκτόσ από τισ ειδικζσ, τισ πλάγιεσ ερωτθματικζσ, τισ ενδοιαςτικζσ (διςτακτικζσ) και τισ 

βουλθτικζσ. Θ ςωςτι χριςθ του βοθκά ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου. 

π.χ.: Ψαξίδεψε, είδε και ζμακε πολλά. 

4. Ερωτθματικό (; ): Ψο βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ φράςθσ με τθν οποία ρωτάμε κάτι και αποτελεί ςχολιαςτικό 

ςθμείο ςτίξθσ. Πε τθ χριςθ του ο ςυγγραφζασ εκφράηει ςυνικωσ προβλθματιςμό ι απορία και επιδιϊκει 

να αφυπνίςει, να κινθτοποιιςει, να προκαλζςει το ενδιαφζρον του δζκτθ και να διεγείρει ςυναιςκιματα, 

προςδίδοντασ ςτον λόγο ζμφαςθ, ηωντάνια και παραςτατικότθτα. Πετά το ερωτθματικό. όταν κλείνει θ 

ερϊτθςθ, αρχίηουμε με κεφαλαίο γράμμα. 
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5. καυμαςτικό ( ! ): Βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ λζξθσ ι πρόταςθσ, όταν κζλουμε να εκφράςουμε καυμαςμό, 

χαρά, ζκπλθξθ, λφπθ, φόβο, ςυγκίνθςθ, ενκουςιαςμό, κακϊσ και για να δθλωκεί θ υπερβολι. Ξαι αυτό 

αποτελεί ςχολιαςτικό ςθμείο ςτίξθσ. Πετά το καυμαςτικό αρχίηουμε με κεφαλαίο γράμμα αρκεί θ πρόταςθ 

που ακολουκεί να μθν αποτελεί ςυνζχεια τθσ επιφωνθματικισ. 

π.χ. Υϊσ να το πιςτζψω! 

Πακάρι να προκόψει! 

6. Υαρζνκεςθ ( ): Πζςα ςτθν παρζνκεςθ κλείνουμε μια λζξθ ι μια φράςθ, που επεξθγεί ι ςυμπλθρϊνει 

ζνα νόθμα.  

π.χ. Ξαλοί αγωγοί τθσ κερμότθτασ είναι τα μζταλλα (ςίδερο, χαλκόσ, άργυροσ...)  

Σι γονείσ μου πιγαν διακοπζσ ςτο νθςί τθσ Αφροδίτθσ (Ξφπρο). 

7. Διπλι τελεία ( : ): Είναι δφο τελείεσ θ μια επάνω ςτθν άλλθ. Χθμειϊνεται: 

• πριν από φράςεισ που αποδίδονται αυτοφςιεσ, όπωσ ειπϊκθκαν, 

• πριν από ριςεισ, γνωμικά και παροιμίεσ, 

• πριν από απαρίκμθςθ, 

• όταν παρουςιάηουμε τα αποτελζςματα μιασ πράξθσ, ενόσ φαινομζνου ι ενόσ προβλιματοσ. 

8. Αποςιωπθτικά (...): Ψα βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ πρόταςθσ ι μιασ λζξθσ, όταν κζλουμε να γράψουμε κάτι 

ακόμθ, αλλά το παραλείπουμε, το αποςιωποφμε είτε γιατί διακόπθκε θ ομιλία είτε για διάφορουσ λόγουσ 

(από ςυγκίνθςθ, ςεβαςμό, περιφρόνθςθ, ςυμπάκεια, προβλθματιςμό, αμφιςβιτθςθ, ειρωνεία, 

υπαινιγμό...). Αποτελοφν ςχολιαςτικό ςθμείο ςτίξθσ 

π.χ. Υοιοσ ξζρει, τι κάνει... 

9. Ειςαγωγικά ( « » ): Ψα χρθςιμοποιοφμε για να δθλϊςουν: 

• επανάλθψθ αυτοφςιων των λόγων άλλων, π.χ.: Θ μθτζρα μου μάσ είπε αυςτθρά: «Πθν κάνετε 

φαςαρία». 

• ειρωνικι/απαξιωτικι αναφορά ςε κάτι, 

• μεταφορικι χριςθ μιασ ζννοιασ. 

10.Υαφλα (-): Θ παφλα ςθμειϊνεται ςτον διάλογο, για να δθλϊςει τθν αλλαγι του προςϊπου που μιλάει. 

11.Διπλι παφλα (- -): Ανάμεςα ςε δφο παφλεσ εμπεριζχεται μια φράςθ, θ οποία επεξθγεί ι ςυμπλθρϊνει τα 

γραφόμενα και αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν κατανόθςθ του λόγου. 

12.Ξάκετθ γραμμι (/): Θ κάκετθ γραμμι χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ανάμεςα ςε λζξεισ ςυνϊνυμεσ ι με 

παραπλιςιο ςθμαςιολογικό περιεχόμενο, προςδίδοντασ ζμφαςθ ςτον λόγο. 

 

7. Οεξιλογικζσ επιςθμάνςεισ 

Χυνϊνυμα:  λζξεισ που ζχουν τθν ίδια περίπου ςθμαςία. Υ.χ. ξθμερϊνει - χαράηει.  

Αντϊνυμα:  λζξεισ που ζχουν αντίκετθ περίπου ςθμαςία. Υ.χ. ταχφτθτα - βραδφτθτα. 

Ψαυτόςθμα: λζξεισ που θ ςθμαςία τουσ είναι ακριβϊσ ίδια. Υ.χ. ςτζγθ - ςκεπι.  

Σμόρριηα:   λζξεισ που ζχουν όμοια ρίηα. Υ.χ. γράφω —>γραφι. 

Υαράγωγα: λζξεισ που ςχθματίηονται από το κζμα άλλθσ λζξθσ με τθν προςκικθ κατάλθξθσ. π.χ. αρχι -> 

αρχίηω. 
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Σμϊνυμα: ομόθχεσ λζξεισ, αλλά με διαφορετικι ςθμαςία και ορκογραφία. π.χ. κλείνω - κλίνω. 

Υαρϊνυμα: λζξεισ που μοιάηουν μεταξφ τουσ ωσ προσ τον γραμματικό τφπο, τον τονιςμό ι τθν προφορά, 

αλλά ζχουν διαφορετικι ςθμαςία. π.χ. είδθ - ιδθ. Ξάποια παρϊνυμα διαφζρουν και ωσ προσ τον τονιςμό 

(τονικά παρϊνυμα). Υ.χ. μόνθ - μονι. 

 

Για τθν αναηιτθςθ λζξεων που ανικουν ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ ςτθριηόμαςτε ςτθν ετυμολογία των 

λζξεων (άπλεσ λζξεισ ->ρίηα, ςφνκετεσ λζξεισ -> ςυνκετικά τουσ ςτοιχεία, α' και β ςυνκετικό) και ςτα 

ςυμφραηόμενα. 

• Χχθματιςμόσ ςφνκετθσ λζξθσ με βάςθ τα ςυνκετικά μζρθ μιασ άλλθσ λζξθσ  

Υ.χ. τροποποιϊ <τροποσ+ποιω: δφςτροποσ, αρτοποιόσ 

• Χχθματιςμόσ πρόταςθσ από λζξθ. 

Χφνταξθ πρόταςθσ με ολοκλθρωμζνο νόθμα 

Υ.χ. δθμοκρατία: Χυνικωσ, μιλϊντασ για δθμοκρατία εννοοφμε το πολίτευμα ςτο οποίο θ εξουςία απορρζει 

και αςκείται από τον λαό. 

• Επεξιγθςθ μιασ λζξθσ με περιφραςτικι μορφι 

Υ.χ. κοινωνικοποίθςθ: θ ομαλι ζνταξθ του ατόμου ςτο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Β. ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ ΨΘΧ ΓΟίΧΧΑΧ 

Θ λζξθ αν και αποτελεί το μικρότερο μζροσ του λόγου, εντοφτοισ ζχει μεγάλθ βαρφτθτα ςε μια πρόταςθ, 

είτε ςτον γραπτό, είτε ςτον προφορικό λόγο. Γι’ αυτό και καμία λζξθ δεν χρθςιμοποιείται τυχαία. Χυχνά ζχει 

πολλζσ ςθμαςίεσ (πολυςθμία) που εξαρτάται από τθ λειτουργία τθσ μζςα ςτθν πρόταςθ. Χυγκεκριμζνα αν 

χρθςιμοποιείται με τθν κυριολεκτικι, λογικι, αναφορικι ι και δθλωτικι ςθμαςία τθσ ι αν με τθ 

μεταφορικι, ςυγκινθςιακι, ποιθτικι ι και ςυνυποδθλωτικι τθσ ζννοια. Υ.χ. Θ καρδιά του ανκρϊπου (ο 

μυσ). Θ Άννα τρϊει πάντα τθν καρδιά του μαρουλιοφ . Ζφταςε ςτθν καρδιά του προβλιματοσ  

Χυγκεκριμζνα: 

1. Αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ 

 Σ πομπόσ χρθςιμοποιεί λζξεισ ι φράςεισ με τθν κυριολεκτικι τουσ ςθμαςία (δθλωτικι χριςθ τθσ 

γλϊςςασ). 

 Θ γλϊςςα λειτουργεί με λογικό τρόπο, δθλαδι απευκφνεται ςτθ λογικι του δζκτθ. 

 Σ πομπόσ αποςκοπεί ςτθν πλθροφόρθςθ. 

2. Υοιθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ  

 Σ πομπόσ χρθςιμοποιεί λζξεισ ι φράςεισ με τθ μεταφορικι τουσ ςθμαςία -εικόνεσ, παρομοιϊςεισ 

κ.λπ. - (ςυνυποδθλωτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ). 

 Θ γλϊςςα λειτουργεί με ςυνειρμικό τρόπο, δθλαδι απευκφνεται ςτο ςυναίςκθμα του δζκτθ. 

 Σ πομπόσ αποςκοπεί ςτθ διζγερςθ ςυναιςκθμάτων με ςυγκινθςιακά φορτιςμζνο λόγο. 

Υαραδείγματα: 

1. Πε αναφορικι λειτουργία: «Ψο ςχολείο οφείλει να παρζχει ςτουσ νζουσ επαγγελματικό προςανατολιςμό 

και πλθροφόρθςθ για τα επαγγζλματα και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ». () 
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2. Πε ποιθτικι λειτουργία: «Πζςα όμωσ ς' αυτό το μεταβατικό και ρευςτό τοπίο λάμπει θ ελπίδα ότι ο 

άνκρωποσ κα τικαςεφςει τον εαυτό του και κα χρθςιμοποιιςει τθ νζα γνϊςθ, για να ηεςτακεί και όχι να 

αυτοπυρπολθκεί».  

 

Αναφορικι λειτουργία  

(Ξυριολεκτικι ι Οογικι ι Δθλωτικι) 

 

Υοιθτικι λειτουργία  

(Πεταφορικι ι Χυγκινθςιακι ι Χυνυποδθλωτικι) 

ςτακμόσ τρζνου 

πικρόσ καφζσ 

ηεςτό νερό 

το φωσ του ιλιου 

οι ρίηεσ του δζντρου 

ςτακμόσ ηωισ 

πικρά δάκρυα 

ηεςτι αγκαλιά 

το φωσ τθσ γνϊςθσ 

οι πολιτιςμικζσ ρίηεσ του ζκνουσ μασ 

 

 

Γ. ΧέΘΠΑΨΑ ΟΣΓΣΩ 

Χτο κακθμερινό μασ λόγο, όπωσ και ςτα λογοτεχνικά κείμενα (πεηά ι ποιθτικά) για αιςκθτικοφσ, κυρίωσ, 

λόγουσ, είναι ςυχνό το φαινόμενο θ χριςθ διαφόρων ςχθμάτων λόγου, επειδι δίνουν ςτο λόγο ηωντάνια 

και παραςτατικότθτα. 

Ξάποια ςχιματα λόγου που χρθςιμοποιοφμε με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα είναι τα παρακάτω:  

 

1. Πεταφορά: Είναι το ςχιμα λόγου που μια λζξθ δε χρθςιμοποιείται με τθν αρχικι τθσ ςθμαςία, τθν 

κυριολεκτικι, αλλά με μια άλλθ διαφορετικι, που δεν είναι, όμωσ άςχετθ με αυτι. 

Θ μεταφορά κεωρείται επιτυχθμζνθ, όταν υπάρχει κοινό γνϊριςμα και κοινι ςθμαςία μεταξφ τθσ 

κυριολεκτικισ ζννοιασ τθσ λζξθσ και τθσ μεταφορικισ. Αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ςχιματα λόγου 

και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε είδοσ του πεηοφ ι του ποιθτικοφ λόγου. Υροςκζτει ηωντάνια, 

εκφραςτικότθτα και παραςτατικότθτα ςτο λόγο, όπωσ γλαφυρότθτα (παραςτατικότθτα, κομψότθτα) και 

χάρθ ςτο φφοσ. 

Υαράδειγμα μεταφοράσ: Αυτόσ ζχει ατςάλινα νεφρα (μεταφζρουμε ςε ζνα πρόςωπο ατςάλινα νεφρα, που 

αντζχουν, δθλαδι, και ςτισ πιο δυνατζσ ςυγκινιςεισ). 

Χτον αντίποδα τθσ μεταφοράσ βρίςκεται θ: 

 

2. Ξυριολεξία: Χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ ςτο λόγο (γραπτό ι προφορικό) με τθν πραγματικι τθσ ςθμαςία. 

Δθλαδι κυριολεξία είναι να βρίςκουμε τθν κατάλλθλθ λζξθ για κάκε ζννοια/ςκζψθ, ιδζα, που κζλουμε να 

εκφράςουμε. 

Θ κυριολεξία δίνει ςτο λόγο ακρίβεια και ςαφινεια, γι’ αυτό και χρθςιμοποιείται ςτα επιςτθμονικά 

κείμενα, ςτα αποδεικτικά δοκίμια, όταν κζλουμε να πείςουμε κάποιον, να τον πλθροφοριςουμε, να τον 

ενθμερϊςουμε... 

Υαράδειγμα κυριολεξίασ: Πε τθν εργαςία ο άνκρωποσ γίνεται παραγωγικόσ και δθμιουργικόσ. 
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3. Υαρομοίωςθ: Είναι το ςχιμα λόγου που παραλλθλίηουμε κάτι ι το ςυγκρίνουμε με κάτι άλλο, που 

μοιάηουν μεταξφ τουσ. Σ παραλλθλιςμόσ των δφο εννοιϊν γίνεται με τα: ςαν, όπωσ, κακϊσ, ωσ, όμοιοσ, 

παρόμοιοσ. .. Για να κεωρείται πετυχθμζνθ θ παρομοίωςθ, καλό κα είναι οι ζννοιεσ που ςυγκρίνονται να 

είναι ευκολονόθτεσ, πραγματικζσ, εξακριβωμζνεσ. 

Θ παρομοίωςθ δίνει ςτο λόγο (προφορικό ι γραπτό) χάρθ, ομορφιά, δφναμθ, αρμονία, ενϊ τα νοιματα 

μασ, οι ςυλλογιςμοί μασ αποκτοφν ιςχφ. 

Υαράδειγμα παρομοιϊςεων 

α) Πε το ςαν: Ξόκκινοσ ςαν παντηάρι, 

β) Πε το όπωσ: Είναι κίτρινοσ όπωσ τα φφλλα των δζνδρων το φκινόπωρο, γ) Πε το κακϊσ: Ψο πρόςωπο του 

ςυννεφιάηει, κακϊσ ο μαρτιάτικοσ ουρανόσ. 

 

4. Υροςωποποίθςθ: Είναι το ςχιμα λόγου με το οποίο δίνουμε ηωι ςτα άψυχα πράγματα, ηϊα, 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, νεκροφσ. Χυγκεκριμζνα τα δίνουμε ιδιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςυνικειεσ, που αφοροφν 

πρόςωπα. Ψα παρουςιάηουμε δθλαδι ςαν ηωντανά πρόςωπα, με ψυχι και ςυναιςκιματα. Για να κεωρείται 

επιτυχθμζνθ θ προςωποποίθςθ, καλό κα είναι να αποφεφγονται οι υπερβολζσ. 

Αποτελεί ζνα από τα πιο εκφραςτικά ςχιματα λόγου. Χτα δθμοτικά τραγοφδια, ςτον Τμθρο, ςτθν 

ποίθςθ, ςτθ πεηογραφία, ςτα παιδικά αναγνϊςματα ςυναντοφμε πολλζσ πετυχθμζνεσ προςωποποιιςεισ. 

Υαράδειγμα προςωποποιιςεων: Σ Τλυμποσ και ο Ξίςςαβοσ τα δφο βουνά μαλϊνουν (μαλϊνουν τα βουνά). 

 

5. Πετωνυμία: Είναι το ςχιμα κατά το οποίο μεταξφ δφο εννοιϊν που ζχουν ςτενι ςυνάρτθςθ 

χρθςιμοποιείται θ μία ζννοια αντί τθσ άλλθσ. Ζτςι, αντί του ζργου χρθςιμοποιείται ο δθμιουργόσ, αντί του 

περιεχομζνου εκείνο που το περιζχει, αντί του ςυγκεκριμζνου το αφθρθμζνο, αντί τθσ αιτίασ το 

αποτζλεςμα... 

Ωσ ςχιμα χρθςιμοποιείται τόςο ςτο γραπτό, όςο και ςτον προφορικό λόγο. Βζβαια, χρειάηεται να είμαςτε 

προςεκτικοί, για να μθ δθμιουργοφνται κενά και αςάφειεσ. Χτο ςχιμα αυτό ανικουν και οι γνωςτζσ 

εκφράςεισ: το ράςο (αντί κλιροσ), το χακί (αντί ςτρατόσ)... 

Υαράδειγμα μετωνυμίασ: Πελζτθςε ςυςτθματικά τον Τμθρο (αντί τα ζργα του Σμιρου). 

 

6. Αντίκεςθ: Είναι το ςχιμα λόγου κατά το οποίο ςυςχετίηουμε δφο διαφορετικά πράγματα, ζννοιεσ ι 

παρουςιάηουμε το ίδιο πράγμα τθν ίδια ζννοια ςε δφο αντίκετεσ καταςτάςεισ. 

Θ αντίκεςθ αποτελεί ζνα από τα ςπουδαιότερα ςχιματα λόγου, γιατί με αυτιν πετυχαίνουμε τθν 

ποικιλία του φφουσ, τθν παραςτατικότθτα των εικόνων, τθ ηωθρότθτα των ςυναιςκθμάτων, τθ χάρθ και τθν 

αρμονία του λόγου. Χρθςιμοποιείται ςε όλα τα είδθ του λόγου και καλό κα είναι να είμαςτε προςεκτικοί και 

ακριβείσ ςτθ χριςθ τθσ. Θ ανεπιτυχισ ςυςχζτιςθ αντίκετων πραγμάτων ι εννοιϊν δεν οδθγεί ςτον 

επιδιωκόμενο ςκοπό. 

Υαράδειγμα αντίκεςθσ: Γφριηε πάνω - κάτω, πζρα - δϊκε 

 

7 Ειρωνεία: Είναι το ςχιμα λόγου, κατά το οποίο χρθςιμοποιοφμε λζξεισ ι φράςεισ που ζχουν εντελϊσ 

διαφορετικι ι αντίκετθ ςθμαςία. Ωσ ςχιμα το χρθςιμοποιοφμε, κυρίωσ, ςτισ κακθμερινζσ μασ ςυηθτιςεισ, 

αλλά και ςτον ποιθτικό λόγο. 
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Για να είναι επιτυχθμζνθ θ ειρωνεία, ωσ ςχιμα λόγου δεν αρκεί μόνον θ κατάλλθλθ επιλογι των λζξεων, 

αλλά και οι ανάλογοι μορφαςμοί, κινιςεισ, ο κατάλλθλοσ τόνοσ τθσ φωνισ και το ανάλογο χρϊμα (εννοείται 

ςτον προφορικό λόγο). 

Υαράδειγμα ειρωνείασ: Ψι ζξυπνοσ που είςαι! (δθλαδι τι κουτόσ) 

 

8. Αλλθγορία: Είναι το ςχιμα του λόγου κατά το οποίο άλλα λζμε και άλλα εννοοφμε. Πε ζντονεσ 

εκφράςεισ, φανερϊνουμε διαφορετικζσ ζννοιεσ από εκείνεσ που διατυπϊνουμε. Ωσ ςχιμα χρθςιμοποιείται, 

κυρίωσ, ςτουσ μφκουσ, ςτα παραμφκια, ςτα αινίγματα... Επιτυχθμζνεσ αλλθγορίεσ εντοπίηουμε ςτα Σμθρικά 

ζπθ, ςε ζργα δραματικϊν και λυρικϊν ποιθτϊν, ςτθν ποίθςθ, ςτον πεηό λόγο... 

Υαράδειγμα αλλθγορίασ: Άναψε ο γιαλόσ και κάθκαν τα ψάρια (αντί ζγινε μεγάλθ φαςαρία). 

 

9. Αναλογία: Είναι το ςχιμα λόγου κατά το οποίο παραλείπονται μία ι περιςςότερεσ λζξεισ ι φράςεισ, 

γιατί εννοοφνται κατ' αναλογίαν προσ τα προθγοφμενα ι τα επόμενα, αλλά αλλαγμζνεσ. 

Χρθςιμοποιείται, κυρίωσ, ςτον προφορικό λόγο. Για να κεωρείται επιτυχθμζνθ θ αναλογία απαιτεί τζχνθ και 

προςοχι. 

Υαράδειγμα αναλογίασ: Ψθν επόμενθ θμζρα δεν ζφυγα, όπωσ είχα ςκοπό (να φφγω). 

 

10.Υολυςφνδετο: Είναι το ςχιμα του λόγου κατά το οποίο δφο ι περιςςότεροι όμοιοι όροι ι φράςεισ 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςυμπλεκτικοφσ ι διαχωριςτικοφσ ςυνδζςμουσ. 

Ψο αντίκετο του ςχιμα είναι το αςφνδετο όπου όμοιοι όροι ι φράςεισ δεν ςυνδζονται μεταξφ τουσ. 

Υαραδείγματα: Σ Δθμιτρθσ είναι ειλικρινισ και τίμιοσ και ςυνεπισ και ευγενισ και οικονόμοσ (αντί: 

ειλικρινισ, τίμιοσ, ςυνεπισ, ευγενισ, οικονόμοσ). 

 

Δ. ΨΣ ΩάΣΧ ΨΣΩ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

Ψο φφοσ είναι ο τρόποσ που χρθςιμοποιοφμε για να εκφράςουμε ςτο γραπτό ι προφορικό λόγο τισ 

ςκζψεισ, τισ ιδζεσ, τα ςυναιςκιματα μασ... Χτθ λογοτεχνία φφοσ είναι ο τρόποσ ζκφραςθσ του ςυγγραφζα. 

Ξάκε κείμενο (δοκίμιο, άρκρο, επιςτολι, απομνθμονεφματα κ.ά.), ανάλογα με το είδοσ του, παρουςιάηει 

διαφορετικό φφοσ. Ζχοντασ ωσ κριτιρια τθ ςφνταξθ, τθ ςφνδεςθ των προτάςεων, το λεξιλόγιο, τα 

ρθματικά πρόςωπα, τθ χριςθ μικρϊν ι μακρϊν περιόδων λόγου, τα ςχιματα λόγου, τθν πρόκεςθ του 

ςυντάκτθ/ςυγγραφζα μποροφμε να το χαρακτθρίςουμε ωσ: 

 Απλό: Σ ςυγγραφζασ εκφράηεται φυςικά χωρίσ πολλά κοςμθτικά επίκετα ι ςχιματα λόγου. 

 Γλαφυρό ι μζςο: Σ ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί κοςμθτικά επίκετα, ςχιματα λόγου. 

 Ωψθλό ι μεγαλοπρεπζσ: Σ ςυγγραφζασ ζχει υψθλό τόνο, υψθλζσ ιδζεσ, ανωτερότθτα ςκζψεων, 

ςυναιςκθμάτων. 

 Πεικτό: ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί γνωρίςματα φφουσ που ανικουν ςε περιςςότερα είδθ φφουσ. 

Επιπλζον, το φφοσ ενόσ κειμζνου μπορεί να είναι: απλό, λιτό, φυςικό, επίςθμο, ςοβαρό, χιουμοριςτικό, 

ςαρκαςτικό, ειρωνικό, ςαρκαςτικό, προτρεπτικό, οικείο, εξομολογθτικό, προςωπικό, επιςτθμονικό, 

επιτθδευμζνο, εξεηθτθμζνο, φιλοςοφικό, λυρικό ςτοχαςτικό, ςφνκετο... 
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Χτοιχεία που κάνουν το φφοσ οικείο 

1. Θ χριςθ του α' ενικοφ και β' ενικοφ προςϊπου, όπωσ και του β' πλθκυντικοφ. 

2. Σ διάλογοσ. 

3. Σι ρθτορικζσ ερωτιςεισ. 

4. Σ ευκφσ λόγοσ. 

5. Ψα παραδείγματα. 

6. Σ μφκοσ. 

7. Θ ςαφινεια.  

8. Ψο χιοφμορ. 
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Bϋ   ΠΕΦΣΧ 

 

 

ΔΛΑΓΦΑΠΠΑΨΑ   ΚΕΠΑΨίΡ   ΞΑΛ   ΞΦΛΨΘΦΛΑ   ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ 
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άΩΧΘ - ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΣ ΥΦΣΒΟΘΠΑ 

 

άφςθ είναι το ςφνολο των όντων (οργανικϊν και ανόργανων), ο φυςικόσ κόςμοσ και οι νόμοι που το 

κυβερνοφν. Θ δφναμθ που δίνει αρχι, γζνεςθ και ενζργεια ςτα ζμψυχα πράγματα και ςυνεχίηει το ζργο τθσ 

δθμιουργίασ. 

 

Αξία τθσ φφςθσ 

1. Ψο φυςικό περιβάλλον αποτζλεςε και αποτελεί πθγι ηωισ, αφοφ ςε αυτό γεννιζται, διαπλάκεται και ηει 

ο άνκρωποσ. Αντλεί από αυτό τα υλικά αγακά, τισ πρϊτεσ φλεσ, τθν τροφι, ϊςτε να επιβιϊςει. Θ ενζργεια, ο 

ιλιοσ, ο αζρασ, οι υδατοπτϊςεισ του ζδωςαν τθ δυνατότθτα να δραςτθριοποιθκεί και να προοδεφςει 

εξελικτικά. Άλλωςτε, θ φφςθ εγγυάται τθν ψυχικι και ςωματικι υγεία του ανκρϊπου. 

2. Θ φφςθ όμωσ όχι μόνο κακόριςε βιολογικά τον άνκρωπο, αλλά αποτζλεςε πθγι ζμπνευςθσ, 

καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και πνευματικϊν ςτοχαςμϊν. Θ ςφνκεςθ των χρωμάτων, θ εναλλαγι των 

εποχϊν, θ αρμονία τθσ φφςθσ προκάλεςαν δζοσ ςτον άνκρωπο. Σι κλαςικζσ τζχνεσ, το λυρικό ςτοιχείο, θ 

βουκολικι ποίθςθ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ αναδεικνφουν το ςεβαςμό που τρζφει ο άνκρωποσ προσ αυτι και 

τθν προςπάκεια του να τον εκφράςει. Θ φφςθ εξευγενίηει τα ςυναιςκιματα, ξεκουράηει, προςφζρει γαλινθ 

και ψυχικι θρεμία. 

3. Θ ευεργετικι προςφορά τθσ φφςθσ επεκτείνεται και ςτον πνευματικό τομζα. Ξεντρίηει τθ φιλοπεριζργεια 

του ανκρϊπου, τθν τάςθ του για ζρευνα, του εξάπτει τθν επικυμία να γνωρίςει τισ ιδιότθτεσ και τισ 

δυνάμεισ τθσ. Ι φφςθ άλλωςτε αποτελεί το ζρειςμα για τθν ανάπτυξθ των φυςικϊν επιςτθμϊν και τθσ 

τεχνολογίασ. 

4. Επιπλζον, θ τάξθ και θ οργάνωςθ τθσ φφςθσ, ο κφκλοσ τθσ φκοράσ και τθσ γζνεςθσ τον ϊκθςαν ςτθν 

προςπάκεια να αναηθτιςει, να διειςδφςει και να ερμθνεφςει τθν αλικεια. Θ νομοτζλεια του φυςικοφ 

κόςμου οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ φιλοςοφικϊν ςτοχαςμϊν. Ψα πρϊτα υπαρξιακά προβλιματα του 

ανκρϊπου αποκρυςταλλϊκθκαν και βρικαν τθν ζκφραςθ τουσ ςτο ζργο των φυςικϊν φιλοςόφων. Αυτά 

αποτζλεςαν ερζκιςμα για τθν αναηιτθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ φφςθσ. 

5. Ξινοφμενοσ ς' αυτι τθν κατεφκυνςθ, ο άνκρωποσ κζλθςε να ανακαλφψει τθ δφναμθ ποφ κρυβόταν πίςω 

από το μεγαλείο τθσ δθμιουργίασ. Τ,τι δεν μποροφςε να προςεγγίςει μζςω τθσ λογικισ, το περιζβαλε με 

δζοσ και το κεοποίθςε. Ακόμθ και ςιμερα θ αρμονία τθσ φφςθσ τονϊνει το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα. Ζτςι 

θ αλαηονεία που προκαλεί ςτον άνκρωπο θ ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ δεν οφείλεται ςε τίποτε άλλο παρά ςτθ 

διείςδυςθ του ανκρϊπου ςτθν ίδια τθ φφςθ, ςτο μικρόκοςμο και ςτο μακρόκοςμο. 

 

Α. ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΣ ΥΦΣΒΟΘΠΑ 

Ψο λεγόμενο «οικολογικό πρόβλθμα» που ςιμερα αντιμετωπίηουμε ςε παγκόςμια κλίμακα, αποτελεί ζνα 

πρόβλθμα διττό, που ςυνίςταται ςτθ μόλυνςθ γθσ, αζρα και υγροφ ςτοιχείου κακϊσ και ςτθν απομφηθςθ 

τθσ φφςθσ και των πόρων τθσ μζςω τθσ τεχνολογίασ. 
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Λ. Δείγματα οικολογικοφ προβλιματοσ 

 Εξάντλθςθ φυςικϊν πόρων και πρϊτων υλϊν. 

 Φαινόμενο «κερμοκθπίου». 

 Τξινθ βροχι. 

 Εξάλειψθ ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ. 

 Αποψίλωςθ δαςϊν. 

 Υετρελαιοκθλίδεσ. 

 Υυρθνικά απόβλθτα από πυρθνικζσ δοκιμζσ ι ατυχιματα κ.λπ. 

 

ΛΛ. Αίτια οικολογικοφ προβλιματοσ  

1. Άγνοια, αδιαφορία, ανευκυνότθτα. 

2. Χυμφζροντα ατόμων, ομάδων και ολόκλθρων κρατϊν (π.χ. οικοπεδοφάγοι). 

3. Ξρίςθ φορζων αγωγισ, π.χ. οικογζνειασ, ςχολείου, οπότε δεν προςφζρεται ζγκαιρα ςτα άτομα θ 

απαραίτθτθ ανκρωπιςτικι παιδεία και θ οικολογικι αγωγι, άρα δεν διακζτουν πολφπλευρθ καλλιζργεια, 

ϊςτε να διαμορφϊςουν από τθ νεαρι θλικία οικολογικι ςυνείδθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ. 

4. Ψα ΠΠΕ μζςω κυρίωσ τθσ διαφιμιςθσ προβάλλουν υλιςτικά, υπερκαταναλωτικά πρότυπα ςτα άτομα, 

οπότε τα ςτρζφουν ςτθν αςυδοςία απζναντι ςτο περιβάλλον με γνϊμονα το μεγαλφτερο δυνατό κζρδοσ. 

5. Σι πολιτικοί θγζτεσ αςκοφν με ςτείρο τεχνοκρατιςμό και ςτυγνό επαγγελματιςμό τθν εξουςία, οπότε δεν 

ενδιαφζρονται τόςο για τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν που είναι ςυνυφαςμζνθ και με τθ ςχζςθ τουσ με τθ 

φφςθ, όςο για τθν ευθμερία των αρικμϊν και τθν οικονομικι ανάπτυξθ, που είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν 

άμετρθ βιομθχανικι εξζλιξθ. 

6. Χτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ, ταφτιςθ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ με τθν ευτυχία. Σ άνκρωποσ 

εγκλωβίηεται ςτο βιομθχανοποιθμζνο τρόπο ηωισ και προςκολλάται τυφλά ςτθν ειδίκευςθ. Γίνεται, λοιπόν, 

πνευματικά μονομερισ δεν διακζτει πολφπλευρθ μόρφωςθ, απογυμνϊνεται θκικοπνευματικά και γι’ αυτό 

δεν δείχνει τον απαραίτθτο ςεβαςμό ςτθ φφςθ. 

7. Ωλιςτικό πνεφμα - κεοποίθςθ χριματοσ. 

8. Αςτικοποίθςθ - ςυςςϊρευςθ πολλϊν ανκρϊπων ςτισ μεγαλουπόλεισ- ζλλειψθ ηωτικοφ χϊρου για 

προςωπικι ζκφραςθ. Σικοπεδοποίθςθ πάρα πολλϊν περιοχϊν με ξεχωριςτι φυςικι ομορφιά, ζλλειψθ 

ιςορροπίασ μεταξφ φυςικοφ και τεχνθτοφ ι δομθμζνου περιβάλλοντοσ. Ωπερβολικι αφξθςθ των 

απορριμμάτων, των καυςαερίων απ' τα αυτοκίνθτα και τουσ καυςτιρεσ των πολυκατοικιϊν κ.λπ. 

Χυμπζραςμα: Σ ςθμερινόσ άνκρωποσ, δυςτυχϊσ, ςυντθρϊντασ το μφκο του ανεξάντλθτου για τθ φφςθ και 

μθ αντιλαμβανόμενοσ ότι αυτι είναι πεπεραςμζνθ, ςτρζφει τθν πρόοδο εναντίον του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ. Θ λφςθ δεν βρίςκεται βζβαια ςτθν επάνοδο ς’ ζναν τρόπο ηωισ πριν τθν εμφάνιςθ των 

μθχανϊν. Ξάτι τζτοιο αποτελεί μια ουτοπία. Θ λφςθ βρίςκεται ςτθ ςυμφιλίωςθ με τον κόςμο μασ, ςτθν 

προςταςία τθσ φφςθσ και τθ διαφφλαξθ τθσ αγνότθτασ τθσ, ςτθν προςταςία τθσ χλωρίδασ, τθσ πανίδασ και 

του τοπίου γενικότερα αλλά και ςτον περιοριςμό τθσ εκμετάλλευςθσ των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν. 

Ξανείσ δεν αρνείται ότι θ τεχνικι πρζπει να ελζγξει και να υποτάξει τθ φφςθ. Αν θ υποταγι αυτι δεν 

καταςτρζφει το φυςικό περιβάλλον ςυςτθματικά, αλλά το ςζβεται και ενιςχφει τθν απόδοςθ του, τότε είναι 

ωφζλιμθ και για τθν τεχνικι και για τθ φφςθ. Ωπάρχει, όμωσ, κάποιο όριο, που αν ξεπεραςτεί, θ φφςθ 

εκδικείται. 
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ΛΛΛ. Χυνζπειεσ τθσ καταςτροφισ 

Θ αλαηονικι ςυμπεριφορά του ανκρϊπου απζναντι ςτθ φφςθ ςυνιςτά μια αυτοκαταςτροφικι ςτάςθ, κακϊσ 

υπονομεφει τουσ όρουσ φπαρξθσ του και υποκθκεφει το μζλλον του πλανιτθ. Σι επιπτϊςεισ τθσ αλόγιςτθσ 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ είναι ζκδθλεσ, τόςο ςτθ φφςθ όςο και τθν ποιότθτα ηωισ του ανκρϊπου.  

 

1. Επιπτϊςεισ ςτθ φφςθ 

 Φφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ, των καλαςςϊν και υποβάκμιςθ του εδάφουσ.  

 Εξαφάνιςθ ειδϊν του ηωικοφ βαςιλείου, καταςτροφι τθσ χλωρίδασ και των δαςϊν, ερθμοποίθςθ. 

Ειδικότερα θ εξαφάνιςθ ειδϊν διατροφισ οφείλεται ςτθν εξάντλθςθ του καλλιεργιςιμου εδάφουσ και τθσ 

εντατικισ καλλιζργειασ των υπαρχόντων εδαφϊν. Αν και ςτα εργαςτιρια παράγονται νζα είδθ δθμθτριακϊν 

και άλλων ςπόρων που δφνανται να επιβιϊςουν ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ, παρατθρείται για λόγουσ 

παραγωγισ υπζρμετρθ χριςθ λιπαςμάτων και λοιπϊν γεωργικϊν προϊόντων που παραςκευάηονται από 

πολυεκνικζσ εταιρείεσ, με αποτζλεςμα οι τελευταίεσ να ελζγχουν ζωσ και τθν παραγωγι τροφίμων ςτον 

πλανιτθ Γθ. 

 Εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων (μεταλλεφματα, καφςιμα κ.ά.). 

 Αιςκθτικι κακοποίθςθ του περιβάλλοντοσ και θχορφπανςθ.  

 Διατάραξθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ με επακόλουκο το φαινόμενο του κερμοκθπίου, τθν τρφπα του 

όηοντοσ και τισ απότομεσ κλιματικζσ μεταβολζσ, που ζχουν και κα ζχουν ολζκριεσ επιδράςεισ ςτθ βιολογικι 

υπόςταςθ του ανκρϊπου. Χτθ διάρκεια των τελευταίων 100 χρόνων διαπιςτϊκθκε αφξθςθ τθσ μζςθσ 

κερμοκραςίασ κατά μιςό βακμό Ξελςίου και του διοξειδίου του άνκρακα κατά 30%. Σι παγετϊνεσ των 

βουνϊν ζχουν υποχωριςει και θ μζςθ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ ζχει ανζβει κατά 10-15 εκ. Θ αναμενόμενθ 

διαταραχι του κλίματοσ ςυνδζεται με τθν καταςτροφι και τθν εξαφάνιςθ των δαςϊν ολόκλθρων περιοχϊν 

και τθ βιομθχανικι παραγωγι και κυρίωσ με τθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων. 

 Χτθ φκίνουςα πορεία του το φυςικό περιβάλλον ςυμπαραςφρει και τα αρχαιολογικά μνθμεία, που 

φςτερα από μια μακραίωνθ φπαρξθ κινδυνεφουν από το ςφγχρονο πολιτιςμό. 

 

2. Επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο 

 Ξλονιςμόσ τθσ υγείασ, μείωςθ τθσ αντοχισ και εμφάνιςθ νζων αςκενειϊν. Διατάραξθ τθσ ψυχικισ 

γαλινθσ και ιςορροπίασ, άγχοσ, αναςφάλεια και αλλοτρίωςθ. 

 Υζρα από τθ φκορά τθσ υλικισ υπόςταςθσ του ανκρϊπου, θ αποκοπι από τθ φφςθ επζφερε και ζνα 

εςωτερικό ριγμα. Απομακρυςμζνοσ από το φυςικό περιβάλλον, ζπαψε να τροφοδοτείται με ευαιςκθςίεσ 

και ερεκίςματα. Θ αιςκθτικι παραμόρφωςθ του τοπίου γφρω του αποτελεί το τίμθμα τθσ αλόγιςτθσ 

καταςτροφισ. Ψα υδροκζφαλα (γιγαντιαία) αςτικά κζντρα υποβιβάηουν τθν ποιότθτα ηωισ και περιορίηουν 

το ηωτικό του χϊρο. Θ μόλυνςθ, το νζφοσ, θ άναρχθ πολεοδόμθςθ φτωχαίνουν τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ. 

Επικετικότθτα και αδιαφορία για τον ςυνάνκρωπο, μοναξιά, χαρακτθριςτικά των ςφγχρονων 

μεγαλουπόλεων. 

 Ξλονιςμόσ τθσ υγείασ, μείωςθ τθσ αντοχισ και εμφάνιςθ νζων αςκενειϊν. Διατάραξθ τθσ ψυχικισ 

γαλινθσ και ιςορροπίασ, άγχοσ, αναςφάλεια και αλλοτρίωςθ. 

 Επικετικότθτα και αδιαφορία για τον ςυνάνκρωπο, μοναξιά αποτελοφν τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά των 

ςφγχρονων μεγαλουπόλεων. 
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 Θ εςωτερικι μετανάςτευςθ ςτισ μεγαλουπόλεισ οξφνει ακόμθ και τισ κοινωνικζσ διαφορζσ, με το 

διαχωριςμό των πόλεων ςε υποβακμιςμζνεσ και αναβακμιςμζνεσ ςυνοικίεσ.  

 Σ τεράςτιοσ πλοφτοσ των εκνικϊν πολιτιςτικϊν παραδόςεων χάνεται ςτισ απρόςωπεσ πόλεισ με τισ 

ιςοπεδωμζνεσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. 

 

IV. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ οικολογικοφ προβλιματοσ  

α) Από τθν οικογζνεια 

 Διάλογοσ για μετάδοςθ ςεβαςμοφ ςτο περιβάλλον. 

 Ενθμζρωςθ παιδιϊν για το πρόβλθμα. 

 Επιςκζψεισ ςτθ φφςθ. 

β) Από το ςχολείο 

 Τχι χρθςιμοκθρικόσ χαρακτιρασ γνϊςθσ αλλά παροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ, ϊςτε να 

ευαιςκθτοποιθκοφν οι νζοι και για τα οικολογικά κζματα. 

 Ειδικό μάκθμα για Σικολογία. 

 Ρζα ςχολικά βιβλία για το Σικολογικό πρόβλθμα. 

 Υρωτοβουλίεσ απ' τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ για δενδροφυτεφςεισ, ανακφκλωςθ κ.λπ. 

 Υεριςςότερεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτα ςχολεία με κζμα το ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον. 

 Σι δάςκαλοι να εμπνεφςουν ςτουσ νζουσ το ςεβαςμό ςτθ φφςθ.  

γ) Από τα ΠΠΕ 

 Υλθροφόρθςθ ζγκαιρθ και ζγκυρθ. 

 Υροβολι πνευματικϊν ανκρϊπων που κα μασ ευαιςκθτοποιιςουν ςχετικά με τα οικολογικά 

ηθτιματα. 

δ) Από το κράτοσ 

 Δθμιουργία κινιτρων για αποκζντρωςθ. 

 Ρζεσ μζκοδοι καλλιζργειασ τθσ γθσ λιγότερο βλαπτικζσ για τθ φφςθ. 

 Σικοδόμθςθ και χωροταξικι διάταξθ που ςζβεται το περιβάλλον.  

 Ανακφκλωςθ υλικϊν, ϊςτε ν' αποφεφγεται θ απομφηθςθ πρϊτων υλϊν. 

 Ρζεσ μορφζσ ενζργειασ λιγότερο επικίνδυνεσ για το περιβάλλον (π.χ. θλιακι, αιολικι ενζργεια κ.λπ.). 

 Φίλτρα βιολογικοφ κακαριςμοφ των αποβλιτων. 

 Αυςτθροί νόμοι που κα προςτατεφουν τθ φφςθ. 

 Υοινζσ ςτουσ παραβάτεσ ανεξαρτιτωσ πολιτικοφ κόςτουσ. Σι πολιτικοί θγζτεσ παγκοςμίωσ να 

ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ κζτοντασ το οικουμενικό καλό πάνω από το ςτενά εννοοφμενο εκνικό 

ςυμφζρον, να προςπακιςουν να βρουν από κοινοφ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του οικολογικοφ 

προβλιματοσ και ν' αντιλθφκοφν ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ είναι μζςον και όχι αυτοςκοπόσ. 

 Υροςταςία βιοτόπων και εκνικϊν δρυμϊν. 

ε) Από το κάκε άτομο 

 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ, άςκθςθ πιζςεων ςε κυβερνιςεισ για τθ λιψθ μζτρων. 

 Πζτρο, περιοριςμόσ αςφδοτθσ μανίασ για κζρδοσ. 
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Β. ΧΨΦΣάΘ ΧΕ ΧΩΠΒΑΨΛΞΕΧ ΞΑΛ ΘΥΛΕΧ ΠΣΦάΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

Πια απ' τισ ςθμαντικότερεσ πτυχζσ τθσ οικολογικισ καταςτροφισ είναι θ ονομαηόμενθ ενεργειακι κρίςθ: 

θ μακροχρόνια και ανεξζλεγκτθ καταςπατάλθςθ των ενεργειακϊν πθγϊν κακιςτά πλζον δφςκολθ τθν 

κάλυψθ των αυξανόμενων ενεργειακϊν αναγκϊν. Ψα αποκζματα, λοιπόν, μειϊνονται τθ ςτιγμι που θ 

ανάγκθ τουσ μεγαλϊνει. 

Εφλογθ και αναπόφευκτθ εξζλιξθ, αν λάβουμε υπόψθ πωσ οι υπάρχουςεσ μορφζσ ενζργειασ (άνκρακασ, 

πετρζλαιο) προζρχονται από ενεργειακζσ πθγζσ που οφτε ανεξάντλθτεσ οφτε ανανεϊςιμεσ είναι. Θ 

ενεργειακι μορφι που μπορεί να δϊςει αςφαλι λφςθ, ικανι και τθν πορεία τθσ ανάπτυξθσ να εγγυθκεί και 

νζα προβλιματα να μθ δθμιουργιςει, είναι οι ανανεϊςιμεσ ι ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ. Ωσ τζτοιεσ 

ορίηονται οι ενεργειακζσ μορφζσ που ςτθρίηονται ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και αντλοφνται 

απευκείασ απ' το ανεξάντλθτο ενεργειακό δυναμικό τθσ φφςθσ - τον ιλιο, τον άνεμο, τισ παλίρροιεσ, τθν 

πτϊςθ των υδάτων κτλ. Υλεονεκτιματα τουσ είναι ότι και το περιβάλλον δε ρυπαίνουν και ανεξάντλθτεσ 

είναι και κανζνα κίνδυνο δεν εγκυμονοφν και μικρό κόςτοσ καταςκευισ/ λειτουργίασ ζχουν. Ψο μειονζκτθμα 

τουσ είναι μόνο ζνα: δεν μποροφν να παράγουν επαρκείσ ποςότθτεσ ενζργειασ. Ξαι πϊσ, άλλωςτε, να μθν 

είναι ζτςι, όταν θ επιςτθμονικι ζρευνα ςτον τομζα τθσ αξιοποίθςθσ τουσ βρίςκεται ςε αρχικό επίπεδο και 

διαρκϊσ κατατρφχεται απ' τα αντίπαλα πολιτικά και οικονομικά ςυμφζροντα; 

 

Γ. ΥΩΦΘΡΛΞΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑ – ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ 

Κετικά : Θ πυρθνικι ενζργεια είναι θ μόνθ που μπορεί να δϊςει οριςτικι λφςθ ςτο ενεργειακό πρόβλθμα 

και να εξαςφαλίςει ζνα ευοίωνο ενεργειακό μζλλον. Ψο πλεονζκτθμα τθσ ζγκειται ςτθ δυνατότθτα που ζχει 

νϋ αποδίδει με μικρζσ ποςότθτεσ ουρανίου τεράςτια αποκζματα ενζργειασ, ικανά να καλφπτουν για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα τισ θλεκτρικζσ ανάγκεσ και των πιο απαιτθτικϊν πθγϊν κατανάλωςθσ. Πε' τθ χριςθ τθσ 

λοιπόν ενιςχφεται θ εκνικι οικονομία, αφοφ με μικρότερο κόςτοσ παράγεται περιςςότερθ ενζργεια, και 

προοδεφει θ τεχνολογία, αφοφ αποκτάται τεχνογνωςία ωφζλιμθ και για ποικίλεσ άλλεσ τεχνικζσ εφαρμογζσ. 

Αρνθτικά: Θ πυρθνικι ενζργεια αποτελεί τθν πιο επικίνδυνθ ενεργειακι μορφι, που κζτει τθν 

ανκρωπότθτα μπροςτά ςτο διαρκι κίνδυνο του αφανιςμοφ τθσ. Τςο αποτελεςματικά και αν είναι τα μζτρα 

αςφάλειασ των πυρθνικϊν εργοςταςίων, μικρό αποτζλεςμα μποροφν να ζχουν ςτθν περίπτωςθ 

ανκρϊπινου λάκουσ ι άλλων αςτάκμθτων αιτιϊν (π.χ. ςειςμόσ).  

Εκτόσ από ειρθνικοφσ ςκοποφσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για πολεμικοφσ. Τμωσ, ακόμθ και αν 

αποςοβθκεί ο κίνδυνοσ ατυχιματοσ, -πράγμα αδφνατο-, τίποτε δεν μπορεί να αποτρζψει τθν καταςτροφι 

που ιδθ προκαλεί θ λειτουργία τουσ. Θ ακτινοβολία που εκπζμπουν τα κειοφχα και αηωτοφχα κατάλοιπα 

τουσ, θ ςυςςωρευμζνθ ραδιενεργόσ άμμοσ που επικάκεται ςε διάμετρο πολλϊν χιλιομζτρων γφρω τουσ και 

κυριότερα τα ραδιενεργά απόβλθτα τουσ αποτελοφν μια ςυνεχι απειλι για τθ δθμόςια υγεία, που είναι όχι 

μόνο υπεφκυνθ για ανίατεσ αςκζνειεσ (καρκίνοσ, λευχαιμία κτλ.) αλλά και φποπτθ για μεταλλάξεισ του 

γενετικοφ κϊδικα. 

 

Δ. άΑΛΡΣΠΕΡΣ ΩΥΕΦΥΟΘΚΩΧΠΣΩ 

Ψο πρϊτο πρόβλθμα που κα προκφψει από τθν τόςο μεγάλθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ αφορά το 

ςυνωςτιςμό τόςων πολλϊν ανκρϊπων ςε τόςο περιοριςμζνο χϊρο και τισ επιπτϊςεισ που αυτι κα ζχει 

ςτθν ψυχολογία των ανκρϊπων. Χαρακτθριςτικά αναφζρεται πωσ ςε μερικά χρόνια κα αντιςτοιχεί ζνασ 

κάτοικοσ ςε κάκε τετραγωνικό μζτρο τθσ γθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των καλαςςϊν. 
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Απότοκο αυτοφ του ςυνωςτιςμοφ κα μποροφςε να κεωρθκεί και θ αφξθςθ των εντάςεων και θ 

πρόκλθςθ πολζμων, κακϊσ ο ςυνωςτιςμόσ οξφνει τα επικετικά ζνςτικτα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Δεν κα 

ιταν παρακινδυνευμζνο να υποκζςουμε ότι οι πόλεμοι μπορεί να προκφψουν και εξαιτίασ των βιοτικϊν 

ανιςοτιτων, που κα εντακοφν, κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ των νζων κατοίκων τθσ γθσ κα προζλκει από τισ 

φτωχζσ χϊρεσ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ, ςτισ οποίεσ οι άνκρωποι ιδθ υποςιτίηονται και λιμοκτονοφν. 

Οογικό επόμενο οι άνκρωποι αυτοί να αναηθτιςουν εργαςία και καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ 

αναπτυγμζνεσ οικονομικά κοινωνίεσ τθσ Δφςθσ, προοπτικι που ξυπνά τουσ εφιάλτεσ των κατοίκων των 

κοινωνιϊν αυτϊν. 

Ψίκεται, τζλοσ, πιεςτικά το πρόβλθμα τθσ εξεφρεςθσ τροφισ για όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Είναι 

ςχεδόν βζβαιο ότι για να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα κα εντατικοποιθκοφν οι καλλιζργειεσ, τα ελάχιςτα 

εναπομείναντα δάςθ κα μετατραποφν ςε καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κα αυξθκεί θ χριςθ λιπαςμάτων και 

φυτοφαρμάκων προκειμζνου θ γθ να αποδϊςει τα μζγιςτα. Σι ςυνζπειεσ για το ιδθ βεβαρυμμζνο 

περιβάλλον κα είναι ολζκριεσ με τθν περαιτζρω μόλυνςθ του υπεδάφουσ και των υδάτινων πόρων, τθν 

εξάντλθςθ των φυςικϊν πθγϊν ενζργειασ, αλλά και τθ ςυςςϊρευςθ των ςκουπιδιϊν. 

 

Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ του υπερπλθκυςμοφ 

Ξαταρχάσ, αυτό που πρζπει να γίνει είναι θ δικαιότερθ ανακατανομι του πλοφτου, αφοφ ςιμερα, και 

πάλι ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΣΘΕ, το ειςόδθμα των ςαράντα εννζα φτωχότερων χωρϊν, του πλανιτθ δεν 

ξεπερνά, το ειςόδθμα των τριϊν, πλουςιότερων ανκρϊπων. Δεν αποτελεί λφςθ γι' αυτό θ παροχι βοικειασ 

προσ τισ χϊρεσ αυτζσ με τθ μορφι ελεθμοςφνθσ. 

Χρειάηεται θ εκπαίδευςθ και θ επαγγελματικι κατάρτιςθ των κατοίκων τουσ, θ προςφορά τεχνογνωςίασ 

και των απαραίτθτων τεχνικϊν μζςων, για να επιτευχκεί θ αυτόνομθ οικονομικι τουσ ανάπτυξθ. 

Υρζπει ακόμθ να αναπτυχκοφν και μζκοδοι διατροφισ που δε κα επιβαρφνουν το περιβάλλον, όπωσ θ 

βιολογικι καλλιζργεια, θ υγροκαλλιζργεια ι θ παραγωγι ςυνκετικϊν τροφϊν και παράλλθλα να 

ενκαρρυνκεί θ χριςθ αυτϊν των μεκόδων. 

 

Ε. ΑΥΣΞΕΡΨΦίΧΘ 

Αποκζντρωςθ είναι εκείνθ θ οργάνωςθ τθσ εξουςίασ που επιτρζπει ςτο άτομο τθ μεγαλφτερθ δυνατι 

ςυμμετοχι του ς' ότι τον αφορά. Ειδικότερα ςθμαίνει: 

1. Διεφρυνςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτο φυςικό τθσ εκφραςτι, το λαό. 

2. Αναγωγι του ατόμου ςε βαςικό ςυντελεςτι τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ. 

3. Υροϊκθςθ του ατόμου ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που αποτελοφν κακοριςτικοφσ παράγοντεσ για τον 

πολιτικό χαρακτιρα κάκε εποχισ. 

 

Λ. Αίτια αποκζντρωςθσ 

1. Σ ςυγκεντρωτιςμόσ τθσ εξουςίασ που κακιςτά αδφνατθ τθν πρόςβαςθ του ατόμου ςτα κζντρα λιψθσ 

των αποφάςεων που όμωσ είναι αναγκαςμζνοσ να υλοποιεί. 

2. Θ απομάκρυνςθ και θ αποξζνωςθ του ατόμου από τθν πολιτικι του ιδιότθτα και θ μετατροπι του ςε 

εκτελεςτι αποφάςεων. 

3. Θ δθμιουργία τθσ γραφειοκρατίασ που απαγορεφει τον ζλεγχο τθσ εξουςίασ και αποτρζπει τθν 

οποιαδιποτε πρωτόβουλθ δράςθ από τα μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 
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4. Θ πλθκυςμιακι αφξθςθ που προκαλεί τθ μαηοποίθςθ, τον ςυνωςτιςμό, τθν υποβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ, 

τθν παρακϊλυςθ τθσ άςκθςθσ τθσ δθμοκρατίασ αντιπροςωπευτικά και μόνο. 

5. Θ υπζρμετρθ εκβιομθχάνιςθ που δθμιουργικθκε με κριτιρια μθ ελεγχόμενα και ιδιοτελι.  

 

ΛΛ. Χε ποιεσ ιδιότθτεσ του ατόμου αναφζρεται θ αποκζντρωςθ; 

1. Θ ζννοια τθσ αποκζντρωςθσ επεκτείνεται ςτθν οικονομία μιασ κοινωνίασ. Σι προτεραιότθτεσ που κα 

δοκοφν από μια κοινωνία ςτθν οικονομία τθσ και τα κριτιρια με βάςθ τα οποία αυτι κα κινθκεί δεν μπορεί 

να γίνονται μακριά από αυτοφσ που άμεςα αφορά, τθν κοινωνικι βάςθ. Σ οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ πρζπει 

να αφορά τθν τόνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιφζρεια, τθν εκμετάλλευςθ του 

παραγωγικοφ τθσ πλοφτου και των φυςικϊν τθσ πόρων, τθν προςφορά κινιτρων για βιομθχανικι ανάπτυξθ, 

τθν αξιοποίθςθ των κονδυλίων από τα περιφερειακά προγράμματα τθσ Ξοινότθτασ. 

2. Θ μεταβίβαςθ τθσ εξουςίασ από το κζντρο ςτθν περιφζρεια, θ ενίςχυςθ του ρόλου και των 

αρμοδιοτιτων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κα επιτρζψει τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι του πολίτθ ςτισ  

διαδικαςίεσ λιψθσ των αποφάςεων και κα κάνει πιο ευζλικτθ τθν κρατικι μθχανι. 

3. Θ ζννοια αποκζντρωςθ τείνει να γίνει ταυτόςθμθ με τθν απομάκρυνςθ των ανκρϊπων από τα αςτικά 

κζντρα. 

4. Θ αποκζντρωςθ αφορά και τον πολιτιςμό με τθν ζννοια ότι ο ςυγκεντρωτιςμόσ επιβάλλει ζνα πολιτιςτικό 

πρότυπο μαηοποιθμζνο, όπου το άτομο δεν αιςκάνεται ενεργθτικόσ ςυμμζτοχοσ του πολιτιςτικοφ 

γίγνεςκαι, αλλά δζκτθσ και καταναλωτισ πολιτιςμοφ. Θ δθμιουργία εκπαιδευτικισ, υγειονομικισ και 

πολιτιςτικισ υποδομισ που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, αλλά και που κα ευνοεί τθ 

μετακίνθςθ και τθν εγκατάςταςθ τμθμάτων αςτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν περιφζρεια κα κζςει τισ βάςεισ για 

τθν ςταδιακι ενεργοποίθςθ του ατόμου ςε ό,τι τον αφορά και για τθν δθμιουργία ενόσ πολιτιςμοφ όχι 

χειραγωγθμζνου. 

 

ΛΛΛ. Υροβλιματα που κα επιλφςει θ αποκζντρωςθ 

1. Ψο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ. 

2. Ψο πρόβλθμα τθσ ανκυγιεινισ διαβίωςθσ ςτα αςτικά κζντρα. 

3. Ψθν αλλοτρίωςθ, τθ μοναξιά και τθν ανωνυμία ςτο πλικοσ. 

4. Ψο πρόβλθμα τθσ αποκοπισ από τθ φφςθ. 

5. Ψο πρόβλθμα του μαραςμοφ των επαρχιϊν (οικονομικοφ, πολιτιςτικοφ).  

 

IV. ίφζλειεσ από τθν αποκζντρωςθ 

1. Επίτευξθ τθν κοινωνικισ αρμονίασ και κυριαρχία τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθ κζςθ τθσ καχυποψίασ και τθσ 

δυςπιςτίασ ςτισ ςχζςεισ κράτουσ - πολίτθ. 

2. Δυνατότθτα τθσ ατομικισ αυτοζκφραςθσ τθσ φανταςίασ και τθσ πρωτόβουλθσ δράςθσ. 

3. Αποπακθτικοποίθςθ του ατόμου και μετατροπι του από πακθτικό δζκτθ πολιτιςτικϊν προϊόντων ςε 

ςυμμζτοχο του πολιτιςμοφ. 

4. Υλοφτιςμα των μορφϊν και του περιεχομζνου τθσ δθμοκρατίασ. 
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Υαράλλθλο κείμενο: 

Χτόχοι τθσ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 

Θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ γεννικθκε από τθν αναγκαιότθτα να αντιμετωπιςτεί θ οικολογικι κρίςθ. 

Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι θ διαδικαςία θ οποία «κα βοθκιςει τουσ πολίτεσ να αποκτιςουν γνϊςθ 

του περιβάλλοντοσ και, πάνω από όλα, να γίνουν ικανοί και αποφαςιςμζνοι, να ζχουν διάκεςθ να 

εργαςτοφν, ατομικά και ςυλλογικά, για τθν επίτευξθ και τθ διατιρθςθ μιασ δυναμικισ ιςορροπίασ μεταξφ 

τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ και τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ». *...+ 

Θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι μια πολυδφναμθ και πολυδιάςτατθ διαδικαςία και χαρακτθρίηεται 

από ζνα ςφνολο επιμζρουσ ςτόχων, οι οποίοι κινοφνται ςε διαφορετικά αλλά δυναμικά 

αλλθλοςυςχετιηόμενα επίπεδα, για τθν κατάκτθςθ του κεντρικοφ τθσ ςκοποφ. 

Χτοχεφει να οδθγιςει τα άτομα και τισ κοινωνικζσ ομάδεσ ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ςφαιρικισ αντίλθψθσ 

του περιβάλλοντοσ, δθλαδι ςτθ ςφλλθψθ του περιβάλλοντοσ ωσ δυναμικοφ πλζγματοσ φυςικϊν και 

κοινωνικοπολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων ςτθν κατανόθςθ ότι θ δράςθ φυςικϊν, βιολογικϊν και πολιτιςμικϊν 

παραγόντων και θ αλλθλεξάρτθςθ τουσ μζςα ςτο χϊρο και ςτο χρόνο διαμορφϊνουν το ολικό περιβάλλον 

τον ανκρϊπου. Πια τζτοιου είδουσ αντίλθψθ τον περιβάλλοντοσ μπορεί, κατά ςυνζπεια, να οδθγιςει ςτθν 

κατανόθςθ του είδουσ των ςχζςεων που ςυνδζουν τον άνκρωπο με το περιβάλλον και των τρόπων με τουσ 

οποίουσ ο άνκρωποσ διαχειρίηεται το περιβάλλον. Θ κατανόθςθ αυτι είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

ορκι και ςυνετι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι υλικζσ και πολιτιςμικζσ 

ανάγκεσ των ςφγχρονων αλλά και των επόμενων γενεϊν. 

Ψαυτόχρονα, ζχει ωσ ςτόχο να οδθγιςει τα άτομα και τισ κοινωνικζσ ομάδεσ ςτθν κατανόθςθ των 

οικολογικϊν, οικονομικϊν και πολιτικϊν αλλθλεξαρτιςεων ςε πλανθτικό επίπεδο, όπου οι αποφάςεισ που 

παίρνονται ςε κάποια περιοχι τθσ Γθσ ζχουν ςυχνά επιπτϊςεισ πλανθτικισ εμβζλειασ. Θ Υεριβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ οφείλει να παίξει κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ ιςχυροφ αιςκιματοσ ευκφνθσ και 

αλλθλεγγφθσ μεταξφ των ατόμων και των λαϊν όλου του κόςμου ςτθν προοπτικι τθσ εγκακίδρυςθσ μιασ 

νζασ διεκνοφσ τάξθσ πραγμάτων, θ οποία κα διαςφαλίηει τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και τθν ποιότθτα 

τθσ ηωισ. 

Επίςθσ, ςτοχεφει να οδθγιςει ςτθ γνϊςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και τθν κατανόθςθ τθσ 

πολφπλοκθσ και πολυδιάςτατθσ φφςθσ τουσ. Ψα περιβαλλοντικά προβλιματα είναι το αποτζλεςμα 

αλυςιδωτϊν διαταραχϊν που προκαλοφνται ςτισ οικολογικζσ λειτουργίεσ. Τμωσ, θ αναγνϊριςθ και 

διαςαφινιςθ των προβλθμάτων μόνο ςε επιςτθμονικό επίπεδο δεν αρκοφν. Τπωσ δεν αρκοφν για τθ λφςθ 

τουσ οι διορκωτικοφ τφπου παρεμβάςεισ μζςω τθσ υπάρχουςασ τεχνολογίασ. Είναι απαραίτθτθ θ 

κατανόθςθ των βακφτερων αιτίων που τα προκαλοφν, τα οποία είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 

πολιτιςμικά. Απαιτείται θ αναηιτθςθ όλων αυτϊν των αιτίων, άμεςων και ζμμεςων, ϊςτε να ςυγκροτθκεί 

και να αναλυκεί κριτικά θ αιτιατι αλυςίδα που οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ τζτοιων προβλθμάτων. Πζςα από μια 

τζτοια διαδικαςία μπορεί κανείσ να αποκαλφψει όλα τα δίκτυα αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ πολλϊν και 

διαφορετικϊν αιτίων και μεταξφ των αιτίων και των προβλθμάτων. Απαιτείται θ διερεφνθςθ τον ρόλου που 

διαδραματίηουν κάποιεσ αξίεσ που χαρακτθρίηουν τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, κάποιεσ οικονομικζσ και 

τεχνολογικζσ επιλογζσ, οι τρόποι ηωισ και κατανάλωςθσ ςτθν υποβάκμιςθ ι τθ βελτίωςθ τον 

περιβάλλοντοσ. Θ προςζγγιςθ αυτι των ηθτθμάτων είναι κεμελιϊδθσ για τθ ςυνειδθτοποίθςθ των 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων και για τθ διερεφνθςθ τρόπων επίλυςθσ τουσ. Ξαι θ πλιρθσ 

ςυνειδθτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων ωσ προβλθμάτων που απορρζουν από τθν 

αλλθλεπίδραςθ οικολογικϊν λειτουργιϊν και κοινωνιϊν και οικονομικϊν επιλογϊν προςδίδει ςτθν 

Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ τισ ςωςτζσ τθσ διαςτάςεισ. 
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Υζραν όμωσ τθσ γνϊςθσ και τθ ςυνειδθτοποίθςθσ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, θ Υεριβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ ςτοχεφει ιδιαίτερα ςτθ διαφοροποίθςθ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν των ατόμων και 

των κοινωνικϊν ομάδων απζναντι ςτο περιβάλλον. Θ διαφοροποίθςθ όμωσ ς' αυτό το επίπεδο προχποκζτει 

αναγκαςτικά τθν καλλιζργεια νζων θκικϊν, οικονομικϊν και αιςκθτικϊν αξιϊν, οι οποίεσ κα ευνοιςουν τθν 

υιοκζτθςθ ςυμπεριφορϊν ςφμφωνων με ζνα νζο περιβαλλοντικό ικοσ. Ωσ εκ τοφτον, βαςικόσ άξονασ τθσ 

Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ ςτο επίπεδο των αξιϊν. Θ διαςαφινιςθ των αξιϊν 

που ςτθρίηουν τισ υπάρχουςεσ ςυμπεριφορζσ και επιλογζσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πλιρθ 

κατανόθςθ του περιβαλλοντικοφ ηθτιματοσ και τθν αμφιςβιτθςθ των επιλογϊν που εμφανϊσ οδθγοφν ςε 

περιβαλλοντικά αδιζξοδα. 

Ψζλοσ, θ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ οφείλει να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων ικανοτιτων 

που πρζπει να ζχουν τα άτομα και οι κοινωνικζσ ομάδεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυμβάλλουν ςτθν 

επίλυςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Σι ικανότθτεσ ξεπερνοφν τθν απλι γνϊςθ των φαινομζνων και 

δεν αφοροφν ςτο χειριςμό τεχνικϊν κεμάτων που ςχετίηονται με τθ λφςθ των περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων. Είναι οι ικανότθτεσ για διερεφνθςθ, διάγνωςθ των προβλθμάτων, για κεϊρθςθ και ςφνκεςθ 

των διαφορετικϊν παραγόντων που παρεμβαίνουν ςτθν εμφάνιςθ ενόσ προβλιματοσ, για ςυςτθματικι 

προςζγγιςθ των φαινομζνων, για αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ ωσ ενιαίου ςυςτιματοσ, ικανότθτεσ 

κριτικισ ανάλυςθσ των καταςτάςεων, διαςαφινιςθσ αξιϊν που ςτθρίηουν και ευνοοφν τισ αποφάςεισ και τισ 

επιλογζσ ςτο κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό πεδίο, για εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των λφςεων που 

προτείνονται. 

Ευγενία Φλογαΐτθ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη,  

εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1998 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ: 

Ξατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζγινε αντιλθπτό ότι θ ανκρϊπινθ κοινωνία, ςτθν προςπάκειά τθσ για 

διαρκι οικονομικι ανάπτυξθ, προκαλεί τεράςτιεσ αλλαγζσ ςτον πλανιτθ Γθ: ςπαταλά με όλο και 

αυξανόμενουσ ρυκμοφσ τουσ φυςικοφσ πόρουσ, ρυπαίνει όλο και εντονότερα τον αζρα, το ζδαφοσ και τα 

νερά, προκαλεί τθν εξάλειψθ όλο και περιςςότερων ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ. Υαράλλθλα, φάνθκε πωσ 

θ οικονομικι ανάπτυξθ, όπωσ τθ γνωρίςαμε κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, παράγει όχι μόνο πλοφτο αλλά 

και βακιά φτϊχεια (όχι μόνο ςτον Ψρίτο Ξόςμο αλλά και ςτισ ΘΥΑ και ςτθν Ευρϊπθ ο αρικμόσ των φτωχϊν 

αυξάνεται ςυνζχεια). Σ προβλθματιςμόσ αυτόσ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι αυτοφ του είδουσ θ 

οικονομικι ανάπτυξθ δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί επ’ άπειρον. Είμαςτε πολφ κοντά ςτα «όρια τθσ ανάπτυξθσ». 

Θ αμφιςβιτθςθ τθσ ανάπτυξθσ οδιγθςε ςτθν πρόκριςθ ενόσ εναλλακτικοφ μοντζλου, αυτοφ τθσ αειφόρου 

ανάπτυξθσ. Αειφόροσ ονομάςτθκε θ ανάπτυξθ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των τωρινϊν γενεϊν, χωρίσ να 

εμποδίηει τισ μελλοντικζσ γενεζσ να ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. 

Χυναφισ με τθν πιο πάνω άποψθ κεωρείται θ ολιςτικι άποψθ για τον κόςμο, ωσ παράμετροσ που 

οφείλει να διαποτίηει τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, θ οποία ζχει αντικείμενο μελζτθσ το περιβάλλον και 

ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ του. Ψο περιβάλλον είναι ανάγκθ να κεωρείται ςτθν ολότθτά του, 

εξεταηόμενο από οικολογικι, κοινωνικι, πολιτικι, οικονομικι, πολιτιςτικι άποψθ. Τλεσ αυτζσ οι απόψεισ 

ζχουν ςχζςθ μεταξφ τουσ, διαπλζκονται. Θ άποψθ αυτι αναπτφχκθκε ωσ αντίβαρο ςτθν κυρίαρχθ, 

κατακερματιςμζνθ κζαςθ του κόςμου, ςφμφωνα με τθν οποία ο κόςμοσ γίνεται αντιλθπτόσ ςαν ζνασ ςωρόσ 

από αντικείμενα και γεγονότα, που δεν ζχουν ιδιαίτερεσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ.  

Πε ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν για το περιβάλλον, θ μάκθςθ ςτο ςχολείο πρζπει να 

ςτθρίηεται ςτα ενδιαφζροντά τουσ και να οργανϊνεται ζτςι που τα παιδιά να μακαίνουν μόνα τουσ με 

διαδικαςία μακθτοκεντρικι. Υρζπει ακόμα να αναπτφςςει τθν κριτικι ςκζψθ, τθν αυτοπεποίκθςθ και τον 

αυτοςεβαςμό, να βρίςκει χϊρο για καλλιζργεια τθσ φανταςίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ, να κατοχυρϊνει 

το δικαίωμα ςτισ διαφορετικζσ απόψεισ. Τλα αυτά τα χαρακτθριςτικά δεν μποροφν να ευδοκιμιςουν παρά 

ςε ζνα περιβάλλον ελευκερίασ και αυκορμθτιςμοφ, ςτο οποίο το ςχολείο να είναι ανοικτό ςτθ ηωι και 

ειδικότερα ςτθν τοπικι κοινότθτα. Θ «ζξοδοσ» από το ςχολείο είναι μια ανεκτίμθτθ και αναντικατάςτατθ 

εμπειρία: βοθκάει τα παιδιά να ζρκουν ςε επαφι με τον πραγματικό κόςμο τθσ ηωισ και να μακαίνουν όχι 

αναπαράγοντασ γνϊςεισ από βιβλία, αλλά επεξεργαηόμενα εμπειρίεσ τισ οποίεσ μετατρζπουν ςε βιωματικι 

γνϊςθ.  

Επιπλζον, κοινωνικά ηθτιματα - όπωσ το κζμα τθσ ειρινθσ - είναι ςυνυφαςμζνα με τθν περιβαλλοντικι 

εκπαίδευςθ, για τουσ παρακάτω λόγουσ: πρϊτον, όλο και ςυχνότερα εμφανίηονται περιπτϊςεισ, κατά τισ 

οποίεσ θ οικονομικι ανάπτυξθ υπονομεφει βαςικά ανκρϊπινα δικαιϊματα, όπωσ π.χ. το δικαίωμα τθσ 

διαβίωςθσ ς’ ζνα υγιεινό περιβάλλον, το δικαίωμα τθσ απόλαυςθσ ενόσ φυςικοφ τοπίου, τα δικαιϊματα του 

πεηοφ και του ποδθλάτθ μπροςτά ςτθν ογκοφμενθ κυριαρχία του αυτοκινιτου κτλ. Δεφτερον, παγκοςμίωσ 

εμφανίηεται όλο και πιο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςε διάφορεσ κοινωνίεσ και κράτθ για τθ νομι 

φυςικϊν πόρων, που τείνουν να γίνουν αγακά εν ανεπαρκεία, όπωσ το πετρζλαιο ι το νερό. Ψρίτον, 

μπροςτά ςτουσ αναγκαίουσ περιοριςμοφσ, π.χ. ςτθν κατανάλωςθ φυςικϊν πόρων ι ςτθν κυκλοφορία 

αυτοκινιτων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για μια οργάνωςθ τθσ ηωισ ςφμφωνα με τισ οικολογικζσ επιταγζσ, θ 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ παίηει ζναν πολφ ςθμαντικό ρόλο, πλθροφορϊντασ τον πλθκυςμό και 

δθμιουργϊντασ ςυναίνεςθ ςε πικανζσ μθ δθμοφιλείσ αποφάςεισ.  

Υροτείνεται, λοιπόν, θ διαμόρφωςθ ενόσ «νζου περιβαλλοντικοφ ικουσ», που κα διαπερνά τθ ςχζςθ 

ανκρϊπου με άνκρωπο αλλά και τθ ςχζςθ ανκρϊπου-φφςθσ. Επίςθσ, προτείνεται ο επαναπροςδιοριςμόσ 

τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ, ϊςτε να ςυμπεριλάβει τα πάγια αιτιματα τθσ κοινωνικισ ιςότθτασ και 
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δικαιοςφνθσ, τθσ δθμοκρατίασ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.  

Αλζκοσ Γεωργόπουλοσ, «Θ προβλθματικι τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ», (διαςκευι),  

Οικολογία και επιςτιμεσ του περιβάλλοντοσ, Ακινα 1998. 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Ρα γράψετε περίλθψθ του κειμζνου (100- 120 λζξεισ).  

(μονάδεσ 25) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Πε ποια ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία τεκμθριϊνει ο ςυγγραφζασ τθν άποψθ ότι είμαςτε ςτα «όρια τθσ 

ανάπτυξθσ» και ποια εναλλακτικι λφςθ προτείνει ;  

(μονάδεσ 5) 

2. «*...+ παγκοςμίωσ εμφανίηεται όλο και πιο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςε διάφορεσ κοινωνίεσ και 

κράτθ για τθ νομι φυςικϊν πόρων, που τείνουν να γίνουν αγακά εν ανεπαρκεία, όπωσ το πετρζλαιο ι το 

νερό». Ρα αναπτφξετε τθν πιο πάνω κζςθ (40-60 λζξεισ) και να δϊςετε ζνα γεγονόσ από τθν τοπικι ι τθ 

διεκνι πραγματικότθτα, το οποίο αποδεικνφει αυτό τον ανταγωνιςμό.  

(μονάδεσ 10) 

3. (α) Ρα εντοπίςετε τουσ δφο τρόπουσ ανάπτυξθσ που χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ ςτθν τζταρτθ 

παράγραφο («Επιπλζον, κοινωνικά ηθτιματα… ςε πικανζσ μθ δθμοφιλείσ αποφάςεισ») και να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

 (β) Σ τρόποσ πεικοφσ που χρθςιμοποιείται ςτθν πρϊτθ παράγραφο είναι θ επίκλθςθ ςτθ λογικι. Ρα 

αναφζρετε δφο μζςα με τα οποία επιτυγχάνεται θ ςυγκεκριμζνθ επίκλθςθ και να τεκμθριϊςετε τθν 

απάντθςι ςασ με ςτοιχεία από το κείμενο.  

(μονάδεσ 10)  

4. α) Ρα αντικαταςτιςετε τθν κακεμιά από τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ των πιο κάτω φράςεων με μια 

ςυνϊνυμι τθσ, ζτςι ϊςτε να μθν αλλάξει το νόθμα των φράςεων οφτε ο γραμματικόσ τφποσ των λζξεων:  

- να κατοχυρϊνει το δικαίωμα ςτισ διαφορετικζσ απόψεισ - μπροςτά ςτουσ αναγκαίουσ περιοριςμοφσ - να 

ςυμπεριλάβει τα πάγια αιτιματα  

(μονάδεσ 3)  

 β) Ρα γράψετε ζνα αντίκετο για κακεμιά από τισ ακόλουκεσ λζξεισ: - βελτίωςθ - γνϊςθ - ςυναίνεςθ  

(μονάδεσ 3)  

 γ) Ρα γράψετε (ι) ζνα παράγωγο ουςιαςτικό και (ιι) ζνα παράγωγο επίκετο για το κακζνα από τα πιο 

κάτω ριματα:  προκαλεί, ςπαταλά, οργανϊνεται, αναπτφςςει  

(μονάδεσ 4)  

Γ. ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ- ΕΞΚΕΧΘ  

Ωσ εκπρόςωποσ οικολογικισ οργάνωςθσ να γράψεισ μια ειςιγθςθ με ςκοπό να τθ διαβάςεισ ς’ ζνα 

ςυνζδριο για το μζλλον του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Ρα επιςθμάνεισ ιδιαίτερα τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ 

τθσ καταςτροφισ του και να διατυπϊςεισ προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ. 

Ζκταςθ : 450-500 λζξεισ  

(μονάδεσ 40) 
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ΥΑΛΔΕΛΑ - ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

Λ. ΣΦΛΧΠΣΛ 

Ανκρωπιςτικι παιδεία / εκπαίδευςθ: είναι αυτι που πιςτεφει ςτθν ιδιαίτερθ αξία και μοναδικότθτα του 

ανκρϊπου, ςζβεται αυτόν και αποςκοπεί ςτθν πολφπλευρθ μόρφωςθ και τθν ευρφτερθ καλλιζργεια του. 

Ψεχνοκρατικι παιδεία / εκπαίδευςθ: είναι εκείνθ που με τισ γνϊςεισ, τισ αξίεσ και τα πρότυπα που 

προςφζρει ςτουσ νζουσ, τουσ προετοιμάηει ϊςτε να γίνουν οι αυριανοί ειδικοί επιςτιμονεσ - τεχνοκράτεσ. 

Είναι μια εκπαίδευςθ περιςςότερο, εξειδικευμζνθ, που προετοιμάηει τουσ νζουσ για τθν είςοδο τουσ ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία, τθν παροχι κάποιων ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν μζςα απ’ το αυριανό τουσ 

επάγγελμα. 

 

Διαφορά Υαιδείασ-Εκπαίδευςθσ 

Θ Υαιδεία είναι ζννοια ευρφτερθ από τθν εκπαίδευςθ και ςυμβάλλει ςτθ γενικι, πνευματικι καλλιζργεια 

και θκικι διαμόρφωςθ του ανκρϊπου.  

Θ εκπαίδευςθ αναφζρεται ςυνικωσ μόνο ςτθν αγωγι και ςτθ μόρφωςθ, που λαμβάνει κανείσ ςτο ςχολείο 

και καταμετράται με τα τυπικά προςόντα που αποκτά κάποιοσ ( πτυχία, βεβαιϊςεισ, απολυτιρια). Είναι θ 

επίςθμθ δθλαδι ζκφραςθ τθσ παιδείασ που κεςμοκετείται από το Χφνταγμα και κατευκφνεται από το 

κράτοσ. 

 

Α. ΑΛΑ –ΥΦΣΧάΣΦΑ ΥΑΛΔΕΛΑΧ 

1. Ξαλλιεργεί και αναπτφςςει το λόγο:  α) νοθτικζσ λειτουργίεσ: αντίλθψθ, φανταςία, μνιμθ, προςοχι, 

κρίςθ, β) γλϊςςα.  

2. Εμπνζει ςτον άνκρωπο αξίεσ, αρχζσ, ιδανικά και τθν πίςτθ ς' αυτά. 

3. Υροςτατεφει τον άνκρωπο από κάκε φανερι ι δόλια προςπάκεια ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ του, από 

πλάνεσ, δειςιδαιμονίεσ, προκαταλιψεισ, δόγματα, ιδεολογιματα, προπαγάνδα. 

4. Σμαλι ζνταξθ ςτθν κοινωνία και τθν πολιτεία. 

5. Ξαλαιςκθςία. 

6. Γνϊςθ τθσ φυςικισ νομοτζλειασ, ςεβαςμό του φυςικοφ κόςμου. 

7. Δίνει ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο ςτθ φιλοπατρία με τθ διδαςκαλία τθσ εκνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

και ιςτορία 

8. Γνϊςθ τθσ ιςτορίασ και τθσ ςυνειςφοράσ των άλλων λαϊν ςτθ δθμιουργία του πολιτιςμοφ, καλλιεργεί 

πνεφμα ςεβαςμοφ, φιλίασ, ςυνεργαςίασ και ιςοτιμίασ με όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και τουσ λαοφσ. 

9. Αναπτφςςει τισ δεξιότθτεσ του ανκρϊπου και τον εφοδιάηει με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθν 

επαγγελματικι αποκατάςταςθ του και, κατά ςυνζπεια, τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ. 

10. Πακαίνει τον άνκρωπο να αγαπά τθ ηωι και να φροντίηει για τθ ςωματικι και ψυχικι του ευεξία. 
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Β. ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

Λ. Κετικά ςθμερινοφ ςχολείου 

1. Δωρεάν εννιάχρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

2. Πεγαλφτερθ ελευκερία ςτισ ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν, περιοριςμόσ δογματιςμοφ και 

αυταρχιςμοφ, δθμοκρατικότθτα. 

3. Σ  νζοσ κοινωνικοποιείται ζρχεται ςε επαφι μ' άλλα άτομα, διαφορετικοφ ι ίδιου φφλου, διαφορετικισ 

ι ίδιασ κοινωνικοοικονομικισ προζλευςθσ, θλικίασ κλπ., μάκαινει να υπακοφει ςτουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ 

κλπ. 

4. Σ δάςκαλοσ δεν αντιμετωπίηεται ςαν αυκεντία, υπάρχει διάλογοσ και δυνατότθτα αμφιςβιτθςθσ ςε 

πολφ μεγαλφτερο βακμό ςιμερα. 

 

ΛΛ. Αρνθτικά ςθμερινοφ ςχολείου 

1. Ψο ςφςτθμα μάκθςθσ ευνοεί τθ ςτείρα αποςτικιςθ και τον άγονο εγκυκλοπαιδιςμό.  

2. Θ διδαςκαλία τυποποιείται,  χάνει τθ φανταςία και τθν πρωτοτυπία τθσ. 

3. Σι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφϊνονται κατάλλθλα μζςα από ειδικά ςεμινάρια ι είναι ανειδίκευτοι ςε 

αντικείμενα που καλοφνται να διδάξουν 

4. Θ βακμοκθρία ενιςχφει το άγχοσ και καλλιεργεί το ςτείρο ανταγωνιςμό μεταξφ των μακθτϊν όχι τθ 

δθμιουργικι άμιλλα. 

5. Ψο περιεχόμενο των βιβλίων είναι ςυνικωσ αποςπαςματικό, παρωχθμζνο και ςυχνά πρόχειρο 

6. Σ μονοδιάςτατοσ χαρακτιρασ τθσ ςθμερινισ εκπαίδευςθσ αλλά και θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ υποδομισ δεν 

προςφζρουν ερεκίςματα για καλλιζργεια ποικίλων ενδιαφερόντων, ϊςτε ο νζοσ  να μυθκεί ςτο πνεφμα τθσ 

αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου. 

7. Θ προετοιμαςία των νζων για τθν πολιτικοποίθςθ τουσ δεν ολοκλθρϊνεται, κακϊσ ο κεςμόσ των 

μακθτικϊν κοινοτιτων υπολειτουργεί και δεν γίνεται με ουςιαςτικό τρόπο θ διδαςκαλία του μακιματοσ  

τθσ πολιτικισ αγωγισ. 

8. Σ ΧΕΥ με τον τρόπο λειτουργίασ του δεν οδθγεί το νζο ςτθν ανακάλυψθ των κλίςεων του, οφτε και του 

παρζχει ενθμζρωςθ για εναλλακτικζσ επαγγελματικζσ επιλογζσ. 

9. Δεν προωκείται ςτο βακμό που κα ζπρεπε θ ουςιαςτικι εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ επαφι 

του νζου  με  τισ γλωςςικζσ ρίηεσ. Σι εκδθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράδοςθ ζχουν πλζον τυπικό 

χαρακτιρα. 

10. Ψελικά θ εκπαίδευςθ δεν προςφζρει ανκρωπιςτικι παιδεία, θ γνϊςθ γίνεται χρθςιμοκθρικι και το 

πτυχίο αργότερα γίνεται ο μοναδικόσ ςκοπόσ. 

 

ΛΛΛ. Πζτρα για τθν αναβάκμιςθ του ςχολείου  

α. Χχολείο: 

1. Ψο ςχολείο ν’  αποτελεί κεςμό γενικισ παιδείασ και  όχι  φορζα ειδικϊν γνϊςεων. 

2.  Ανανζωςθ μακθμάτων με ουςιαςτικι διείςδυςθ ςε ςφγχρονα αντικείμενα – πολλαπλό βιβλίο και 

οργάνωςθ -εφοδιαςμόσ  βιβλιοκθκϊν. 

3. Γνϊςθ ψυχολογίασ του παιδιοφ, διάκεςθ για ουςιαςτικι προςζγγιςθ. 
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4. Από τθν πλευρά των μακθτϊν: ςεβαςμόσ ςτουσ κανόνεσ του ςχολείου, περιοριςμόσ προκατάλθψθσ 

απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

5. Δάςκαλοσ: επιτελεί ςφνκετο κοινωνικό ρόλο χρειάηεται αγάπθ για το μακθτι - γνϊςεισ. 

 

β. Ξράτοσ: 

1. Σικονομικι ενίςχυςθ –κονδφλια για τθν παιδεία. 

2. Επίγνωςθ τθσ βαρυςιμαντθσ αποςτολισ τοφ ςχολείου από μζρουσ των πολιτικϊν, ϊςτε ο 

προγραμματιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ να κεμελιϊνεται ςε μια ενιαία ςυλλογιςτικι· ανεξάρτθτθ από τισ 

κυβερνθτικζσ εναλλαγζσ. 

3. Σικονομικά κίνθτρα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

4. Σι κατευκφνςεισ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι: ανκρωπιςτικι, εκςυγχρονιςτικι, εκνικι αλλά και 

ευρωπαϊκι. 

5. Μςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ. 

γ. Σικογζνεια: 

1. Ρα ενςταλάξει ςτουσ νζουσ τθν αντίλθψθ ότι θ εκπαίδευςθ αποτελεί φορζα εςωτερικισ ολοκλιρωςθσ. 

2. Χυνεργαςία γονζων και εκπαιδευτικϊν για τθν απόδοςθ και τθν γενικότερθ πορεία του παιδιοφ. 

δ. Π.Π.Ε. : 

1. Υροϊκθςθ προτφπων πνευματικισ καλλιζργειασ και όχι μόνο υλιςτικϊν προςανατολιςμϊν. 

2. Ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ, περιςςότερεσ εκπομπζσ ςχετικά με το βιβλίο. 

 

Γ. ΑΡίΨΑΨΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ –ΥΑΛΔΕΛΑ 

Λ. Γιατί οι νζοι ςιμερα ςυςςωρεφονται ωσ υποψιφιοι για τα ΑΕΛ και τα ΨΕΛ; 

1. Ωψθλότερο το πνευματικό επίπεδο ςιμερα, οπότε οι άνκρωποι επιδιϊκουν τθν περαιτζρω μόρφωςθ. 

2. Υολφ καλφτερο το βιοτικό επίπεδο ςτισ μζρεσ μασ, οπότε οι οικογζνειεσ μποροφν πολφ ευκολότερα να 

ςπουδάςουν τα παιδιά τουσ. 

3. Ζλλειψθ κατάλλθλου Χχολικοφ Επαγγελματικοφ Υροςανατολιςμοφ. Ψο αντίςτοιχο μάκθμα υπάρχει μόνο 

τυπικά, ενϊ ουςιαςτικά δεν διδάςκεται. Ψα παιδιά δεν ανακαλφπτουν τισ βακφτερεσ κλίςεισ τουσ. τα 

ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτεσ τουσ οφτε πλθροφοροφνται για διάφορουσ επαγγελματικοφσ κλάδουσ, που 

ςιμερα λόγω εξειδίκευςθσ είναι πολλοί, με αποτζλεςμα το πρόβλθμα να οξφνεται. 

4. Υροκατάλθψθ απζναντι ςτα χειρωνακτικά επαγγζλματα. 

5. Ωπάρχει το κοινωνικό ςτερεότυπο ότι τα επαγγζλματα που ςχετίηονται με οριςμζνουσ επιςτθμονικοφσ 

κλάδουσ προςδίδουν πολφ μεγαλφτερο κοινωνικό κφροσ και γόθτρο ς’ αυτοφσ που τα εξαςκοφν.(π.χ. 

γιατροί, δικαςτζσ κ.λπ.). 

6. Είναι τεράςτιοσ- ο ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά εργαςίασ κι αυτό ςε ςυνδυαςμό με το πρόβλθμα τθσ 

ανεργίασ κακιςτά περιςςότερο αναγκαία τθν φοίτθςθ ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα και τθν 

απόκτθςθ τυπικϊν προςόντων. 

7. Χτθν εποχι τθσ ειδίκευςθσ - εξειδίκευςθσ το λιγότερο που χρειάηεται να ζχει ζνασ υποψιφιοσ 

επαγγελματίασ είναι ζνασ τίτλοσ Ανωτάτθσ Χχολισ. 
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8. Ψο ίδιο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ιδιαίτερα ςτθ Πζςθ Βακμίδα του, προςανατολίηει οφτωσ ι άλλωσ τουσ 

μακθτζσ, και τισ μακιτριεσ ςτθν επιλογι μιασ πανεπιςτθμιακισ κατεφκυνςθσ, ϊςτε τα παιδιά να μπαίνουν 

από πολφ νωρίσ ςτο ςκεπτικό τθσ φοίτθςθσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ. 

9. Επιρροζσ από τθν οικογζνεια. Σι γονείσ ςυνικωσ είτε λόγω απωκθμζνων δικϊν τουσ είτε λόγω 

οικογενειακισ παράδοςθσ ςτρζφουν τα παιδιά τουσ ςε ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα που ςυνδζονται με 

επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. 

 

ΛΛ. Υροβλιματα που αντιμετωπίηει 

1. Θ ζρευνα δεν προωκείται ςτο βακμό που κα ζπρεπε, κι αν προωκείται, αυτό ςυμβαίνει περιςςότερο ςε 

κεωρθτικό επίπεδο. Δεν παράγεται ακριβϊσ επιςτιμθ και τεχνολογία. 

2. Θ πολιτεία δεν χρθματοδοτεί ςτο βακμό που κα ζπρεπε διάφορα ερευνθτικά προγράμματα ι, κι αν τα 

χρθματοδοτεί μζςω Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κ.λπ., τα χριματα δεν καταλιγουν πάντα ςτο ςτόχο τουσ. 

3. Σι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ δεν είναι τόςο πλοφςιεσ. 

4. Ψα ςυγγράμματα είναι ςυχνά ξεπεραςμζνα, πρόχειρα ι πολφ ακριβά για το μζςο φοιτθτι-ςπουδαςτι. 

5. Δεν υπάρχουν οι απαραίτθτοι χϊροι για τθν πλθρζςτερθ διδαςκαλία κάποιων μακθμάτων (π.χ. 

πειράματα - εργαςτιρια κ.λπ.) ι απλϊσ για τθ φοίτθςθ, γι' αυτό και ςυχνά κάποιεσ ςχολζσ ςυςτεγάηονται 

κ.λπ. 

6. Δεν υπάρχουν τα απαραίτθτα κονδφλια και οι πόροι για ανανζωςθ κτιρίων, εγκαταςτάςεων κ.λπ. 

7. Υαρατθρείται κακι διαχείριςθ-οργάνωςθ κ.λπ. 

8. Υανεπιςτθμιακά ιδρφματα και γενικά ιδρφματα Ανωτάτων Χχολϊν ζχουμε μόνο ςε λίγεσ μεγάλεσ πόλεισ 

τθσ Ελλάδασ. Ππορεί και πρζπει ςίγουρα να διευρυνκεί θ αποκζντρωςθ των Υανεπιςτθμίων. 

9. Σι πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι δεν αμείβονται τόςο καλά όςο κα ζπρεπε. 

10. Σι φοιτθτζσ ζχουν ςυχνά τθ νοοτροπία του «ωχαδελφιςμοφ», τθν αντίλθψθ τθσ ιςςονοσ προςπάκειασ, 

απζχουν από τθ διδαςκαλία ι τυφλϊνονται από κομματικό φανατιςμό ςτο πλαίςιο του ςυνδικαλιςμοφ. 

Αποτζλεςμα είναι να δθμιουργοφνται ποικίλα προβλιματα, τόςο ςτθ ςχζςθ των φοιτθτϊν με τουσ 

πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ και τθ δυνατότθτα αυτϊν να επιτελζςουν ςωςτά το ζργο τουσ, όςο και ςε 

ςχζςθ με τουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ. 

11. Πε τθν ειςαγωγι ςτα ΑΕΛ - ΨΕΛ ςυνικωσ τελειϊνει θ αγωνία, ο ηιλοσ και θ προςπάκεια για επιτυχία. 

12. Σ αρικμόσ των φοιτθτϊν / ςπουδαςτϊν είναι ςυνικωσ πολφ μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα 

υποδομι κι αυτό δθμιουργεί πολλά προβλιματα ςε ςχζςθ με τθ διεξαγωγι του μακιματοσ αλλά και 

γενικότερα. Λδιαίτερα ςτισ Χχολζσ των μεγάλων αςτικϊν κζντρων (π.χ. Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ), με τισ 

διάφορεσ μετεγγραφζσ φοιτθτϊν / ςπουδαςτϊν, το πρόβλθμα διογκϊνεται. 

13. Χε αρκετζσ Χχολζσ τθσ επαρχίασ δεν υπάρχει μόνιμα διδακτικό προςωπικό αντίκετα, μετακινοφνται 

εκπαιδευτικοί από άλλεσ πόλεισ, με αποτζλεςμα ςυχνά να χάνονται πολφτιμεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και να 

παρατθρείται ζλλειψθ οργάνωςθσ. 

14. Ακόμθ και ςε χϊρουσ / κεςμοφσ όπωσ οι Γραμματείεσ των Χχολϊν, τα πράγματα ςυχνότατα 

δυςλειτουργοφν, παρουςιάηεται ζλλειψθ ςυνεννόθςθσ / κατάλλθλθσ προετοιμαςίασ των υπαλλιλων και 

γενικότερα προχειρότθτα. 

15. Υαρατθρείται γενικά γιγαντιςμόσ και χαμθλι ποιότθτα εκπαίδευςθσ. 
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ΛΛ. Χτόχοι τθσ Ψριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 Υροετοιμαςία για το επάγγελμα: Ξατάρτιςθ και διαμόρφωςθ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ των ατόμων. 

 Χυμβολι ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ χϊρασ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ 

ειδίκευςθσ, δθλαδι τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από διάφορουσ κλάδουσ. 

 Υεραιτζρω άνοδοσ του βιοτικοφ και μορφωτικοφ επιπζδου. 

 Υαρακολοφκθςθ και γνϊςθ νζων τεχνικϊν και μεκόδων ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ των καιρϊν. 

 Ενίςχυςθ ικουσ και κοινωνικισ ςυνείδθςθσ, που αποτελοφν απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν 

καλλιζργεια τθσ επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ. 

 Χυνζχιςθ τθσ ζρευνασ, πρόοδοσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. 

 Ανανζωςθ νόμων και κεςμϊν μζςα από τθν ενίςχυςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν κλάδων. 

 Τλο και καλφτερθ αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων τθσ κάκε χϊρασ, γιατί όλο και πιο καταρτιςμζνοι κ' 

αποφοιτοφν οι άνκρωποι από τθν Ψριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

 

Δ. ΓΕΡΛΞΣΛ ΧΨΣέΣΛ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ 

1. Θ πνευματικι καλλιζργεια των νζων ανκρϊπων ωσ αναγκαία προχπόκεςθ τθσ κοινωνικισ προόδου είναι 

απόρροια μιασ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ, γιατί δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ νζουσ να διευρφνουν τουσ 

πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ, ν' αναπτφξουν τον κριτικό ςτοχαςμό και να ελζγχουν γόνιμα τα μθνφματα που 

κακθμερινά δζχονται από τον περιβάλλοντα χϊρο. 

2. Πια εκπαίδευςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ςτοχεφει ςτθ διαμόρφωςθ ατόμων με 

εςωτερικι ςυγκρότθςθ, που διαπνζονται από τθν αίςκθςθ του μζτρου και του κακικοντοσ, καλλιεργοφν 

τθν εντιμότθτα και τθν ειλικρίνεια, ζχουν οράματα, και υψθλοφσ ςτόχουσ, για ν' αναβακμίςουν τθν επίπεδθ 

και θκικά αλλοτριωμζνθ κοινωνία μασ. 

3. Εκτόσ όμωσ από τθν εςωτερικι πλθρότθτα, το ςχολείο οφείλει να δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ και τθ διαςφάλιςθ του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ. Υράγματι, το υγιζσ ςχολείο εκίηει το νζο ςτο πνεφμα ςυλλογικότθτασ και ςυνεργαςίασ, 

επομζνωσ καλλιεργεί τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ με τθν οποία τα νζα άτομα αναπτφςςουν ουςιαςτικζσ 

ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, αντιμαχόμενα το ςυμφερολατρικό πλαίςιο τθσ εποχισ μασ. 

4. Θ πολιτιςτικι άνκθςθ ςαφϊσ προωκείται από τθ δθμιουργικι πνοι τθσ νεολαίασ, που, για να ςυμβάλει 

ςτθν πρόοδο γραμμάτων, τεχνϊν και επιςτθμϊν, χρειάηεται κατάλλθλα εναφςματα από το ςχολείο. Πόνο 

με τθ ςωςτι λειτουργία του μπορεί να ςτρζφει τουσ νζουσ ςτθν καλλιτεχνικι δθμιουργία, τθν επαφι με 

καλλιτεχνικά κεάματα, ϊςτε ν' αποτρζψουν μορφζσ τζχνθσ που ναρκϊνουν τθν αιςκθτικι και κατευκφνουν 

τουσ νζουσ ςτθ μαηικι υποκουλτοφρα. 

5. Πε άξονα, επομζνωσ, αυτι τθν πνευματικι κωράκιςθ, πάντα με τθν αρωγι του ςχολείου, είναι 

δεδομζνθ θ φπαρξθ ατόμων με ιςχυρό εκνικό και διεκνιςτικό φρόνθμα. Ψόςο οι παραδόςεισ και θ 

πολιτιςτικι κλθρονομιά κα διαςφαλίηονται, ςε μια εποχι που κυριαρχεί θ διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων 

κρατϊν με κάκε μορφι (οικονομικι-πολιτιςτικι), όςο και οι πολίτεσ, είτε ο απλόσ λαόσ είτε θ θγεςία κα 

ςτοχεφουν ςτο αγακό τθσ ειρινθσ, που κινδυνεφει ςιμερα με τθν αναβίωςθ εκνικιςμϊν και τθσ ζντονθσ 

ξενοφοβίασ. Κα επιτευχκεί ακόμθ θ δθμιουργικι ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 

αντιμετϊπιςθ ζντονων προβλθμάτων, όπωσ ι ανεργία, θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ, θ τρομοκρατία. 
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6. Για να μπορζςει όμωσ  μια κοινωνία ν' ανταποκρικεί ςτουσ πόκουσ και τα οράματα τθσ, χρειάηεται 

ιςχυρι αναπτυξιακι οικονομία, που ζχει ςχζςθ με τθν ορκι λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

Ξαταρχιν, ο νζοσ μπορεί με ορκά κριτιρια να επιλζξει τον εργαςιακό του χϊρο και ζτςι, αγαπϊντασ το 

επάγγελμα του, να ςυντελζςει ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, τθν ανάπτυξθ οικονομικϊν κλάδων και τθν 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ ςε ςχζςθ με τα άλλα κράτθ. Τλα αυτά κα επιτευχκοφν με ανκρωπιςτικι 

επαγγελματικι ςυνείδθςθ, γιατί τότε είναι δυνατι θ εξομάλυνςθ φαινομζνων φοροδιαφυγισ και 

φοροκλοπισ, και ο ςυνεχισ αγϊνασ για τεχνογνωςία και διεφρυνςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ. 

 

Ε. Σ 21οσ ΑΛίΡΑΧ ΞΑΛ Θ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

Σι ριηικζσ και ταχείεσ αλλαγζσ του 20ου αιϊνα ς’ όλουσ τουσ τομείσ αποτελοφν ςιμερα πρόκλθςθ για τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ νζου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Θ απαίτθςθ για άτομα πλιρωσ εξειδικευμζνα ςτο 

πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ επανάςταςθσ, οι νζεσ μορφζσ εργαςιακισ τυποποίθςθσ και τα 

νζα επαγγζλματα επθρεάηουν τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ αυτι αναλαμβάνει τθ δθμιουργία τοφ παραγωγικοφ 

δυναμικοφ μιασ χϊρασ. Ζτςι ςιμερα είναι επιτακτικι ανάγκθ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να προςαρμοςτεί 

ςτισ νζεσ καταςτάςεισ και να διαμορφϊςει ζνα νζο χαρακτιρα, αφοφ οι γενικζσ και ειδικζσ γνϊςεισ ποφ 

ωσ τϊρα παρζχονταν δεν επαρκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των νζων όρων εργαςίασ και ζρευνασ. 

Ψα πολλαπλά προβλιματα που δθμιουργεί ςιμερα θ όξυνςθ του εκνικιςμοφ, του κοινωνικοφ ρατςιςμοφ, 

θ διάβρωςθ τθσ δθμοκρατίασ, θ ζλλειψθ ςεβαςμοφ του άνκρωπου προσ το ςυνάνκρωπο, αποτελοφν μία 

πρόκλθςθ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Ψα νζα δεδομζνα απαιτοφν ζνα μεταςχθματιςμό του βαςιςμζνο 

ςε ανκρωπιςτικοφσ προςανατολιςμοφσ, ϊςτε να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν 

προβλθμάτων του αιϊνα μασ. 

Θ πολιτιςτικι διεκνοποίθςθ βαςιςμζνθ όχι ςτθν ιςότιμθ ανταλλαγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων αλλά ςτθν 

ειςβολι ςτοιχείων από τισ εφρωςτεσ ςτισ ανίςχυρεσ οικονομικά χϊρεσ αποτελεί ζνα νζο κίνδυνο. Σ 

ιςοπεδωτικόσ κοςμοπολιτιςμόσ λειτουργεί διαβρωτικά παίρνοντασ ςιγά ςιγά τθ μορφι πολιτιςτικοφ 

ολοκλθρωτιςμοφ. Γι’ αυτό και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςιμερα οφείλει γα ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ 

του αιςκθτικοφ και γνωςτικοφ επιπζδου των νζων, ϊςτε αυτοί να αφομοιϊνουν δθμιουργικά κάποια 

ςτοιχεία και να απορρίπτουν τα πολιτιςτικά και άλλθσ μορφισ προϊόντα που ιςοπεδϊνουν τθν 

προςωπικότθτα τουσ και αλλοτριϊνουν τθν εκνικι ταυτότθτα τουσ. 

 

Σι λόγοι που κακιςτοφν τθν εκπαίδευςθ κζμα κεντρικισ ςθμαςίασ για τα ςφγχρονα κράτθ είναι πολλοί 

και ςχετίηονται με: 

 τθν ταχφτατθ ανάπτυξθ και αφξθςθ των γνϊςεων, 

 τθν ανακεϊρθςθ τουσ, 

 τθν παγκοςμιοποίθςθ του πολιτιςμοφ και τθν κατάργθςθ των ςυνόρων. 

 τθν επίταςθ του ανταγωνιςτικοφ πνεφματοσ τθσ εποχισ,  

 τθν τεχνολογικι επανάςταςθ και τισ απαιτιςεισ τθσ, 

 τθ ςτροφι τθσ οικονομικισ ηωισ προσ τον τριτογενι τομζα παραγωγισ (υπθρεςίεσ, εμπόριο), 

 τθν κινθτικότθτα που παρατθρείται ςτον τομζα τθσ εργαςίασ με τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ και ανακατατάξεισ 

επαγγελμάτων 

 τθν αφξθςθ του ελεφκερου χρόνου και τισ νζεσ ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ του από τον απλό πολίτθ. 
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Αν κεωριςουμε τθν κινθτικότθτα, ακόμθ και τθν αςτάκεια, ςθμαντικό γνϊριςμα των ςθμερινϊν 

κοινωνιϊν, τότε θ δια βίου εκπαίδευςθ (ΑΩΨΣΠΣΦάίΧΘ) είναι το κλειδί για τθ διαρκι προςαρμογι του 

ατόμου ςτα νζα δεδομζνα και τθ διατιρθςθ τθσ επαφισ του με αυτά. 

Ειδικότερα, θ επιμόρφωςθ γίνεται απαραίτθτα ςε όλα τα πεδία τθσ ηωισ μασ και αφορά όλεσ τισ θλικίεσ. 

Ψο φάςμα τθσ "τεχνολογικισ αγραμματοςφνθσ" (μια μορφι "λειτουργικοφ αναλφαβθτιςμοφ") απειλεί 

μεγάλα τμιματα του πλθκυςμοφ με πρακτικό αποκλειςμό από τισ παροχζσ που προςφζρουν οι 

ανεπτυγμζνεσ τεχνολογικζσ κοινωνίεσ (χριςθ υπθρεςιϊν, κακθμερινισ ανάγκθσ, περιοριςμόσ του μόχκου, 

διεκπεραίωςθ πρακτικϊν υποχρεϊςεων). 

Αυξθμζνθ είναι κυρίωσ θ ηιτθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο τθσ οικονομίασ, όπου οι ειδικζσ γνϊςεισ 

είναι αυτζσ ποφ διανοίγουν νζουσ ορίηοντεσ ςε κάκε ανταγωνιςτικό πεδίο. Χτθ χϊρα μασ, θ διαπίςτωςθ 

αυτι επιβεβαιϊνεται από τθ κεαματικι αφξθςθ των δαπανϊν για εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ 

(επανεκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ για νζεσ τεχνικζσ, ομαδικά ςεμινάρια, μακιματα ξζνων γλωςςϊν) που 

προζρχονται είτε από κρατικοφσ είτε από ιδιωτικοφσ φορείσ. 

Χτθν πολιτικι θ ενθμζρωςθ και θ μόρφωςθ αποτελοφν πλζον αναγνωριςμζνα και κατοχυρωμζνα 

πανανκρϊπινα δικαιϊματα που χαρακτθρίηουν τον υπεφκυνο πολίτθ, ενϊ θ εκπαίδευςθ είναι κρίςιμθ και 

για τθν πολιτιςτικι ηωι ενόσ τόπου, κακϊσ εξαςφαλίηει τθ διατφπωςθ και αναγνϊριςθ των πολιτιςτικϊν 

δεδομζνων που κα ξεχωρίηουν ζνα λαό. 

Εκτόσ από το παραδοςιακό ςχολείο, ςιμερα διά βίου εκπαίδευςθ παρζχουν κάκε λογισ διοικθτικοί 

φορείσ, ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, διεκνείσ οργανιςμοί ακόμθ και τα ΠΠΕ και θ αξιοποίθςθ του διαδικτφου. 

Ανοικτά Υανεπιςτιμια, Λδιωτικζσ Χχολζσ, φροντιςτιρια, ςεμινάρια, μακιματα με αλλθλογραφία, εκδοτικοί 

οίκοι, λαϊκζσ πολιτιςτικζσ πρωτοβουλίεσ λειτουργοφν, προκειμζνου να καλφψουν τισ απαιτιςεισ ενόσ 

κοινοφ που μόνο του το οργανωμζνο κράτοσ δεν μπορεί να ικανοποιιςει. 

Υροςανατολιηόμαςτε προσ μια κοινωνία όπου θ μόρφωςθ κα είναι ςυνεχισ και κα ςυνοδεφει το 

επάγγελμα. Σι περιςςότεροι εργαηόμενοι κα βρίςκονται, μζςα ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ και δε κα 

μποροφν να μετακινοφνται προσ τα κζντρα διάκεςθσ τθσ γνϊςθσ (Υανεπιςτιμια), άρα κα πρζπει να 

πθγαίνει θ γνϊςθ ςε αυτοφσ. Σι επιλογζσ τουσ κα πρζπει να είναι πολλζσ και προςιτζσ. 

Πε βάςθ τθ διαπίςτωςθ αυτι, ζννοιεσ όπωσ ιςότθτα ευκαιριϊν, απελευκζρωςθ των γνϊςεων, 

πολλαπλαςιαςμόσ των παιδευτικϊν κεςμϊν και εκδθμοκρατιςμόσ των γνϊςεων γίνονται εξαιρετικά 

επίκαιρεσ. Σι καινοτομίεσ μποροφν να ξεκινιςουν από το μακθτι τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ ςτον οποίο κα 

δίνεται θ ευκαιρία να διαμορφϊνει ωσ ζνα βακμό τον εκπαιδευτικό του ορίηοντα επιλζγοντασ μακιματα,  

άρα και το περιεχόμενο των ςπουδϊν του. 

ζνεσ γλϊςςεσ μακιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, επαγγελματικι ενθμζρωςθ ανά κλάδο πρζπει να 

είναι διακζςιμα ςε όλεσ :τισ θλικίεσ και χωρίσ υψθλό κόςτοσ. Θ κρατικι μζριμνα είναι ςε κζςθ να 

διαςφαλίςει τθν αξιοπιςτία και τθν επιςτθμονικι πλθρότθτα των προςφορϊν αυτϊν αςκϊντασ εποπτεία 

ςτο χϊρο και ιδρφοντασ νζουσ ανάλογουσ κεςμοφσ. 

 

Ψο λειτοφργθμα του δαςκάλου 

Οειτοφργθμα είναι και το ζργο του δαςκάλου, και μάλιςτα απ' τα πιο ςθμαντικά, αφοφ θ άςκθςθ του 

βαρφνεται με τθν ευκφνθ τθσ επιτζλεςθσ δφο κακοριςτικϊν λειτουργιϊν, μιασ θκικισ και μιασ πνευματικισ. 

Πζςω τθσ πρϊτθσ επιχειρείται θ ςτερζωςθ του νεανικοφ χαρακτιρα πάνω ςτθ βάςθ τθσ αποδοχισ των 

κοινωνικϊν αξιϊν και μζςω τθσ δεφτερθσ θ ενδυνάμωςθ του πνεφματοσ με τθ δθμιουργικι αφομοίωςθ 

των μεταδιδόμενων γνϊςεων. Χε κάκε περίπτωςθ, επιδιωκόμενοσ ςτόχοσ είναι θ ολόπλευρθ 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  163 

ψυχοπνευματικι καλλιζργεια του παιδιοφ, θ ανάδειξθ του ςε υπεφκυνο κοινωνικό μζλοσ και θ ανάπτυξθ 

τθσ ικανότθτασ του να ανταποκρίνεται ςτισ ποικίλεσ κοινωνικζσ ευκφνεσ που ςτθν ενιλικθ ηωι κα επωμιςτεί 

ωσ πολίτθσ, ωσ εργαηόμενοσ ωσ γονιόσ κ.τ.λ. 

Χρζοσ λοιπόν του δαςκάλου είναι να παραδϊςει ςτθν κοινωνία ανκρϊπουσ ζτοιμουσ να προςαρμοςτοφν 

ςτο κοινωνικό περιβάλλον και ικανοφσ να ςυμβάλουν ςτθν ευθμερία, ςτθν ανάπτυξθ και τθν αλλαγι του. 

Αςφαλϊσ, το αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ δεν εξαρτάται αποκλειςτικά απ' τον ίδιο, αλλά και από άλλουσ, 

πολλζσ φορζσ ςθμαντικότερουσ, παράγοντεσ -οικογενειακό περιβάλλον, εκπαιδευτικό ςφςτθμα κ.τ.λ. -, 

αναμφίβολα, όμωσ ςθμαντικι είναι και θ δικι του ςυμβολι. Ξαι για να καταςτεί όςο το δυνατόν 

μεγαλφτερθ, πρζπει ςτο πρόςωπο του να ςυμπυκνϊνονται δφο ςυναφείσ ιδιότθτεσ: του παιδαγωγοφ και 

του εκπαιδευτικοφ. 

Θ πρϊτθ δε ςθμαίνει μόνο γνϊςθ τθσ παιδικισ ψυχισ και ανάπτυξθ τεχνικϊν ςωςτισ κακοδιγθςθσ τθσ. 

Θ παιδαγωγικι ιδιότθτα ζχει περιςςότερο το νόθμα τθσ ικανότθτασ ςφναψθσ ςτενϊν ςχζςεων 

εμπιςτοςφνθσ, αγάπθσ και φιλίασ ανάμεςα ςτο δάςκαλο και το μακθτι, και κυριότερα τθσ ανάδειξθσ τοφ 

πρϊτου ςε ηωντανό παράδειγμα του δρόμου που καλείται να ακολουκιςει ςτθ ηωι του ο δεφτεροσ. 

Θ δεφτερθ δε ςθμαίνει μόνο γνωςτικι επάρκεια και μεταδοτικι ικανότθτα. Αφοφ θ γνϊςθ δεν 

κατακτάται μζςα από λειτουργίεσ άκριτθσ αφομοίωςθσ και μνθμονικισ αποκικευςθσ, δεν αρκεί θ απλι 

μετάδοςθ τθσ. Επομζνωσ, ο ςωςτόσ εκπαιδευτικόσ είναι πριν απ' όλα ςυνοδοιπόροσ ςτισ πνευματικζσ 

ιχνθλαςίεσ των μακθτϊν, πθγι γνϊςθσ, κζντριςμα πνευματικισ αναηιτθςθσ και ερζκιςμα κριτικισ 

ςκζψθσ. 

 

ΑΡΚΦίΥΛΧΨΛΞΘ ΥΑΛΔΕΛΑ 

Ψο αίτθμα τθσ παροχισ ανκρωπιςτικισ παιδείασ ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ θχεί επιτακτικό ςε μια εποχι 

όπου τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα παραςυρμζνα από τον ίλιγγο τθσ τεχνικισ προόδου, κλίνουν 

μονοδιάςτατα προσ τον τεχνοκρατιςμό. Εκείνοι που το προβάλλουν εμπνζονται από το όραμα μιασ παιδείασ 

που κα ζχει ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο τον άνκρωπο ωσ προςωπικότθτα απαραβίαςτθ και οντότθτα 

ανεπανάλθπτθ. 

Επιδιϊκοντασ μια ςτροφι προσ τον ανκρωπιςμό, θ εκπαίδευςθ οφείλει να καταρτίςει προγράμματα 

διδαςκαλίασ τα οποία παράλλθλα  με τθν εξοικείωςθ του νζου ανκρϊπου με τα επιτεφγματα των 

εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν, κα εξάπτουν το ενδιαφζρον του για τον κόςμο των κλαςικϊν γραμμάτων, κα 

ενκαρρφνουν προσ τθν μελζτθ των κλαςικϊν κείμενων, από τα οποία πθγάηει το ανκρωπιςτικό ιδανικό. 

Πια τζτοια εκπαίδευςθ, πολυδιάςτατθ, κα είναι ικανι να μυιςει τον νζο ςτο καυμαςτό κόςμο του 

κετικιςτικοφ πνεφματοσ, όςο και να του εμφυςιςει τισ ανκρωπιςτικζσ αρχζσ, αποκαλφπτοντασ του τθ 

μαγεία των κλαςικϊν ςπουδϊν. 

Πε αλλά λόγια, ανκρωπιςτικι εκπαίδευςθ είναι αυτι που παρζχει ποικιλία ερεκιςμάτων και προςφζρει 

πολφπλευρθ γνϊςθ, ϊςτε να κινθτοποιοφνται όλεσ οι ιδιαίτερεσ κλίςεισ, τα λανκάνοντα ενδιαφζροντα των 

νζων. Είναι τελικά αυτι που διανοίγει οδοφσ για τθ διοχζτευςθ και δθμιουργικι ζκφραςθ κάκε ιδιαίτερου, 

ταλζντου. 

Σ ανκρωπιςτικόσ χαρακτιρασ τθσ εκπαίδευςθσ δεν εκδθλϊνεται βζβαια μόνο ςτο περιεχόμενο των 

ςπουδϊν, αλλά και ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία βαςίηεται ςτο διάλογο, ενκαρρφνει τθν πρωτοβουλία του 

νζου, καλλιεργεί το κριτικό του πνεφμα, ςτοχεφοντασ ςτθ διαμόρφωςθ «αυτόφωτων» ανκρϊπων που κα 

διακρίνονται από ανεξάρτθτθ ςκζψθ και προςωπικό ςτοχαςμό. 
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Ψελικά, γίνεται φανερό πωσ το όραμα τθσ ανκρωπιςτικισ εκπαίδευςθσ, ςυνδζεται με το ςτόχο, τθσ 

κακολικισ καλλιζργειασ του νζου άνκρωπου. Σ τελευταίοσ, όταν διαμορφϊνεται με τισ αρχζσ τθσ, κζτει ωσ 

ςτόχο ηωισ τθν ανκρωπιςτικι παιδεία. 

 

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

Σ όροσ "διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ" βαςίηεται πάνω ςτθν αρχι ότι με μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ 

επιτυγχάνουμε τθν αλλθλοκατανόθςθ ανκρϊπων με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο. Ψο ςχολείο, από 

τθ μια, φζρνει όλα τα παιδιά πιο κοντά ςτισ κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ των όποιων 

μειονοτιτων ηουν ςτθν πατρίδα τουσ, και από τθν άλλθ, βοθκάει τα παιδιά που ανικουν ςε αυτζσ τισ 

μειονότθτεσ να ξεπεράςουν οποιοδιποτε πρόβλθμα που ςυνδζεται με τθ διαφορετικότθτα και 

ανομοιογζνεια αναφορικά με τθν κουλτοφρα, τθν εκνικι και φυλετικι προζλευςθ τουσ, τα ικθ και τισ 

παραδόςεισ τουσ. 

Σ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ είναι όχι μόνο να μεταδϊςει ςτουσ μακθτζσ 

γνϊςεισ με βάςθ το Αναλυτικό Υρόγραμμα και παρόμοιεσ με το μζςο όρο ενόσ εκνικοφ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, αλλά και να ςυμβάλει ςτθν καλλιζργεια πολιτιςμικϊν αξιϊν που προάγουν τθν αμοιβαία 

κατανόθςθ και ςυνεργαςία. 

Σ ςφγχρονοσ πολιτιςμικόσ πλουραλιςμόσ μπορεί να χάςει τα χαοτικά και επικετικά χαρακτθριςτικά του 

και να γίνει χϊροσ, όπου θ υπζρβαςθ των ιδιομορφιϊν κα εναλλάςςεται με τθν προβολι τουσ, κα 

αποκτιςει ρυκμό και τάξθ, δε κα εκτρζφει αποκλειςμοφσ, ςτείρουσ τοπικιςμοφσ και ουτοπικοφσ 

εκνικιςμοφσ, κα ςζβεται τισ διαφορζσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ, χωρίσ ωςτόςο να κολϊνει τθν κριτικι μασ 

ςκζψθ, να ςυγκαλφπτει τθν ιςτορικι επιςτθμονικι αλικεια και να αμβλφνει τθ ςυγκριτικι μασ ικανότθτα. 

Υροςεγγίηοντασ με δεκτικότθτα και καλι πίςτθ αλλά και με κριτικό πνεφμα τισ κουλτοφρεσ άλλων λαϊν 

αποκτοφμε τθν ικανότθτα να διακρίνουμε ποια ςτοιχεία τουσ και με ποιον τρόπο μποροφν να προςλθφκοφν 

κετικά, να ενταχκοφν και να ανκιςουν ςε κοινωνικι και πολιτιςτικι διάςταςθ. 

Θ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςυμβάλλει δθμιουργικά ςτθ διαμόρφωςθ μιασ νζασ ευρωπαϊκισ 

αντικειμενικότθτασ με ποιοτικά χαρακτθριςτικά και κακολικι εμβζλεια. Χτισ μζρεσ μασ μάλιςτα, 

περιςςότερο από άλλοτε, γίνεται φανερό πόςο ςθμαντικό είναι να ςυνθκίςουμε να ςυμβιϊνουμε ειρθνικά 

με ανκρϊπουσ διαφορετικοφσ από μασ. Σι διάφορεσ αυτζσ μποροφν να αναφζρονται ςτθ κρθςκεία, ςτθ 

γλϊςςα, τθν καταγωγι, ςτον πολιτιςμό, ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ, ςτθ νοοτροπία. 

Σ εκπαιδευτικόσ πρζπει με όλθ τθ δράςθ του να ςτοχεφει να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να 

ενταχκοφν ιςότιμα ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία χωρίσ βζβαια να αποποιθκοφν τθν ιδιαίτερθ 

φυςιογνωμία τουσ ωσ μζλθ μιασ γλωςςικισ, κρθςκευτικισ και πολιτιςμικισ κοινότθτασ. Θ δράςθ του πρζπει 

να ςτρζφεται ςε δφο κατευκφνςεισ: Από τθ μια, να ανοίγεται ςτον ζξω κόςμο για να εμπλουτίςουν τα 

παιδιά τθν ψυχι τουσ με καινοφργιεσ εμπειρίεσ, γνϊςεισ και πλθροφορίεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ, 

όπωσ ςτθν τζχνθ, τθ γλϊςςα, τα ικθ, τθν επιςτιμθ, τθν τεχνολογία, τθν οικονομία. Σι εμπειρίεσ, και οι 

γνϊςεισ αυτζσ είναι αναγκαίεσ για τθν ιςότιμθ ζνταξθ των παιδιϊν ςτθν κοινωνία. Από τθν άλλθ, να ανοίγει 

και να ξεχφνεται ο πλοφτοσ τθσ δικισ τουσ ψυχισ ςτον ζξω κόςμο με τθν προβολι τθσ πλοφςιασ λαϊκισ 

παράδοςθσ και του ιδιαίτερου πολιτιςμοφ και τρόπου ηωισ τθσ δικισ τουσ κοινωνίασ. Αυτό το τελευταίο 

παίηει τεράςτιο ρόλο ςτθν άρςθ των προκαταλιψεων και τθσ αμοιβαίασ δυςπιςτίασ, αφοφ θ τζχνθ και ο 

πολιτιςμόσ αναδεικνφουν κυρίωσ αυτά που ενϊνουν και όχι αυτά που χωρίηουν τουσ ανκρϊπουσ. Επιπλζον, 

θ προβολι του πολιτιςμοφ τουσ ςυνειςφζρει τα μζγιςτα ςτο να ξεπεράςουν τα παιδιά τα πικανά 

ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ και να τονωκεί θ αυτοεκτίμθςι τουσ. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  165 

Χτθν ςχολικι πράξθ ο εκπαιδευτικόσ ανάλογα με τθν ειδικότθτα του πρζπει να προωκιςει 

διαπολιτιςμικζσ και επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ τθ διδαςκαλία παραδοςιακϊν χορϊν και 

εμφανίςεισ χορευτικισ ομάδασ. Οειτουργία κεατρικϊν ομάδων και κεατρικζσ παραςτάςεισ. Οαογραφικι 

ςυλλογι. Εκδόςεισ διαφόρων διαπολιτιςμικϊν βιβλίων. Διάφορα προγράμματα Αγωγισ Ωγείασ, 

προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και κινθτικότθτασ. Λδιαίτερα ο κακθγθτισ των φιλολογικϊν 

μακθμάτων, και ο κακθγθτισ των ξζνων γλωςςϊν ζχουν τθ δυνατότθτα με τθν επιλογι κειμζνων με 

διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ να μεταφζρει πλθροφορίεσ και αξίεσ πολιτιςτικζσ και πολιτιςμικζσ άλλων 

λαϊν, τισ οποίεσ να ςυγκρίνουν με τισ δικζσ μασ. 

Πε αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί και πρζπει να βοθκιςει ϊςτε να ευαιςκθτοποιθκοφν οι 

μακθτζσ πάνω ςε κζματα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ρατςιςμοφ, ξενοφοβίασ και προκατάλθψθσ. Ρα 

κατανοιςουν ότι όλοι οι άνκρωποι είναι ίςοι μεταξφ τουσ, ζχουν τα ίδια φυςικά και νομικά δικαιϊματα, 

χωρίσ αςφαλϊσ να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι υπάρχουν και γλωςςικζσ, εκνικζσ, πολιτιςμικζσ και 

κρθςκευτικζσ διαφορζσ. 

Υρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι ο καλόσ εκπαιδευτικόσ πρζπει να τθρεί ουδζτερθ ςτάςθ και να μθ 

φανατίηεται αλλά οφτε και να φανατίηει τουσ μακθτζσ τθσ πλειοψθφίασ ςε βάροσ τθσ πολιτιςμικισ 

μειονότθτασ. Ψο άριςτο κα ιταν να επινοιςει τον τρόπο, να αξιοποιιςει κετικά τισ ιςτορικζσ του γνϊςεισ 

και προχπόκεςθ γι' αυτό είναι θ βακειά και αδογμάτιςτθ γνϊςθ και κατανόθςθ των ιςτορικϊν δεδομζνων. 

Υρζπει ακόμθ να εξετάηει τθν ιςτορικι πραγματικότθτα όςο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και να καλλιεργεί 

ςτουσ νζουσ τθν επικυμία για προςωπικι εναςχόλθςθ με το ιςτορικό αντικείμενο αναβακμίηοντασ τθ 

ςθμαςία του. Υρζπει ακόμθ να βοθκά τα παιδιά των εκνικϊν και πολιτιςμικϊν και μεταναςτευτικϊν 

μειονοτιτων να ςυναιςκάνονται το ρόλο τουσ ωσ πολίτεσ, τα δικαιϊματα τουσ και τισ αντίςτοιχεσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. Χωρίσ αμφιβολία, με τθν καλλιζργεια μιασ τζτοιασ πολιτικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ μακθτζσ 

εξαςφαλίηεται θ λειτουργία του κοινωνικοφ ςυνόλου ωσ πολιτικι κοινότθτα που διαμορφϊνει άποψθ και 

παίρνει κζςθ απζναντι ςε όλα τα ηθτιματα που απαςχολοφν τθ χωρά ςτθν οποία ηουν. Είναι εξάλλου 

πρόκλθςθ των καιρϊν μασ ο εκπαιδευτικόσ να μπορεί να παίηει ζνα πολφ ςοβαρό ρόλο ςτθν προςπάκεια 

για οικοδόμθςθ μίασ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ πάνω ςτθ βάςθ ενόσ κοινοφ ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ και 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων. Υροκειμζνου δε ο εκπαιδευτικόσ να πετφχει τουσ δια-πολιτιςμικοφσ ςτόχουσ οφείλει να 

ενκαρρφνει τισ επαφζσ μεταξφ των μακθτϊν, που ζχουν διαφορετικι κουλτοφρα τοποκετϊντασ τουσ ςε 

μεικτζσ ομάδεσ εργαςίασ.  

Υαρόλο που το ελλθνικό ςχολείο και θ ελλθνικι κοινωνία αντιμετωπίηει ςοβαρά εμπόδια ςτθν 

πραγμάτωςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθ, τα οποία προζρχονται κυρίωσ από τθν ίδια τθ δομι του 

εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ και τισ ςυμπεριφορζσ όλων όςοι εργάηονται ςε αυτό, κακϊσ και από τισ 

παρεμβάςεισ εξωςχολικϊν δεςμϊν που παρεμβαίνουν, ςτθ διαμόρφωςθ τουσ, δεν κα αργιςουμε να 

αντιλθφκοφμε ότι δεν μποροφμε να κάνουμε διαφορετικά πάρα να αντικρίηουμε ςτισ ςχολικζσ τάξεισ παιδιά 

παλιννοςτοφντων μεταναςτϊν, παιδιά οικονομικϊν προςφυγϊν, παιδιά ξζνων που εργάηονται ςτθν 

πατρίδα μασ. Είναι επομζνωσ αναγκαία θ αλλαγι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

διαμόρφωςθσ ενόσ ςχολικοφ προγράμματοσ ςτο οποίο κα υπάρχει χϊροσ για κάκε μορφι πολιτιςμικισ 

ιδιαιτερότθτασ και κα καλλιεργείται ςτα παιδιά των ντόπιων ο ςεβαςμόσ ςτθν πολιτιςμικι ταυτότθτα των 

αλλοδαπϊν ςυνάνκρωπων μασ. 

(Γ. Πάρκου) 
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ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ επιδιϊκει τθ γνωριμία των μακθτϊν με το περιβάλλον, φυςικό και 

ανκρωπογενζσ, και τθν κατανόθςθ των εςωτερικϊν ςχζςεων που το διζπουν. Υροςπακεί, επίςθσ, να 

προτείνει λφςεισ για τα προβλιματα που προκφπτουν από τισ ςχζςεισ του ανκρϊπου με αυτό. 

 

Λ. Γιατί είναι απαραίτθτθ μια τζτοια ειςαγωγι: 

Σ άνκρωποσ πρζπει να επαναπροςδιορίςει τθ ςχζςθ του με το περιβάλλον του, φυςικό και τεχνθτό. Θ 

ανάγκθ αυτι προκφπτει κακϊσ νζα δεδομζνα προβάλλουν ςτον αιϊνα μασ και ανατρζπουν παραδοςιακοφσ 

όρουσ διαβίωςθσ. Χε παγκόςμια κλίμακα θ οικονομικι ςφαίρα επεκτείνεται διαρκϊσ ςε βάροσ τθσ 

οικόςφαιρασ, λόγω τθσ εμπορευματοποίθςθσ του φυςικοφ πλοφτου. Ψο ενεργειακό πρόβλθμα είναι μια 

μόνο πλευρά τθσ επζκταςθσ αυτισ. Ακόμθ είναι γνωςτά τα προβλιματα που αφοροφν τισ ςυνκικεσ ηωισ 

ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και οι ςυνζπειεσ τουσ ςτθν ανκρϊπινθ, ψυχικι και ςωματικι, υγεία. 

Σι αλλαγζσ που προκφπτουν ςτον κόςμο μασ αφοροφν κυρίωσ τθ νεότερθ γενιά, επειδι αφτθ κα 

αναλάβει το κόςτοσ των ςυνεπειϊν τουσ. Ζτςι, θ νεολαία πρζπει να διακζτει τθν ενθμζρωςθ και τθ γνϊςθ 

που κα τθσ επιτρζψει να ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ αυτζσ. 

Θ νεανικι προςωπικότθτα είναι περιςςότερο εφπλαςτθ και μπορεί να προςαρμοςτεί ευκολότερα ςτισ 

απαιτιςεισ ενόσ περιβαλλοντικοφ τρόπου ηωισ. Χτα πλαίςια αυτά κεωροφμε αναγκαία προχπόκεςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ αγωγισ τθ διαμόρφωςθ μιασ οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ μακθτζσ. 

Ψο ςχολείο είναι ο κατάλλθλοσ χϊροσ προκειμζνου να γενικευτεί θ οικολογικι ςκζψθ επθρεάηοντασ 

τισ επόμενεσ γενιζσ. Σ κεςμόσ αυτόσ μπορεί να εγγυθκεί για τθν αξιοπιςτία και το κφροσ των 

περιβαλλοντικϊν  γνϊςεων που κα προςφζρονται ςτουσ μακθτζσ. 

 

ΛΛ. Πε ποιο τρόπο πρζπει να πραγματοποιθκεί; 

Είναι ςθμαντικι θ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ περιβαλλοντικισ αγωγισ, ϊςτε να μθν οδθγθκοφμε 

ςτθν παρεξιγθςθ των αρχϊν τθσ. 

Ψο περιεχόμενο μιασ τζτοιασ εκπαιδευτικισ πρακτικισ πρζπει να, ξεκινά από τθν αφφπνιςθ τθσ 

ευαιςκθςίασ του νζου πάνω ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Θ ευαιςκθςία αυτι πρζπει να 

ςυνοδεφεται από το ενδιαφζρον για το περιβάλλον, και τθν ανακεϊρθςθ οριςμζνων παγιωμζνων 

αντιλιψεων που δεςμεφουν τθν ανκρωπινι ςκζψθ ςτο κζμα αυτό (π.χ. ο μφκοσ τθσ «ανεξάντλθτθσ φφςθσ» 

που προςφζρει δωρεάν ενζργεια ςτον άνκρωπο, θ ανκρωποκεντρικι ερμθνεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

κατά τθν οποία ι φφςθ είναι «καλι» ι «κακι», ανάλογα με τθν ωφζλεια που αποκομίηει ο άνκρωποσ από 

αυτι, εξακολουκοφν να εμφανίηονται και ςτα ςχολικά εγχειρίδια και ςτουσ άλλουσ φορείσ τθσ 

εκπαιδευτικισ ιδεολογίασ). 

Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ προχποκζτει τθ γνϊςθ των λειτουργιϊν του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

των ςυγκεκριμζνων μθχανιςμϊν που το διζπουν, τθν ανάλυςθ και τθ ςκοπιμότθτα λειτουργίασ τουσ (π.χ. 

ο μθχανιςμόσ τθσ ανακφκλωςθσ διδάςκει πρακτικά τρόπουσ διατιρθςθσ του φυςικοφ πλοφτου αλλά και τθν 

ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ενζργειασ που καταναλϊνουμε). 

Χτα πλαίςια μιασ τζτοιασ αγωγισ το περιβάλλον αξιοποιείται ωσ πθγι πλθροφόρθςθσ για τα 

προβλιματα που εμφανίηονται μζςα ςε αυτό, (π.χ. οι μακθτζσ καλοφνται να παρατθριςουν και να 

καταγράψουν προβλιματα, όπωσ θ ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ των μεγαλουπόλεων, θ καταςτροφι του 

πράςινου και των δαςϊν κ.τ.λ.). Θ ίδια θ διαδικαςία παρατιρθςθσ και μελζτθσ δίνει ςτθν περιβαλλοντικι 
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εκπαίδευςθ χαρακτιρα εμπειρικό που ςυνδζει τθ γνϊςθ με τα βιϊματα του μακθτι (οι μακθτζσ 

επιςκζπτονται τισ περιοχζσ που αντιμετωπίηουν οικολογικά προβλιματα και κατανοοφν με τρόπο εμπειρικό 

και άμεςο τισ ςυνζπειεσ τουσ). 

Χταδιακά θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ κζτει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του χϊρου μζςα ςτον 

οποίο κινοφνται οι άνκρωποι και τα δθμιουργιματα τουσ. Ζτςι, αποκτά λειτουργικό χαρακτιρα και 

παραπζμπει ςε ζναν οικολογικό τρόπο ηωισ που εντυπϊνεται ςτθ ψυχοςφνκεςθ του μακθτι και τθ 

χαρακτθρίηει. Ξατά ςυνζπεια, θ νεότερθ γενιά εξοικειϊνεται με μια ανάλογθ καταναλωτικι πρακτικι που 

κα βαςίηεται ςε νζα πρότυπα, υιοκετεί μια αντίςτοιχθ πολιτικοκοινωνικι ςυμπεριφορά και καταλιγει ςτθ 

λιψθ αποφάςεων που υποςτθρίηουν τζτοιεσ επιλογζσ. 

Θ οικολογικι ςκζψθ και θ περιβαλλοντικι αγωγι μποροφν να ζχουν αποτελεςματικι ςυμβολι ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του οικολογικοφ προβλιματοσ, αν εξαςφαλιςτοφν οριςμζνεσ προχποκζςεισ που κα 

αφοροφν τον τρόπο εφαρμογισ τουσ. 

Θ εκπαιδευτικι αυτι διαδικαςία πρζπει να ςυνοδεφεται από ανάλογθ κινθτοποίθςθ και δράςθ όλων των 

ςυντελεςτϊν τθσ εκπαίδευςθσ (υπουργείο, διοικθτικοφσ φορείσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτικζσ κοινότθτεσ) και 

να μθν ζχει παροδικι και εφιμερθ ιςχφ. 

Ακόμθ, θ επιτυχία τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ πρζπει να ςτθριχτεί ςτθ ςυνδρομι εκπαιδευτικϊν 

που κα διακζτουν ανάλογθ επιμόρφωςθ. Πζςα ςτισ τάξεισ του εκπαιδευτικοφ μασ δυναμικοφ υπάρχουν 

δυνάμεισ που παραμζνουν ανενεργζσ λόγω ζλλειψθσ προγραμματιςμοφ και οργάνωςθσ. Πζςα από αυτό 

τον εκςυγχρονιςμό τθσ ςχολικισ πράξθσ κα αξιοποιθκεί και ζνα μζροσ από το δυναμικό αυτό. Βεβαίωσ, θ 

ανάγκθ ςχετικισ επιμόρφωςθσ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν αίρεται. 

Ψζλοσ, το ζργο τθσ αντιμετϊπιςθσ του οικολογικοφ προβλιματοσ, όπωσ, άλλωςτε και θ επίτευξθ τθσ 

ιςορροπίασ ςτθ ςχζςθ του ατόμου, με το περιβάλλον του ξεπερνά κατά πολφ τισ δυνατότθτεσ τθσ 

εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ και αποτελεί επιλογι πολιτικισ φφςθσ που ςυνδζεται με τισ προοπτικζσ, τισ 

προτεραιότθτεσ και τισ αξίεσ που μια οργανωμζνθ κοινωνία κζτει. Άρα ι προςπάκεια αυτι είναι ανάγκθ να 

ςτθριχτεί ςε ανάλογθ κινθτοποίθςθ και των τοπικϊν διοικθτικϊν και πολιτικϊν φορζων και να επιδιϊξει τθ 

ςυνεργαςία με τθν κοινότθτα. Πε τον τρόπο αυτό το' ςχολείο εξαςφαλίηει και τθν άμεςθ επαφι του με τθν 

ευρφτερθ κοινωνία και παρεμβαίνει ςτα προβλιματα και τισ κακθμερινζσ πρακτικζσ τθσ.  
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ  

Ξείμενο: 

ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΣ ΧέΣΟΕΛΣ 

Ψο ςχολείο που κζλει να αναπτφξει τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν του δεν κα περιοριςτεί ςτθ 

δθμιουργία του κατάλλθλου κλίματοσ και των ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν. Υρογράμματα, βιβλία, μζκοδοι 

διδαςκαλίασ, διδάςκοντεσ και διδαςκόμενοι κα πρζπει να προςαρμοςτοφν και να ςτραφοφν προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. Θ μθχανικι μάκθςθ, θ τυποποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ι τθσ εργαςίασ, θ πακθτικι επανάλθψθ, θ 

παιδαγωγικι του «κάνε αυτό που ςου λζω» και του «κάνε το όπωσ ςου το λζω» κα αποκλειςτοφν και κα 

αντικαταςτακοφν με μεκόδουσ όςο γίνεται περιςςότερο ενεργθτικζσ, επεκτεινόμενεσ και ςε κζματα που 

ίςωσ δεν προβλζπονται από το πρόγραμμα, αλλά που θ πραγμάτευςι τουσ ενδιαφζρει ζνα μακθτι ι μια 

ομάδα μακθτϊν. Ψο ερϊτθμα δθλαδι «τι κα ικελεσ να κάνεισ» και «πϊσ ςκζπτεςαι να εργαςτείσ» βρίςκεται 

ςτθ βάςθ μιασ δθμιουργικισ παιδευτικισ διαδικαςίασ που ςζβεται τθν ατομικότθτα και πιςτεφει ςτισ 

δθμιουργικζσ δυνατότθτζσ τθσ. Από τισ ενεργθτικζσ μεκόδουσ κα αναφζρουμε κυρίωσ τθ διερευνθτικι, κατά 

τθν οποία θ οργάνωςθ τθσ φλθσ και θ ςφνδεςθ των γνωςτικϊν τμθμάτων επαφίεται ςτον ίδιο το μακθτι, 

ϊςτε θ μάκθςθ να παίρνει μια δθμιουργικά εξατομικευμζνθ μορφι ςχετιηόμενθ άμεςα με τθν εργαςία, να 

είναι δθλαδι μάκθςθ πραγματικι. 

Σ διδάςκων εξάλλου κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανατοποκετιςει τον παραδοςιακό ρόλο του, 

ανακεωρϊντασ κριτικά και παραμερίηοντασ το εγχαραγμζνο μοντζλο του παραδοςιακοφ δαςκάλου: Κα 

πρζπει να μζνει ανοιχτόσ και ευζλικτοσ, να οργανϊνει, να εμψυχϊνει, να ενκαρρφνει, να δίνει τισ 

πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο μακθτισ για τθ δουλειά του ι να τον κατευκφνει ςωςτά ςτθν αναηιτθςθ και 

τθν ανεφρεςθ τουσ, να κακοδθγεί τον εργαηόμενο διακριτικά και ςτο βακμό που κα κρίνει αναγκαίο. Πε 

άλλα λόγια, κα πρζπει και ο ίδιοσ να είναι δθμιουργικό άτομο ι να ενεργοποιιςει τθ λανκάνουςα 

δθμιουργικότθτα του. Διαφορετικά, θ ηωι του ςε ζνα δθμιουργικό ςχολείο κα ιταν δφςκολθ για πολλοφσ 

και ευνόθτουσ λόγουσ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, θ ςχολικι ηωι ςτο δθμιουργικό ςχολείο κα μποροφςε να οργανωκεί με τρόπουσ που 

να ευνοοφν τισ πρωτοβουλίεσ, τισ επιλογζσ, τισ εργαςίεσ των μακθτϊν ςε κζματα που τουσ ενδιαφζρουν να 

ανατίκεται, π.χ. ςτουσ μακθτζσ οργάνωςθ και παρουςίαςθ οριςμζνων μακθμάτων, διάφορεσ εκκζςεισ, 

ζκδοςθ περιοδικοφ ι εφθμερίδασ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, μουςικζσ παρουςίεσ, ομιλίεσ-ςυηθτιςεισ για 

κζματα επικαιρότθτασ, κοινωνικά ι πολιτικά, επιςτθμονικά, καλλιτεχνικά κτλ. Χε μια τζτοια οργάνωςθ 

κακοριςτικό ρόλο κα παίξουν οι ομάδεσ των ενδιαφερόντων των μακθτϊν και με τθν προχπόκεςθ ότι διδά-

ςκοντεσ και διδαςκόμενοι κα απαλλαγοφν από τθν πίεςθ των ποικίλων εξετάςεων και από το αδιάκοπο 

κυνιγι τθσ φλθσ και του χρόνου. 

Χτο δθμιουργικό ςχολείο κα τονιςτεί ιδιαίτερα θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο διάλογο, ϊςτε να είναι 

όςο το δυνατό ενεργθτικότερθ με όλο τον κίνδυνο τθσ «εκτροπισ» από τθ «διδαςκαλία» που ζχει ςχεδιάςει 

ο διδάςκων. Σ καλόσ δάςκαλοσ ποτζ δεν ξζρει ποφ κα βγάλει τελικά το μάκθμα και ς' αυτό ακριβϊσ 

ζγκειται θ γοθτεία του ζργου του. Υάντωσ, ζνα μάκθμα που οδθγεί εκεί που αυτόσ ζχει ςχεδιάςει δεν είναι 

πάντα το καλφτερο μάκθμα. 

Χτο δθμιουργικό ςχολείο κα προςεχτεί ιδιαίτερα ο τρόποσ υποβολισ των ερωτιςεων. Κα μποροφςαμε 

να διακρίνουμε και τισ ερωτιςεισ ςε ςυγκλίνουςεσ και αποκλίνουςεσ ι ςε κλειςτζσ και ανοιχτζσ. 

Χυγκλίνουςεσ ι κλειςτζσ είναι αυτζσ που ο διδάςκων «ξζρει» τθν απάντθςθ και τθν περιμζνει. Ακοφει 

αδιάφορα ι δεν ακοφει κακόλου τισ άλλεσ απαντιςεισ, ϊςπου να ακοφςει τθν αναμενόμενθ, οπότε και 

ενκουςιάηεται. Σ ίδιοσ ο μακθτισ δεν απορεί, δε ρωτάει, δεν ενκαρρφνεται ςτθν απορία ι ςτθν ερϊτθςθ, 

δε βλζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ προςπάκεια του και, κατά ςυνζπεια, δε διακινδυνεφει μια απάντθςθ 

λακεμζνθ. 
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Σ δθμιουργικόσ μακθτισ δυςφορεί ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ μακιματοσ και αντιδρά ςυχνά με απρζπεια ι με 

ειρωνεία. «Ρα κάνετε ερωτιςεισ που να μθν ξζρετε τθν απάντθςθ», αυτό είναι το αίτθμα τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Θ ςτενι όμωσ αντίλθψθ για τθν αγωγι, που περιορίηει το ρόλο τθσ ςτο γνωςτικό 

αποκλειςτικά υλικό, δεν αφινει το διδάςκοντα να κινθκεί ς' αυτόν τον ευρφτερο χϊρο τθσ ςυλλογικισ 

προςπάκειασ και τθσ γόνιμθσ ανταλλαγισ ιδεϊν με τισ δθμιουργικζσ προοπτικζσ που δίνουν οι ανοιχτζσ 

ερωτιςεισ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ Ζκκεςθ. Σ φιλόλογοσ ηθτάει από τουσ μακθτζσ να γράψουν μια 

ζκκεςθ πάνω ς' ζνα κζμα με ςχεδόν δεδομζνθ απάντθςθ. Γιατί δε ηθτάει τθ γνϊμθ τουσ πάνω ς' ζνα 

πραγματικό ερϊτθμα; Γιατί δε ηθτάει όλεσ τισ δυνατζσ οπτικζσ από τισ οποίεσ μπορεί να κεωρθκεί το 

ερϊτθμα; Γιατί δεν αςκεί τουσ μακθτζσ ςε ελεφκερεσ ανακοινϊςεισ-ειςθγιςεισ οι οποίεσ και να ςυηθτθκοφν 

ςτθ ςυνζχεια; Γιατί δεν τουσ ηθτάει προτάςεισ για τθν επίλυςθ ενόσ πραγματικοφ προβλιματοσ, γιατί δεν 

τουσ αςκεί ςε επιχειρθματολογία υπζρ και κατά ενόσ κζματοσ; Γιατί δεν τουσ αςκεί ςτθ ςυγγραφι ενόσ 

ςυλλογικοφ κειμζνου ι ςτθν κατάςτρωςθ ενόσ ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ πικανισ κατάςταςθσ; 

Αλλά και γενικά το ςχολείο γιατί δε βοθκάει τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν τα χζρια τουσ, να 

καταςκευάηουν, να κάνουν πειράματα, να ερευνοφν, να αναηθτοφν, να αποκτοφν προςωπικζσ εμπειρίεσ και 

γνϊςεισ -όχι βιβλιακζσ- να δθμιουργοφν κάτι δικό τουσ, να «ποιοφν»; Υροσ αυτιν όμωσ τθν κατεφκυνςθ ο-

φείλει να κινείται το δθμιουργικό ςχολείο. 

Ξ. Ππαλάςκασ  

Υαρατθριςεισ 

Α. Ρα οργανϊςετε ςε μια παράγραφο (120 - 150 λζξεισ) τθν περίλθψθ του κειμζνου.  

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

 1. Ρα δϊςετε ζναν δικό ςασ τίτλο ςτο κείμενο. 

(5 μονάδεσ) 

2. «Σ διδάςκων εξάλλου... ευνόθτουσ λόγουσ»: ποια θ δομι και ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ παραγράφου; 

(10 μονάδεσ) 

3. Ρα αναπτφξετε ςε μια παράγραφο, με τθ μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ-αντίκεςθσ, το μοντζλο του 

παραδοςιακοφ δαςκάλου και του δαςκάλου ςτο δθμιουργικό ςχολείο. 

(14 μονάδεσ) 

4. Ρα δϊςετε τα αντϊνυμα των λζξεων με ζντονθ γραφι. 

(5 μονάδεσ) 

5. προοπτικι, δυςφορία, ειςιγθςθ: να δϊςετε από 2 ομόρριηα με το β' ςυνκετικό των λζξεων. 

 (6 μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου:  

Πετά τθν ανάγνωςθ του κειμζνου, αποφαςίηετε να ςυντάξετε ζνα άρκρο, ςτο οποίο κα παρουςιάηετε 

αναλυτικά τα εφόδια με τα οποία προικίηει το μακθτι το δθμιουργικό ςχολείο, ϊςτε να ςτακεί επάξια ςτο 

ςφγχρονο, ολοζνα αυξανόμενο ανταγωνιςτικό περιβάλλον εργαςίασ. Χτόχοσ ςασ είναι να δθμοςιεφςετε το 

άρκρο ςτθ ςχολικι εφθμερίδα. (500-600 λζξεισ) 

(40 μονάδεσ) 
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ΒΛΑ – ΕΓΞΟΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ 

 

Θ βία αποτελεί τθν πιο προχωρθμζνθ και ακρότατθ εκδιλωςθ τθσ επικετικότθτασ του ανκρϊπου, ο 

οποίοσ χρθςιμοποιεί αυταρχικζσ μεκόδουσ, και βάναυςα μζςα, για να καταναγκάςει τουσ άλλουσ και να 

επιβάλει τθ κζλθςθ του ς’ αυτοφσ. 

Θ βία δεν είναι φαινόμενο μόνο τθσ εποχισ μασ. Χτθ μυκολογία το Ξράτοσ και θ Βία, ςφμβολα τθσ νζασ 

εξουςίασ του Δία, κάρφωςαν τον Υρομθκζα ςτο βράχο του Ξαυκάςου. Χτο Πεςαίωνα θ Λερά Εξζταςθ, τα 

ςτρατόπεδα ςυγκεντρϊςεων ςτο δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, θ αγριότθτα των εμφφλιων ςπαραγμϊν, οι 

αυκαιρεςίεσ και θ ωμι καταπίεςθ των ςφγχρονων τυραννικϊν κακεςτϊτων πείκουν πωσ θ βία δεν ζλειψε 

από καμιά ιςτορικι περίοδο. 

 

I. Υαραδείγματα βιαιότθτασ ςτθν εποχι μασ . 

 Αυταρχιςμόσ και  αυκαιρεςίεσ τθσ εξουςίασ. 

 Ψρομοκρατικζσ ενζργειεσ. 

 Εγκλιματα. 

 Διϊξεισ και βαςανιςμοί. 

 Ξοινωνικζσ διακρίςεισ, αναταραχι και  ςυγκροφςεισ. 

 Θ ψυχολογικι  βία που με πολλοφσ τρόπουσ αςκείται ςτο ςφγχρονο άνκρωπο. 

 Χτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ θ βία γίνεται εκτόνωςθ και αντίδραςθ τθσ νεολαίασ. Εκδθλϊνεται ςτα γιπεδα, 

ςτισ ςυναυλίεσ, ςτισ περικωριακζσ ομάδεσ.  

 Εμφανίηεται ωσ πολιτικι πρακτικι ςτθν τρομοκρατία. 

 Ζςχατθ μορφι βίασ είναι οι εξεγζρςεισ, οι επαναςτάςεισ, ο  πόλεμοσ. Ξάκε διεκδίκθςθ και κάκε 

μεταβολι ςτιγματίηονται από τισ ωμότθτεσ και τισ βιαιοπραγίεσ των αντικρουόμενων παρατάξεων. 

 

II. Αιτίεσ βίασ 

Υαρά τθν πρόοδο, τθ δικαίωςθ τθσ λογικισ και επιςτθμονικι οργάνωςθ των φορζων αγωγισ θ βία δεν 

εκλείπει ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Αντίκετα αγριεφει και εμφανίηεται με ακραίεσ μορφζσ ατομικισ και 

ςυλλογικισ αγριότθτασ (παιδικι και νεανικι εγκλθματικότθτα, γενοκτονίεσ, ςυλλογικζσ καταςτροφζσ). 

1. Χτθν προςπάκεια να ερμθνευκοφν οι ποικιλίεσ τθσ αγριότθτασ διατυπϊνονται κεωρίεσ ατομοκεντρικζσ, 

που εξθγοφν τθ βιαιότθτα ωσ: απόρροια τθσ εγκλθματικισ φφςθσ (Δίκαιο τθσ Υυγμισ) και κοινωνικζσ, που 

κεωροφν ωσ υπεφκυνεσ τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. Φαίνεται μεταφυςικι και παρωχθμζνθ θ πρϊτθ εκδοχι. Θ 

επικετικότθτα, και αν υπάρχει ωσ ζνςτικτο, μπορεί να περιοριςτεί ι να εξαλειφκεί από τισ κετικζσ 

πολιτιςτικζσ επιδράςεισ. Αντίκετα, εντείνεται από μια άδικι κοινωνία. 

2. Θ ανιςότθτα και θ εκμετάλλευςθ είναι θ ιςτορικά διαρκισ αιτία τθσ βίασ. Βιαιοπραγοφν οι καταπιεςμζνοι 

διεκδικϊντασ δικαιϊματα. Χε εποχζσ κοινωνικισ ςυνοχισ οι διοικιςεισ αυτζσ οργανϊνονται ςε 

ςυγκροτθμζνεσ εξεγζρςεισ και επαναςτάςεισ. Χε εποχζσ όμωσ διάλυςθσ θ καταπίεςθ και θ εκμετάλλευςθ 

μπορεί να ξεςπάςει ςε άναρχθ μαηικι ι ατομικι βία. 

3. Θ κρίςθ θκικϊν αξιϊν, όπωσ ο ςεβαςμόσ προσ το ςυνάνκρωπο, θ αξιοπρζπεια, θ εργατικότθτα και θ 

κυριαρχία τάςεων όπωσ θ εκμετάλλευςθ των άλλων και ο ατομικιςμόσ, ωκοφν τουσ ανκρϊπουσ ςτθν 

επιςτράτευςθ ακζμιτων μζςων για να πραγματϊςουν τισ επικυμίεσ τουσ. Ζνα από αυτά είναι θ χριςθ βίασ. 
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4. Θ αςφυκτικι ςφγχρονθ πόλθ ςτερεί το ηωτικό χϊρο και οδθγεί ολοζνα και περιςςοτζρουσ ανκρϊπουσ 

ςτο περικϊριο όπου θ βία εξαςφαλίηει τθν επιβίωςθ. Σι ρυκμοί ηωισ τα πρότυπα, επιτυχίασ, ο ατομικιςμόσ 

και θ ανάγκθ τθσ δφναμθσ οδθγοφν ςτθ βαναυςότθτα και τθν απάνκρωπθ ςκλθρότθτα. Θ φφςθ ωσ χϊροσ 

γαλινθσ και αξιϊν είναι αποφςα. 

5. Ψα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ιδίωσ θ εικόνα, εγκλωβίηουν το ςφγχρονο άνκρωπο ςε μία φανταςτικι 

ηωι. Θ ςυνείδθςθ δεν διαμορφϊνεται από τθν πραγματικότθτα οφτε από τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, αλλά από 

μια πλαςτι πραγματικότθτα. Θ προβολι τθσ βίασ και του οργανωμζνου εγκλιματοσ από τθν τθλεόραςθ. 

6. Ψα καταναλωτικά πρότυπα, θ διαφιμιςθ αναδεικνφουν τα υλικά αγακά ςε αξία ςθμαντικότερθ από τον 

άνκρωπο και διεγείρουν επικυμίεσ. Σι ανικανοποίθτεσ διεγερμζνεσ επικυμίεσ εξωκοφν ςτθ βία. 

7. Θ φιλοδοξία και θ επικυμία των ανκρϊπων να αποκτιςουν δφναμθ, επιρροι και εξουςία. 

8. Θ φανατικι υποςτιριξθ εκνικϊν, φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν, πολιτικϊν και ιδεολογικϊν πεποικιςεων. 

 

III. Χυνζπειεσ 

1. Χτθν ψυχι των ανκρϊπων κυριαρχοφν ο φόβοσ, θ αναςφάλεια, θ καχυποψία απζναντι ςτουσ άλλουσ με 

αποτζλεςμα να πλιττονται οι ιδθ υποβακμιςμζνεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να επιτείνεται θ μοναξιά. 

2. Χτο επίπεδο των κοινωνικϊν ςχζςεων εκλείπει θ αλλθλεγγφθ και παρεμποδίηεται θ ςυνεργαςία. Ψα κοινά 

προβλιματα δεν αντιμετωπίηονται με πνεφμα ομοψυχίασ, χρονίηουν ι και οξφνονται. 

3. Τταν οι πράξεισ βίασ πλθκαίνουν ι αποκτοφν μαηικό χαρακτιρα (χουλιγκανιςμόσ, πολιτικι βία), 

προκαλοφνται μεγάλεσ υλικζσ καταςτροφζσ ι και απϊλειεσ ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ. 

4. Θ χριςθ βίασ ςτθν πολιτικι ηωι υπονομεφει το δθμοκρατικό πολίτευμα, εφόςον αποτρζπει το διάλογο 

και τισ αμοιβαίεσ υποχωριςεισ. 

5. Σι νόμοι και θ δικαιοςφνθ χάνουν το κφροσ τουσ, κακϊσ αμφιςβθτοφνται ζμπρακτα από τουσ φορείσ τθσ 

βίασ. Ξλονίηεται θ εμπιςτοςφνθ του πολίτθ ςτο κράτοσ. 

 

IV. Αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

Θ βιαιότθτα εκτραχφνει τον άνκρωπο και αποδεικνφει ότι ο πολιτιςμόσ είναι ζνα ςακρό οικοδόμθμα που 

ςκεπάηει μια υπαρκτι βαρβαρότθτα.  Θ ςκλθρότθτα παράγει αντίςτοιχθ εκδίκθςθ. Σ φόβοσ και θ δυςπιςτία 

εγκακίςτανται ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι και οδθγοφν ςε μεγαλφτερθ ακόμθ αποξζνωςθ. Σι ανανεωμζνεσ 

μορφζσ επικετικότθτασ αποδεικνφουν τθν ανεπάρκεια των μζτρων αντιμετϊπιςθσ και προβάλλουν 

επιτακτικι τθν κοινωνικι ευκφνθ. Επομζνωσ, είναι απαραίτθτο να γίνουν ςαφι τα εξισ: 

1. Θ οριςτικι άρνθςθ τθσ βίασ εξαςφαλίηεται ς' ζνα τελείωσ αλλαγμζνο πολιτιςτικό τοπίο. Θ ιςότθτα και θ 

ελευκερία δικαιϊνουν τον άνκρωπο και αναδεικνφουν ςε ουςιαςτικι θκικι τον ανκρωπιςμό. 

2. Πζχρι τότε θ ευκφνθ για περιοριςμό τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ βαραίνει τθν ατομικι και ςυλλογικι 

ςτάςθ. 

3. Είναι απαραίτθτθ θ μεταβίβαςθ των θκικϊν και κοινωνικϊν αξιϊν ςτα παιδιά από τθν οικογζνεια και το 

ςχολείο και θ εξαςφάλιςθ των αναγκαίων προχποκζςεων για τθν ομαλι κοινωνικι ζνταξθ τουσ. 

4. Θ ςυμπαράςταςθ ςτουσ απελπιςμζνουσ μζςα από ουςιαςτικι αλλθλεγγφθ και όχι άγονθ φιλανκρωπία 

λειτουργοφν αποτρεπτικά τθσ βίασ. 
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5. Θ κοινωνικι αντιμετϊπιςθ ςυμπλθρϊνεται από τα μζτρα τθσ πολιτείασ. Κεμζλιο και αφετθρία τουσ είναι 

το υγιζσ εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Εκείνο που απαντάει ςτισ νεανικζσ ερωτιςεισ  και διευρφνει  τθ ςκζψθ και 

τθν κρίςθ τοφ νζου που τον εφοδιάηει με όπλα αντίςταςθσ ςτθν ιςοπζδωςθ. 

6. Θ πολιτεία βαρφνεται με τθν θκικι και υλικι υποςτιριξθ των περικωριακϊν ομάδων. Επιμόρφωςθ, 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και εμπιςτοςφνθ μποροφν να βοθκιςουν τουσ κοινωνικά αποκλειςμζνουσ. . 

7. Ζλεγχοσ των τθλεοπτικϊν προγραμμάτων που προβάλλουν βία και ιδιαίτερα, όταν αυτά απευκφνονται 

ςε παιδιά και εφιβουσ. 

 

Θ ΡΕΑΡΛΞΘ ΒΛΑ 

Ψα φαινόμενα νεανικισ βίασ και εγκλθματικότθτασ τα τελευταία χρόνια ςε παγκόςμιο επίπεδο αλλά και ςτθ 

χϊρα μασ ζχουν λάβει μεγάλεσ διαςτάςεισ. Πάλιςτα, υποςτθρίηεται πωσ θ νεανικι βία αποτελεί τθν 

αντίδραςθ τθσ νεολαίασ ςτθν προβαλλόμενθ βία τθσ κοινωνίασ που υπόςχεται πολλά ςτο νζο και τελικά 

προςφζρει λίγα. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτθτθ θ ανάλυςθ του φαινομζνου και θ επιςιμανςθ των αιτιϊν για 

τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ του. 

 

Βία ονομάηεται το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο άτομα ι ομάδεσ χρθςιμοποιοφν δφναμθ για να 

εξαναγκάςουν, αφαιροφν τθν ελευκερία εκλογισ και ιςοπεδϊνουν τθν προςωπικότθτα όςων τθν 

υφίςτανται 

Ειδικότερα, θ νεανικι βία είναι ο εντοπιςμόσ του παραπάνω φαινομζνου ςτουσ χϊρουσ τθσ νεολαίασ και θ 

εκδιλωςθ του με νζεσ μορφζσ. Χκοπόσ τθσ βίασ είναι θ διατιρθςθ και επζκταςθ εξουςίασ, θ αναγνϊριςθ 

του δράςτθ ςτον ίδιο τον εαυτό του ι ςτουσ άλλουσ. 

 

Λ. Πορφζσ νεανικισ βίασ 

Σι κυριότερεσ μορφζσ βίασ που υιοκετοφνται από τουσ νζουσ είναι: 

α) λθςτείεσ, φόνοι, μικροκλοπζσ, βιαςμοί, επικζςεισ (μθ κεςμοκετθμζνθ βία) 

β) χουλιγκανιςμόσ, βία ςτισ ςυναυλίεσ, ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ (εκτονωτικι ι τυφλι βία) 

γ) τρομοκρατία, εξτρεμιςτικζσ ενζργειεσ, νεοφαςιςμόσ, βανδαλιςμοί καταςτθμάτων ι δθμόςιων 

οργανιςμϊν (πολιτικι βία)  

δ) ναρκωτικά,  αυτοκτονίεσ,  μορφζσ παράτολμου  θρωιςμοφ,  όπωσ οι καμικάηι (αυτοκαταςτροφικι βία) 

 

ΛΛ. ΨΕΞΠΘΦΛίΧΘ άΑΛΡΣΠΕΡΣΩ 

Ψο 42% τθσ ετιςιασ εγκλθματικότθτασ ςτθ χϊρα μασ οφείλεται ςε άτομα θλικίασ 13-29 ετϊν. Για 

παράδειγμα, το 1992 καταγράφθκαν οι εξισ αξιόποινεσ πράξεισ με υπαίτιουσ νεαροφσ δράςτεσ: 

 6817 ςωματικζσ βλάβεσ από πρόκεςθ 

 1519 λθςτείεσ 

 276 βιαςμοί 

 261 ανκρωποκτονίεσ από πρόκεςθ  
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Αντίςτοιχα το 1993 καταγράφθκαν ςτισ Θ. Υ. Α. : 

 1500 δολοφονίεσ νζων 

 35000 νζοι οπλοφοροφν ςτο ςχολείο 

 26% χριςτεσ ναρκωτικϊν 

 1.000.000 κακοποιιςεισ παιδιϊν 

 

ΛΛ. Αίτια νεανικισ βίασ 

Θ κοινωνία διαμορφϊνει τα μζλθ τθσ ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργεί. Γι’ αυτό και το φαινόμενο τθσ 

νεανικισ βίασ αντανακλά το πνεφμα τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και εκεί κα πρζπει να αναηθτθκοφν τα αίτια του: 

1. Θ ζλλειψθ αγωγισ από τθν οικογζνεια: Σι διαταραγμζνεσ ςχζςεισ των ςυηφγων και θ απουςία των 

γονζων από τθν οικογενειακι εςτία εξαιτίασ τθσ υπερεργαςίασ αςκοφν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ψυχολογία 

του παιδιοφ. Θ επικοινωνία των μελϊν τθσ οικογζνειασ μειϊνεται και αυτά οδθγοφνται ςτθν αποξζνωςθ. 

Χυχνά, οι γονείσ ςυμπεριφζρονται με αυταρχικότθτα ι με υπερπροςτατευτιςμό ςτα παιδιά τουσ, 

αντιμετωπίηοντασ ςυνάμα πρόβλθμα παιδαγωγικισ αμθχανίασ, αφοφ αγνοοφν τισ αξίεσ και τον τρόπο που 

κα τουσ τισ μεταλαμπαδεφςουν(= μεταφυτεφςουν, μεταδϊςουν). 

2. Ελλιπισ παιδεία: Ψα δαιδαλϊδθ ςχολικά ςυγκροτιματα ευνοοφν τθν ανωνυμία και δθμιουργοφν 

προδιάκεςθ για επικετικι ςυμπεριφορά. Σι εκπαιδευτικοί δεν γίνονται πάντα αποδζκτεσ των προβλθμάτων 

των νζων. Θ εντατικοποίθςθ των ςπουδϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ βακμοκθρία και το ανταγωνιςτικό κλίμα  

εντείνει το άγχοσ και ενεργοποιεί τθ βία. Ψο ςχολείο δεν παρζχει αρκετζσ γνϊςεισ για να ικανοποιιςει ο 

νζοσ τισ ηωτικζσ του ανάγκεσ προκαλϊντασ το αίςκθμα τθσ απογοιτευςθσ και τθσ ματαίωςθσ, που 

εκφράηεται με βίαιθ ςυμπεριφορά. 

3. Διαβίωςθ ςτισ μεγαλουπόλεισ: Θ αςτικοποίθςθ, με τθν ζλλειψθ χϊρων για προςωπικι ζκφραςθ και 

δθμιουργία που ςυνοδεφεται από παράλλθλο περιοριςμό τθσ επικοινωνίασ δθμιουργοφν αναςφάλεια, 

αβεβαιότθτα, αίςκθμα αδιεξόδου, το οποίο οδθγεί ςε εκδθλϊςεισ επικετικότθτασ. 

4. Επίδραςθ τθσ τθλεόραςθσ: Θ τθλεόραςθ προβάλλει ςκθνζσ βίασ με αποτζλεςμα τον εκιςμό και τθν 

απευαιςκθτοποίθςθ του νεαροφ δζκτθ. Δθμιουργεί αντικοινωνικά πρότυπα με τα οποία ο νζοσ εφκολα 

ταυτίηεται. Ψζλοσ, προκαλεί ατροφία κρίςθσ και ο νζοσ αδυνατεί να διακρίνει το πραγματικό από το 

φανταςτικό. 

5. Ωλικόσ ευδαιμονιςμόσ: Θ εμπορευματοποίθςθ τθσ ηωισ και το καταναλωτικό πρότυπο εδραιϊνουν ζναν 

ποςοτικό τρόπο ηωισ, όπου κριτιριο γίνεται θ απόκτθςθ υλικϊν αγακϊν. Ψο κυνιγι του πλοφτου προκαλεί 

υπαρξιακά αδιζξοδα ςτο νζο, από τα οποία προςπακεί να απαλλαγεί με τθ βίαιθ ςυμπεριφορά. 

6. Υολυπλοκότθτα ςφγχρονθσ κοινωνίασ: Θ ςφγχρονθ κοινωνία προβάλλει πολλαπλζσ απαιτιςεισ, χωρίσ να 

παρζχει τα απαραίτθτα εφόδια. Σ νζοσ μζνα μετζωροσ, αδφναμοσ να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ αυτζσ, 

αφοφ δεν διακζτει τα ανάλογα θκικοπνευματικά ερείςματα. Σι διαδικαςίεσ ομαλισ κοινωνικοποίθςθσ 

ματαιϊνονται και οδθγείται ςε βίαιθ ςυμπεριφορά. 

7. Ξοινωνικι αδικία: Ψο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, τθσ αναξιοκρατίασ και τθσ διαιϊνιςθσ των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων πλθγϊνει τθ νεανικι ψυχι και τθν εξωκεί ςε βίαιουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ, ϊςτε να 

εκδθλωκεί θ απζχκεια καινά μορφοποιθκεί ςε αντίδραςθ. 

8. ήυχοςφνκεςθ των νζων: Θ απειρία των νζων, θ μίμθςθ κάκε ςυμπεριφοράσ, αλλά και θ 

επαναςτατικότθτά τουσ ςυχνά αποτελοφν κίνθτρα για παρεκτροπζσ και βίαιεσ ενζργειεσ. 
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ΛΛΛ. Χυνζπειεσ νεανικισ βίασ 

1. Θ βίαιθ αντίδραςθ ωκεί το νζο ςε λανκαςμζνο τρόπο διεκδίκθςθσ των δικαιωμάτων του που μπορεί να 

τον οδθγιςει ςε ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ του. Υαράλλθλα, τον αποπροςανατολίηει από τισ εφικτζσ λφςεισ 

των προβλθμάτων του και ςυντελεί ςτθ διαιϊνιςθ τουσ. 

2. Θ βία εξαχρειϊνει τον άνκρωπο υποβιβάηοντασ τον ςτο επίπεδο του ηϊου, αφοφ τον υποτάςςει ςτα 

ζνςτικτα του και τον απογυμνϊνει από τισ θκικζσ και πνευματικζσ αξίεσ. 

3. Θ εφαρμογι βίαιων μεκόδων μαρτυρά ανκρϊπουσ με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο και ελλιπι κρίςθ, που 

μποροφν εφκολα να χειραγωγθκοφν υποκφπτοντασ ςτισ τεχνικζσ τθσ προπαγάνδασ. 

4. Υερικωριοποιείται ζνα μεγάλο μζροσ του ενεργοφ παραγωγικοφ και κοινωνικοφ δυναμικοφ και θ 

κοινωνία ςτερείται το πιο δυναμικό ςτοιχείο τθσ, τθ νεολαία. 

5. Θ περικωριοποίθςθ ικανϊν πολιτϊν ςυντελεί ςτθ μείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, ςτθν ανάςχεςθ τθσ 

πνευματικισ ανάπτυξθσ και τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και γενικότερα ςτθν οπιςκοδρόμθςθ του 

πολιτιςμοφ. 

6. Θ βία αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα φαινόμενα κοινωνικισ πακογζνειασ που απειλοφν τθν 

αςφάλεια, κλονίηουν τθν κοινωνικι ιςορροπία και δυναμιτίηουν τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία και τθ 

ςυνεργαςία. 

7. Θ κοινωνία μετατρζπεται ςε "ηοφγκλα", όπου επικρατεί το δίκαιο του ιςχυροφ, καταλφεται ο διάλογοσ 

και φαλκιδεφονται οι δθμοκρατικοί κεςμοί 

 

IV. Αντιμετϊπιςθ προβλιματοσ 

1. Άμεςθ κρίνεται θ κρατικι μζριμνα για τον εκςυγχρονιςμό του τρόπου πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ του 

εγκλιματοσ. Χ' αυτό κα ςυμβάλει θ ανακεϊρθςθ τθσ νομοκεςίασ και θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των 

δικαςτθρίων, του τρόπου απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ και του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα. 

2. Απαιτείται επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου του νζου ςτθν κοινωνία. Αυτόσ κα καταςτεί εφικτόσ με τον 

εκδθμοκρατιςμό και εκςυγχρονιςμό τθσ εκπαίδευςθσ. Ζτςι, θ παιδεία κα καλλιεργιςει ςτο νεαρό άτομο 

κοινωνικι ςυνείδθςθ, θ οποία κα αντικαταςτιςει τθν επικετικότθτα με τθ διαλλακτικότθτα. Επιπλζον, κα 

πρόςφερα ςτο νζο ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα, αςφάλεια, κακϊσ και τθ δυνατότθτα να μετατρζπει τθν 

επικετικότθτα ςε δθμιουργικι δραςτθριότθτα. 

3. Απαραίτθτθ κεωρείται θ επαγγελματικι κατοχφρωςθ του νζου μζςω του επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ. 

4. Ψο νεαρό άτομο χρειάηεται να ενκαρρφνεται προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτθ λιψθ αποφάςεων όχι 

μόνο για ηθτιματα που το αφοροφν αλλά και για γενικότερα κοινωνικά προβλιματα. 

5. Επιβάλλεται εκςυγχρονιςμόσ και εκδθμοκρατιςμόσ των κοινωνικϊν κεςμϊν: τθσ οικογζνειασ, τθσ 

διοίκθςθσ, του επαγγζλματοσ. 

6. Ξρίνεται ςκόπιμο να παρζχεται θ δυνατότθτα ςωςτισ ενθμζρωςθσ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ  

δραςτθριοτιτων ψυχαγωγίασ και εκμετάλλευςθσ του ελεφκερου χρόνου που ςυμβάλλουν ςτθν 

ιςχυροποίθςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν. 

7. Χρειάηεται να επιδιωχκεί θ άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων με τθ δικαιότερθ κατανομι του 

εκνικοφ ειςοδιματοσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 
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8. Αδιριτθ ανάγκθ αποτελεί θ επανακατεφκυνςθ κοινοτιτων, ομάδων ι ατόμων μακριά από  τισ 

εγκλθματικζσ αξίεσ και προσ δραςτθριότθτεσ και ςυμπεριφορζσ κοινωνικζσ. 

Χφμφωνα με τον P. Grassi:  «Ωψϊνοντασ ςθμαίεσ, χτυπϊντασ γροκιζσ ςτο τραπζηι, καταςτρζφοντασ και 

λεθλατϊντασ, δεν είναι δυνατό να μεταβάλουμε τον κόςμο. Δεν είναι οφτε οι βόμβεσ, οφτε τα πυροβόλα 

όπλα τα μζςα εκείνα που μεταβάλλουν τθν ιςτορία, αλλά θ νοθμοςφνθ, θ λογικι, θ διαλεκτικι, με μια λζξθ 

θ πνευματικι καλλιζργεια και, μερικζσ φορζσ, θ φανταςία». 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ: 

«Επικετικότθτα - Βία - Εγκλθματικότθτα: Ζμφυτα ι επίκτθτα χαρακτθριςτικά;» 

Α' Θ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ ενόσ ατόμου επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ, που 

επιδροφν ς' αυτιν, άλλοι περιςςότερο και άλλοι λιγότερο. Ψζτοιοι παράγοντεσ είναι το φυςικό περιβάλλον, 

θ «κοινωνικι μακθτεία», ςφμφωνα με τουσ κοινωνιολόγουσ (επιδράςεισ απ' το κοινωνικό περιβάλλον),,θ 

κλθρονομικότθτα κακϊσ και θ προςωπικι ςτάςθ του κάκε ατόμου, ο τρόποσ δθλαδι που βιϊνει τα 

γεγονότα. Χυνεπϊσ, θ προςωπικότθτα καλλιεργείται με άξονα τόςο τα ζμφυτα όςο και τα επίκτθτα 

χαρακτθριςτικά. 

Β' Ψα ζμφυτα ςτοιχεία απορρζουν από τθν κλθρονομικότθτα, δθλαδι το γενετικό υλικό που προςδιορίηει 

τα εξωτερικά, αλλά και αρκετά από τα εςωτερικά χαρακτθριςτικά. Χφμφωνα με τθν άποψθ πολλϊν 

επιςτθμόνων, ο άνκρωποσ ζρχεται ςτον κόςμο με γενετικι επάρκεια ι ανεπάρκεια κάποιων ςτοιχείων, που 

επθρεάηουν αποφαςιςτικά τθ ηωι του. Για παράδειγμα, μπορεί ζνα άτομο να ζχει γενετικι ςυναιςκθματικι 

επάρκεια ςε ςχζςθ με ζνα άλλο που ζχει γενετικι επικετικι επάρκεια. Αυτό το υπάρχον γενετικό δομικό 

υλικό, κατά πολλοφσ, ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ διάπλαςθ τθσ προςωπικότθτασ. Τταν ζνα άτομο ζχει 

επικετικζσ τάςεισ από καταβολισ του, τότε μπορεί να εκτραπεί πιο εφκολα και ν' ακολουκιςει πορεία 

καταςτροφικι, χωρίσ αυτό να είναι και απόλυτο. 

Γ' Υζρα, όμωσ, από τθν επίδραςθ που αςκεί ο παράγοντασ «κλθρονομικότθτα» ςτθν όξυνςθ των 

φαινομζνων βίασ και εγκλθματικότθτασ είναι αδιαμφιςβιτθτο πωσ το ευρφτατο κοινωνικό και πολιτιςτικό 

περιβάλλον κακϊσ και θ ςτάςθ μασ απζναντι ςτθ ηωι ςυνιςτοφν τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ πάνω ςτουσ 

οποίουσ κεμελιϊνεται αυτι θ ςφγχρονθ μάςτιγα. 

Δ' Ξαταρχιν, θ επικράτθςθ του ςτείρου τεχνοκρατικοφ πνεφματοσ αποπροςανατολίηει τουσ ανκρϊπουσ, 

γιατί παγιϊνει τθν αντίλθψθ ότι θ ευτυχία αγοράηεται, είναι εμπορεφςιμο είδοσ. Σ άνκρωποσ μαγεφεται 

ςτθν ιδζα τθσ υλικισ, ευδαιμονίασ, αγωνίηεται για το «ζχειν», παρακεωρεί το «είναι». Αυτό διογκϊνεται με 

τθ διαφιμιςθ και μζςω των μθχανιςμϊν τθσ ωραιοποίθςθσ, τθσ προπαγάνδασ, τθσ υπερπλθροφόρθςθσ ο 

άνκρωποσ μετατρζπεται ςε υποχείριο. Υροκειμζνου, λοιπόν, να υλοποιιςει τουσ παραπάνω «φψιςτουσ» 

ςκοποφσ του, προβαίνει ακόμθ και ςε αντικοινωνικζσ ενζργειεσ, που απειλοφν τα κεμζλια τθσ κοινωνικισ 

αρμονίασ. 

Ε' Αυτι θ υλιςτικι - υπερκαταναλωτικι νοοτροπία είναι απόρροια και τθσ όλθσ βιομθχανοποίθςθσ τθσ 

ςφγχρονθσ ηωισ, ςφμφωνα με τθν οποία ο άνκρωποσ υπερεργάηεται, τυποποιείται, υποδουλϊνεται ςτθ 

μθχανι και λθςμονεί τον αγϊνα για τθν πραγμάτωςθ των υψθλϊν θκικοπνευματικϊν αξιϊν, που τον 

καταξιϊνουν και τον αναδεικνφουν ςε αλθκινά ελεφκερθ οντότθτα. Πθν ζχοντασ λοιπόν τα κατάλλθλα 

θκικοπνευματικά ερείςματα, πολλοί είναι εκείνοι που αποχαλινϊνονται, οδθγοφνται ςε ακζμιτα μζςα, ςτθ 

βία, το ζγκλθμα. Ψθ ςτιγμι μάλιςτα που οι κοινωνίεσ των ςθμερινϊν μεγαλουπόλεων είναι απρόςωπεσ, 

λόγω τθσ υπερςυςςϊρευςθσ και ταυτόχρονθσ ανωνυμίασ και αποξζνωςθσ των ατόμων που ηουν ς' αυτζσ, 

περιορίηεται ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ, αποδυναμϊνεται θ γνιςια ανκρϊπινθ επαφι και θ προςπάκεια για 

αλλθλοςυμπλιρωςθ, και ζτςι θ επιρρζπεια ςτθ βία και τθν αντικοινωνικότθτα αυξάνεται. 

ΧΨ' Θ υπερανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ζχει επιφζρει τθ ςυνκετότθτα των κοινωνικϊν δομϊν, τθν αφξθςθ 

των απαιτιςεων και τθν πολλαπλότθτα των μθνυμάτων. Σι ρυκμοί γίνονται εξαιρετικά γριγοροι και μζςα 

ςτο ςκθνικό αυτό ο άνκρωποσ ςυχνά εγκλωβίηεται, κακϊσ ςυρρικνϊνεται ο ηωτικόσ χϊροσ για προςωπικι 

του ζκφραςθ, ο ίδιοσ αςφυκτιά ς' ζνα πλζγμα πολλαπλϊν και αντιφατικϊν κοινωνικϊν ρόλων άγχεται, και 

ςε αρκετζσ, δυςτυχϊσ, περιπτϊςεισ διοχετεφει με τθ μορφι εκτόνωςθσ, και πικανόν βίασ, αυτι τθ 

ςυςςωρευμζνθ ενεργθτικότθτα του. 
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Η' Θ ζξαρςθ φαινομζνων βίασ και εν γζνει αντικοινωνικότθτασ οφείλεται κατά πολφ ςτθν ζλλειψθ 

ςτακερϊν θκικϊν ςθμείων αναφοράσ, θ οποία προζρχεται από τθ γενικότερθ θκικι ζκπτωςθ τθσ εποχισ 

μασ. Αυτι προςδιορίηεται ωσ απϊλεια του μζτρου και του ορίου, απομάκρυνςθ από ςυλλογικά οράματα και 

υγιείσ προςανατολιςμοφσ, με αποτζλεςμα ο άνκρωποσ να παραμζνει εςωτερικά μετζωροσ. Αυτι θ θκικι 

κρίςθ ςυνοδεφεται ςυχνότατα από τον υπερτονιςμό των ατομικϊν αναγκϊν ςε βάροσ τθσ κοινωνικισ μασ 

αποςτολισ, κατάςταςθ που εξωτερικεφεται μζςω του ςτείρου ανταγωνιςμοφ, ο οποίοσ αναπαράγει μαηικά 

τθ βία και το ζγκλθμα. 

Θ' Θ καλλιζργεια τθσ παιδείασ αποτελεί ουςιαςτικό μθχανιςμό αναχαίτιςθσ αυτισ τθσ απάνκρωπθσ 

ςυμπεριφοράσ. Χιμερα όμωσ τόςο ο ίδιοσ ο άνκρωποσ με τθ ςτάςθ του όςο και οι βαςικοί φορείσ παιδείασ 

αδυνατοφν να καλλιεργιςουν γνιςια μορφωτικά εναφςματα. Σ ςφγχρονοσ άνκρωποσ δεν επεξεργάηεται τα 

μθνφματα που δζχεται κακθμερινά, ακολουκεί τθν πορεία τθσ «ιςςονοσ» προςπάκειασ, είναι αλαηόνασ και 

υπερόπτθσ. Χωρίσ ταυτότθτα και ευαιςκθςίεσ, ακολουκεί τθ διαδικαςία τθσ ψυχρισ λογικισ, γεγονόσ που 

τον κακιςτά ζρμαιο των πακϊν του. Ξαι είναι δεδομζνο πωσ το πάκοσ δθμιουργεί καταςτάςεισ βραςμοφ, 

που δεν ελζγχονται και ςυχνά οδθγοφν ςτο ζγκλθμα. 

Κ' Θ εκπαίδευςθ, ωσ κεμελιϊδθσ παράγοντασ αγωγισ, με τθν κρίςθ και τθ δυςλειτουργία τθσ, δεν 

ανανεϊνει το πνεφμα των νζων ςτο βακμό που κα ζπρεπε, διότι ςτθρίηεται ςτθ ςτείρα αποςτικιςθ 

γνϊςεων με θμερομθνία λιξθσ, κακϊσ και ςτον άγονο εγκυκλοπαιδιςμό. Επιπλζον, παρατθρείται μια μαηικι 

παραγωγι τυποποιθμζνων μακθτϊν, που κάκε άλλο παρά αναβακμίηει τθ νεολαία μασ. Αλλά και ο 

ανταγωνιςμόσ ςτο πλαίςιο τθσ βακμοκθρίασ για τθν είςοδο ςτο πανεπιςτιμιο, ςυνιςτά αφορμι για 

εμπζδωςθ ενόσ ωφελιμιςτικοφ πνεφματοσ, που, πολλζσ φορζσ, μεταςτοιχειϊνεται ςε αντικοινωνικότθτα. 

Λϋ Βαςικόσ φορζασ παιδείασ, ο οποίοσ ευκφνεται για τθν κατίςχυςθ των παραπάνω φαινομζνων, είναι θ 

οικογζνεια. Άλλοτε θ αδιαφορία για ουςιαςτικι μόρφωςθ του παιδιοφ, άλλοτε οι αντιφατικοί γονεϊκοί 

ρόλοι, άλλοτε θ διεφρυνςθ του χάςματοσ γενεϊν, με εκδθλϊςεισ όπωσ οι ςυγκροφςεισ και θ απομάκρυνςθ 

από τθν οικογενειακι εςτία, δθμιουργοφν πρόςφορο ζδαφοσ για τθ διαιϊνιςθ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ 

βίασ, αφοφ απουςιάηουν θ ηεςταςιά και θ επικοινωνία μεταξφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. 

ΛΑ' Ωπάρχουν, όμωσ, και άλλοι ουςιαςτικοί κεςμοί που ςυντείνουν ςτο πρόβλθμα τθσ κοινωνικισ 

νοςθρότθτασ. Θ λειτουργία τθσ πολιτικισ ςιμερα είναι υποτονικι ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι τθσ 

αποςτολι. 0 επαγγελματιςμόσ των πολιτικϊν και θ αδυναμία ικανοποίθςθσ ηωτικϊν λαϊκϊν αιτθμάτων 

καλλιεργοφν τθν εμπάκεια και τθ διαίρεςθ ςτο κοινωνικό ςϊμα. Σ πολιτικόσ φανατιςμόσ μετατρζπεται 

ςυχνά ςε βία, ενϊ τα αναξιοκρατικά φαινόμενα και οι κοινωνικζσ αδικίεσ, που ενιςχφονται από τθν φπαρξθ 

πελατειακϊν ςχζςεων, προκαλοφν διχόνοια ι οδθγοφν και ςε ακραία επικετικότθτα. 

ΨΑΡΛΑ ΞΩΧΨΑΟΑ, Οόγου Χπουδι Ζκφραςθ-ζκκεςθ Γϋ Ουκείου, Ψόμ. Αϋ, εκδ. Χαββάλασ.  

Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (150 λζξεισ) 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Χε ποιο γραμματειακό είδοσ ανικει το ςυγκεκριμζνο κείμενο και γιατί; 

(10 μόρια) 
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2. «Άλλοτε θ αδιαφορία για ουςιαςτικι μόρφωςθ ... τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ βίασ» (Λϋ παράγραφοσ): 

Ρα μετατρζψετε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι. 

(2,5 μόρια) 

3. Υοιον άλλο τίτλο κα μποροφςατε να δϊςετε ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο; 

(2,5 μόρια) 

4. Ρα ςχολιάςετε τθ ςυνεκτικότθτα του κειμζνου ςτισ παραγράφουσ Ε,' ΧΨ' και Η'. 

(5 μόρια) 

5. Υοια ριματα λζγονται «αποκετικά»; Ρα επιςθμάνετε τα αποκετικά ριματα ςτισ παραγράφουσ Δ',ΧΨ' και 

Θ'. 

(5μόρια) 

6. Ρα αποδϊςετε με απλοφςτερα λόγια το νόθμα των φράςεων: «ιςςονοσ» προςπάκειασ, πελατειακϊν 

ςχζςεων, μορφωτικά εναφςματα, ηωτικϊν αιτθμάτων, γενετικό δομικό υλικό. 

(5 μόρια) 

7. Ρα επιςθμάνετε αν οι παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ, ςφμφωνα πάντα με το νόθμα 

του κειμζνου: 

α. Ψο ςθμαντικότερο αίτιο τθσ βίασ - εγκλθματικότθτασ είναι θ κρίςθ που διζρχεται ο κεςμόσ τθσ 

οικογζνειασ, 

β. Σι νζοι ςιμερα δεν αντλοφν απ' το ςχολείο τθν πολφπλευρθ καλλιζργεια που είναι το ςπουδαιότερο 

μζςα άμυνασ απζναντι ςτθν αντικοινωνικι ςυμπεριφορά.· 

γ. Θ αποξζνωςθ και θ ανωνυμία των ςθμερινϊν μεγαλουπόλεων δεν είναι ο κυριότεροσ λόγοσ διεφρυνςθσ 

τθσ εγκλθματικότθτασ. 

(5 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χε πολιτιςτικι εκδιλωςθ που πραγματοποιείται ςτο πνευματικό κζντρο του διμου ςασ για τθν Υαγκόςμια 

Θμζρα του Υαιδιοφ ςυηθτείται το κζμα τθσ αφξθςθσ τθσ νεανικισ εγκλθματικότθτασ και επικετικότθτασ ςτισ 

μζρεσ μασ. 

Ωποκζςτε ότι παρουςιάηετε μια ομιλία ςχολιάηοντασ και αναλφοντασ το κζμα αυτό. Ψι κα λζγατε; Ρα 

τονίςετε τθν επίδραςθ των ΠΠΕ ςτθν όξυνςθ του προβλιματοσ. (600 λζξεισ) 

(40 μόρια) 
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ΑΡΚΦίΥΛΧΠΣΧ- ΑΡΚΦίΥΛΡΑ ΔΛΞΑΛίΠΑΨΑ 

Σριςμόσ: 

Ανκρωπιςμόσ είναι θ πίςτθ ςτον άνκρωπο, ωσ το κορυφαίο πλάςμα τθσ Δθμιουργίασ και ωσ ελεφκερο ον, 

που δικαιοφται να ηιςει, να μορφωκεί και να δθμιουργιςει, όπωσ αξίηει ςε άνκρωπο, μζςα ςε μια κοινωνία 

και κάτω από τισ αρχζσ του δικαίου και τθσ ελευκερίασ. 

Σ Ανκρωπιςμόσ ωσ πνευματικι κίνθςθ άρχιςε περίπου κατά τισ αρχζσ τθσ Αναγζννθςθσ και διακιρυττε ότι θ 

τελειότερθ πνευματικι, ψυχικι και ςωματικι καλλιζργεια του ανκρϊπου είναι θ ςυντελοφμενθ με τθ 

μελζτθ, τθν ερμθνεία και τθ βακφτερθ κατανόθςθ των μνθμείων του λόγου τθσ κλαςικισ Αρχαιότθτασ. 

 

Λ. Λςτορικι αναδρομι τθσ ανάπτυξθσ του Ανκρωπιςμοφ 

Θ κίνθςθ του Ανκρωπιςμοφ που ξεκίνθςε κατά τθν Αναγζννθςθ οφείλεται ςτθν ανάπτυξθ του εμπορίου 

και τθσ ναυτιλίασ τον 15° αιϊνα που ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτουσ αποφαςιςτικοφσ ςτουσ ικανοφσ, ςτουσ 

τολμθροφσ και ςτουσ επιτιδειουσ να βελτιϊςουν τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ και τα πλουτίςουν. Αυτό 

απάλλαξε τουσ Ευρωπαίουσ από τουσ κάκε είδουσ περιοριςμοφσ και τουσ ενίςχυςε τθν τάςθ για οικονομικι-

ανεξαρτθςία, ενϊ ςυγχρόνωσ τουσ ζςτρεψε προσ τισ χαρζσ τθσ ηωισ. Θ ςτροφι αυτι, ζφερε τον ξεπεςμό 

των μεςαιωνικϊν ιδανικϊν, του γενναίου ιππότθ και του ευλαβικοφ προςκυνθτι και παραλλιλωσ διιγειρε 

ςτουσ ανκρϊπουσ τθν επικυμία τθσ ευρείασ μορφϊςεωσ και τθσ διαμορφϊςεωσ ανκρϊπων με ελεφκερθ 

ςκζψθ, αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπο και εμπιςτοςφνθ ςτθ ηωι. Ψο γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτθ ςτροφι προσ 

τον Φωμαϊκό πολιτιςμό και ςτθ ςυνζχεια προσ τον αρχαίο  Ελλθνικό, ςτα ζργα του οποίου υπιρχαν αυτά τα 

ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ, Ευτυχισ ςυγκυρία για τθ διάδοςθ του ανκρωπιςμοφ υπιρξε και θ επινόθςθ τθσ 

τυπογραφίασ από τον Γερμανό Λωάννθ Γουτεμβζργιο. 

Σ ανκρωπιςμόσ με τθν ζννοια που τον εννοοφμε ςιμερα ωσ ζνα ςφςτθμα ιδεϊν και αντιλιψεων, που 

εκφράηουν το ςεβαςμό ςτον άνκρωπο και ςτα δικαιϊματα του, οφείλεται ςυνικωσ ςε μια ζμφυτθ 

ψυχικι ευαιςκθςία, ςτθν παιδεία με τα ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ, ςτο καλό οικογενειακό περιβάλλον και 

φυςικά ςτθν ςωςτι αγωγι. 

 

ΛΛ. Αίτια αναγκαιότθτασ του ανκρωπιςτικοφ κινιματοσ ςιμερα 

1. Χτθν εποχι μασ θ αξία του ανκρϊπου ωσ ατομικισ παρουςίασ, φκίνει. Ψο ςφγχρονο τεχνοκρατικό 

πνεφμα αντιλαμβάνεται τον άνκρωπο όχι ωσ αυτοςκοπό, αλλά ωσ μζςο για τθν επίτευξθ οικονομικϊν, 

πολιτικϊν, ιδεολογικϊν ςτόχων. Ψο άτομο δε λογίηεται πλζον ωσ ιδιαίτερθ ανκρϊπινθ αξία αλλά ωσ 

απρόςωπθ μονάδα παραγωγισ και κατανάλωςθσ, ωσ ςτοιχείο ςτουσ δείκτεσ τθσ ςτατιςτικισ, ωσ ποςοςτιαία 

μονάδα ςε οικονομικά και δθμογραφικά μεγζκθ. Σ ςφγχρονοσ άνκρωποσ είναι απροςωποποιθμζνοσ, 

μαηοποιθμζνοσ. 

2. Σ άνκρωποσ ζχει αποκτιςει πραγματιςτικι νοοτροπία ανάγοντασ απλά ςτοιχεία εμπορικισ ςυναλλαγισ 

ςε υπζρτατθ αξία και ουςία ηωισ. 

3. Σ ςφγχρονοσ άνκρωποσ αποξενϊκθκε από τον εαυτό του και από τουσ άλλουσ. Σι κοινωνικζσ ςχζςεισ 

διζπονται από το πνεφμα του ατομικιςμοφ, τθσ κερδοςκοπίασ, του ανταγωνιςμοφ. 

4. Υαρατθρείται ςτροφι τθσ παιδείασ ςτισ τεχνολογικζσ επιςτιμεσ κάτω από το βάροσ τθσ ςφγχρονθσ 

ανάγκθσ. Ψο κυρίαρχο πνεφμα τθσ εξειδίκευςθσ οδθγεί ςτθ διαμόρφωςθ μονοδιάςτατων ανκρϊπων, όχι 

ολοκλθρωμζνων, ακζραιων, πολυπλεφρων προςωπικοτιτων.  
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5. Θ βία είναι απροκάλυπτθ, ι εκμετάλλευςθ ανκρϊπου από άνκρωπο ςτυγνι, καταπάτθςθ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων κατάφωρθ, το δίκαιο του ιςχυροφ κυρίαρχο. 

6. Κεςμοί και αξίεσ καταρρακϊνονται θ θκικι, εξαχρείωςθ κι ο αμοραλιςμόσ εδραιϊνονται. 

 

ΛΛΛ. Κετικά αποτελζςματα του ανκρωπιςτικοφ κινιματοσ 

 Θ κοινωνία αποτελεί δθμοκρατικά οργανωμζνθ ολότθτα που προαςπίηεται τθν ιςότθτα των μελϊν τθσ, 

τθν ξεχωριςτι τουσ οντότθτα και προςωπικότθτα. Πζςα ς' αυτι το άτομο διατθρεί το αυτεξοφςιο του, είναι 

ρυκμιςτισ τθσ ηωισ του και δυναμικόσ ςυντελεςτισ του ςυλλογικοφ «γίγνεςκαι». 

 Θ κοινωνικι ςυμβίωςθ οργανϊνεται με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ 

ανταλλαγισ ιδεϊν και τθσ μζριμνασ για τουσ αδυνάτουσ. Επικρατοφν θ δικαιοςφνθ, θ αξιοκρατία, οι ίςεσ 

ευκαιρίεσ κοινωνικισ ανάδειξθσ. Θ κοινωνικι πρόοδοσ ςυνδυάηεται με τθν ατομικι ευδοκίμθςθ. 

 Φαινόμενα όπωσ ο ρατςιςμόσ, ο ςοβινιςμόσ, ο. κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, θ καταπάτθςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων δε βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ για να αναπτυχκοφν. 

 Θ οικονομία και θ τεχνολογία προςλαμβάνουν ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα αναπτφςςονται προσ 

όφελοσ όλων των ανκρϊπων. Ψο χριμα και θ μθχανι μετατρζπονται ςε μζςα για τθν απελευκζρωςθ τουσ 

από τθν καταδυνάςτευςθ των βιοτικϊν – υλικϊν αναγκϊν και για τθν ανακοφφιςθ τουσ από το μόχκο. 

 Θ επιςτιμθ αναηθτά τθν αλικεια ςτο μζτρο που αυτι κα εξυψϊςει τον άνκρωπο. Πετατρζπεται ςε 

κεραπαίνιδα του, εξανκρωπίηεται. ίσ γνϊςθ απελευκερϊνει το πνεφμα. ίσ εφαρμογι βελτιϊνει τουσ 

υλικοφσ όρουσ τθσ φπαρξθσ. Γίνεται θ ελπίδα του κόςμου, όταν κάνει ό,τι τθσ επιτάςςει θ ανκρωπιςτικι 

θκικι. 

 Θ τζχνθ εκφράηει το ωραίο με λιτό, ιςορροπθμζνο, αρμονικό τρόπο. Απευκφνεται κι αγγίηει τουσ 

ανκρϊπουσ κάκε τόπου και κάκε εποχισ, εφόςον ειςδφει ςτθν ουςία του ανκρϊπου, ςτο μυςτιριο τθσ 

ηωισ και του κόςμου. Ξατά ςυνζπεια προςφζρει λφτρωςθ, εξυψϊνει. Αποτελεί τροφι τθσ ψυχισ και του 

πνεφματοσ. 

 Θ θκικι επιδιϊκει το αγακό. Επιτάςςει  ςτον άνκρωπο τθν αυτοςυνειδθςία, τθν αυτοπεικαρχία, τον 

αυτοςεβαςμό, τθ ςτακερι πίςτθ ςε υψθλζσ αξίεσ, τθν υποταγι ςτο χρζοσ, το ςεβαςμό ςτο μζτρο.  

Γενικότερα, χάρθ ςτθ διάδοςθ του ανκρωπιςτικοφ κινιματοσ ο άνκρωποσ καταξιϊνεται και 

αυτοπραγματϊνεται, ο πολιτιςμόσ αποκτά ςωςτό προςανατολιςμό και ποιότθτα, θ ςυνοχι των κοινωνιϊν 

ενςωματϊνεται, ενϊ ενιςχφεται θ ειρινθ τόςο ςτο εςωτερικό τουσ, όςο και ςτισ διακρατικζσ ςχζςεισ. 

 

IV. Ψρόποι ενδυνάμωςθσ του ανκρωπιςτικοφ κινιματοσ  

Χτθν προςπάκεια το ανκρωπιςτικό ιδανικό να φωτίςει με τθ λάμψθ του τισ ανκρωπινζσ κοινωνίεσ μποροφν 

να ςυμβάλλουν κακοριςτικά οι φορείσ αγωγισ και κοινωνικοποίθςθσ. 

1. Θ οικογζνεια επιφορτίηεται με τθν ευκφνθ να γαλουχιςει το νζο άνκρωπο με τισ δοκιμαςμζνεσ από το 

χρόνο θκικζσ αρχζσ, καταδεικνφοντασ πειςτικά τθν αξία τουσ. 

2. Θ Υαιδεία οφείλει να βρει τθ χρυςι τομι ανάμεςα ςτισ πολφτιμεσ παρακατακικεσ του παρελκόντοσ και 

τισ αξιοκαφμαςτεσ  κατακτιςεισ του παρόντοσ. Χτοχεφοντασ ςτο ανκρωπιςτικό ιδανικό οφείλει να 

προςλάβει και θ ίδια ανκρωπιςτικό περιεχόμενο, περιλαμβάνοντασ μακιματα κουλτοφρασ που 

εξευγενίηουν τον άνκρωπο. 
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3. Ψα MME καλοφνται να ςυνδράμουν προβάλλοντασ πολιτιςτικά προϊόντα ποιότθτασ και πρότυπα 

πνευματικότθτασ και, ςυνεπϊσ, περιορίηοντασ τθ διαβρωτικι επίδραςθ τθσ διαφιμιςθσ και των 

μαηοποιθμζνων προτφπων του εφκολου και γριγορου πλουτιςμοφ. 

4. Ψο κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να επιδεικνφει ζμπρακτα ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα και τθν αξιοπρζπεια του 

πολίτθ. 

 

ΑΡΚΦίΥΛΡΑ ΔΛΞΑΛίΠΑΨΑ 

Πε τον όρο «ανκρϊπινα δικαιϊματα» εννοοφμε εκείνο το ςφνολο των ελευκεριϊν, των αγακϊν και των 

ενεργειϊν που δθλϊνουν τθ δυνατότθτα και τθν αξίωςθ του ανκρϊπου να ςκζπτεται, να εκφράηεται, να 

αποφαςίηει και να ενεργεί χωρίσ εξωτερικοφσ καταναγκαςμοφσ, παρά μόνο με κάποιουσ κεμιτοφσ 

περιοριςμοφσ. Είναι όλα εκείνα τα αγακά που ταιριάηουν ςτθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ και τθν εξυψϊνουν.  

 

Ψ' ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι:   

 Υνευματικά: Ελευκερία ςτοχαςμοφ και ζκφραςθσ, ελευκεροτυπία, δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ, τθν 

ενθμζρωςθ κλπ. 

 ήυχολογικά: Δικαίωμα ςτθν ψυχαγωγία. 

 Ξοινωνικά: Αξιοκρατία, δικαίωμα ςτθν  πρόνοια, ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ (από αςκζνεια, ανεργία, 

γθρατειά...). 

 Υολιτικά: Λςονομία-ιςοπολιτεία, εκλζγειν-εκλζγεςκαι, δικαίωμα προςφυγισ-αναφοράσ για παραβίαςθ, 

δικαίωμα «ςυνζρχεςκαι», απαγόρευςθ αυκαιρεςιϊν, φυλακίςεων, εξορίασ, βαςανιςτθρίων. Δικαιϊματα, 

όπωσ θ διαςφάλιςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν ενόσ ζκνουσ ι μιασ μειονότθτασ (γλϊςςα, κρθςκεία 

κλπ), ελεφκερθ επιλογι δόγματοσ κ.ά. 

 Σικονομικά: Δικαίωμα ελεφκερθσ επιλογισ και άςκθςθσ επαγγζλματοσ, δικαίωμα του 

«ςυνεταιρίηεςκαι». 

 Εκνικά: Δικαίωμα αυτοδιάκεςθσ λαϊν, αυτονομία-ανεξαρτθςία κ.λπ. 

 Διεκνιςτικά: Απαγόρευςθ δουλείασ, φυλετικϊν διακρίςεων. 

Πε τουσ αγϊνεσ των μαχθτϊν κατά τθ Γαλλικι επανάςταςθ (1789) κεςπίςτθκε θ λεγόμενθ πρϊτθ γενιά 

των δικαιωμάτων, ποφ αφοροφν ατομικζσ και πολιτικζσ ελευκερίεσ. Πε τουσ αγϊνεσ των Φϊςων 

επαναςτατϊν (1917) κατοχυρϊκθκε θ δεφτερθ γενιά των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, που αφορά 

πολιτιςτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιϊματα. 

Πε το πζραςμα των χρόνων όμωσ αναφφονται νζα προβλιματα και αναδεικνφονται νζεσ παραβιάςεισ. 

Ζτςι προζκυψε θ τρίτθ γενιά ανκρωπίνων δικαιωμάτων που αναφζρεται ςτο δικαίωμα του ανκρϊπου να 

ηει ςε περιβάλλον που δεν επιβαρφνει τθν υγεία και τθν ψυχικι ιςορροπία. 

 

I. Υαραβιάςεισ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων 

Αξιολογϊντασ ςυνολικά τθν εποχι μασ κα λζγαμε ότι είναι μια εποχι εξζλιξθσ και προόδου, ζκρθξθσ 

γνϊςεων, ανζςεων και ελευκεριϊν. 

Χτθν ίδια αυτι εποχι, ωςτόςο, αποκαλφπτεται μια αδιαμφιςβιτθτθ διαφκορά, επιςθμαίνεται ζκπτωςθ 

των ιδανικϊν, με αποτζλεςμα να καιροφυλακτεί ο κίνδυνοσ τθσ απϊλειασ τθσ ανκρωπιάσ, φαινόμενο που 

επθρεάηει αποφαςιςτικά το ςφνολο των ελευκεριϊν και. δικαιωμάτων του ανκρϊπου, που ταιριάηουν ςτθν 

ανκρϊπινθ υπόςταςθ και τθν εξυψϊνουν. 
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Θ κατάςταςθ που επικρατεί ςιμερα ςε ςχζςθ με τ' ανκρϊπινα δικαιϊματα δεν είναι πανομοιότυπθ 

παντοφ. 

α) Χτισ υπανάπτυκτεσ χϊρεσ, όπου δεν υπάρχει οφτε καν ςυνταγματικι κατοχφρωςθ αυτϊν, θ παραβίαςθ 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων είναι  αςφςτολθ. Χυναντϊνται λοιπόν δυςτυχϊσ τα γνωςτά ςε όλουσ 

φαινόμενα τθσ πείνασ, τθσ εξακλίωςθσ, τθσ απουςίασ βαςικισ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, του 

αναλφαβθτιςμοφ, τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ παιδικισ πορνείασ κ.λπ. 

Θ όλθ αυτι κατάςταςθ οφείλεται: 

 Χτο χαμθλό πνευματικό επίπεδο των ανκρϊπων ς' αυτζσ τισ χϊρεσ οι οποίοι δεν είναι, επομζνωσ ςε κζςθ 

να διεκδικιςουν τα δικαιϊματα τουσ και εφκολα χειραγωγοφνται. 

 Χτα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα ποφ κυριαρχοφν ς' αυτζσ τισ χϊρεσ. 

 Χτα ίδια τα ςυμφζροντα των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίεσ δεν παρζχουν ουςιαςτικι βοικεια ςτουσ 

λαοφσ που υποφζρουν, ϊςτε ν' ανακάμψουν, αντίκετα τουσ εκμεταλλεφονται και πυροδοτοφν πολζμουσ 

μεταξφ τουσ για να πουλοφν τα όπλα τουσ, να απομυηοφν τισ όποιεσ πθγζσ πλοφτου κ.λπ. 

Από τθν άλλθ πλευρά: 

 Χιμερα διάφοροι διεκνείσ οργανιςμοί, π.χ. ΣΘΕ, UNICEF, UNESCO, ζχουν ωσ ζργο τουσ τθν προάςπιςθ 

των ανκρϊπινων δικαιωμάτων. 

 Από τα Χυντάγματα, ειδικά ςτισ αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ τθσ Δφςθσ, είναι κατοχυρωμζνα τα δικαιϊματα 

των ανκρϊπων, αφοφ και τα πολιτεφματα είναι δθμοκρατικά και οι νόμοι πιο ανκρϊπινοι. 

 Ψο υψθλότερο ςιμερα βιοτικό και πνευματικό επίπεδο, θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, θ πλθροφόρθςθ, οι 

αγϊνεσ των εργαηομζνων, είχαν ωσ αποτζλεςμα να ωριμάςουν οι κοινωνίεσ και να προςτατεφονται νομικά 

δικαιϊματα, όπωσ αυτό τθσ μόρφωςθσ, τθσ ζκφραςθσ, τθσ ψυχαγωγίασ, τθσ ελεφκερθσ επιλογισ 

επαγγζλματοσ κ.α. 

 

β) Υαρ' όλα αυτά και ςτισ αναπτυγμζνεσ κοινωνίεσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα παραβιάηονται ςε μικρι ι 

μεγαλφτερθ ζκταςθ. Φαινόμενα ρατςιςμοφ, κοινωνικοφ ι φυλετικοφ αναβίωςαν, θ βία και ι 

εγκλθματικότθτα γνωρίηουν ζξαρςθ, αδικίεσ, ανιςότθτεσ και αναξιοκρατικά φαινόμενα είναι ςτθν θμεριςια 

διάταξθ, θ παραοικονομία ανκεί, θ ανεργία αποτελεί μάςτιγα και τα επιςτθμονικά και τεχνολογικά 

επιτεφγματα χρθςιμοποιοφνται ςυχνά με αυκαίρετο και ανεφκυνο τρόπο. Θ φφςθ απομυηείται μζςω τθσ 

τεχνολογίασ που ςθμαίνει ζλλειψθ ςεβαςμοφ του ανκρϊπου να απολαμβάνει ζνα υγιζσ φυςικό 

περιβάλλον. Ψζλοσ, οι φοβεροί  εξοπλιςμοί (πρόςφατα παραδείγματα με το ουράνιο) απειλοφν τθν υγεία 

και τθν ίδια μασ τθν φπαρξθ. 

 

ΛΛ. Αιτίεσ παραβίαςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

1. Θ ευτυχία είναι ςτόχοσ των ανκρϊπων, προκειμζνου να καλφψουν τισ πολφμορφεσ ανάγκεσ τουσ. 

Δυςτυχϊσ, όμωσ, ςιμερα, θ ευδαιμονία ταυτίηεται με τθν φλθ, με αποτζλεςμα να ςυρρικνϊνεται, το υψθλό 

αίςκθμα του ανκρωπιςμοφ. Αναλυτικότερα, θ ςφγχρονθ κοινωνία χρθςιμοποιεί μθχανιςμοφσ, με τουσ 

οποίουσ διοχετεφονται ςακρά πρότυπα, με κορυφαίο αυτό τθσ διαφιμιςθσ. Αυτι προβάλλει το 

υπερκαταναλωτικό μοντζλο ηωισ, που αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικισ καταξίωςθσ. Υροτάςςεται, ςυνεπϊσ, 

το «ζχειν» και παρακεωρείται το «είναι», ο άνκρωποσ κεοποιεί το χριμα, και υποδουλϊνεται ςτα 

πράγματα, μζνοντασ κενόσ εςωτερικά. Δοκιμάηεται κατά ςυνζπεια θ ανκρωπιά του, αφοφ γίνεται ζρμαιο 

των επίπλαςτων αναγκϊν  του ςτο όνομα των οποίων ςυχνά γίνεται ανικικοσ. 
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2. Θ είςοδοσ τθσ μθχανισ ςτθν παραγωγι αναβάκμιςε το βιοτικό μασ επίπεδο, πρόςφερε πολλά ςτθν 

κοινωνία, αλλά και δθμιοφργθςε ςθμαντικζσ «παρενζργειεσ» ςτθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ, κακϊσ ο 

άνκρωποσ βιομθχανοποίθςε και τθν ίδια του τθ ηωι, τυποποιικθκε. Από δθμιουργόσ μετατράπθκε ςε 

εργαλείο μαηικισ παραγωγισ, προςκολλικθκε ςτθν τυφλι ειδίκευςθ και ζχαςε τθ ςφαιρικότθτα του, 

ςτζγνωςε πνευματικά και θκικά, ζγινε ανδράποδο. Αυτι θ θκικοπνευματικι του απογφμνωςθ, του ςτερεί 

αργά αλλά ςτακερά τα όποια ανκρωπιςτικά του αιςκιματα και τον αλλοτριϊνει. 

3. Θ επικράτθςθ τθσ αντίλθψθσ ότι μόνον θ τεχνολογία αποτελεί δρόμο για τθν ευτυχία, οδιγθςε ςε 

εξαιρετικά γριγορουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, αλλά και ςυνζβαλε ςτθ διαμόρφωςθ ςφνκετων και πολφπλοκων 

κοινωνιϊν με πολλαπλζσ ανάγκεσ, απαιτιςεισ, αλλθλοςυγκρουόμενουσ ρόλουσ, χιλιάδεσ μθνφματα, 

ςτοιχεία ςτα οποία, πρζπει ν’ ανταποκρικεί ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ. Υροκειμζνου να επιτφχει όμωσ κάτι. 

τζτοιο, χάνει μεγάλο μζροσ του ελευκζρου, χρόνου  του, ενϊ ταυτόχρονα άγχεται, πιζηεται και δεν ζχει 

διάκεςθ για επαφι με τουσ ςυνανκρϊπουσ του. Εντείνεται, επομζνωσ, θ ανκρωπιςτικι κρίςθ. 

4. Θ υπερςυςςϊρευςθ, επακόλουκο του τεχνοκρατικοφ – βιομθχανοποιθμζνου τρόπου ηωισ 

εκατομμυρίων ανκρϊπων ςτα ςφγχρονα αςτικά κζντρα, περιορίηει το ηωτικό χϊρο ζκφραςθσ των πολιτϊν, 

οι οποίοι μθ μπορϊντασ να εξωτερικεφςουν τθν ενεργθτικότθτά τουσ γίνονται αρκετζσ φορζσ επικετικοί, 

καταλιγοντασ ςε αντικοινωνικι και απάνκρωπθ ακόμθ ςυμπεριφορά. Ψθν ζλλειψθ ενδοιαςμϊν για κάτι 

τζτοιο επιβοθκά και θ απουςία κοινωνικοφ ζλεγχου που επιφζρει θ ανωνυμία τθσ μεγαλοφπολθσ. Σι 

άνκρωποι χάνουν τισ αναςτολζσ τουσ και ςυμπεριφζρονται χωρίσ ικοσ, κακϊσ είναι αποξενωμζνοι, δεν 

υπάρχουν ςυνεκτικοί δεςμοί ανάμεςα τουσ, αφοφ ο ίδιοσ ο τρόποσ ηωισ είναι αλλοτριωτικόσ. Άλλωςτε, 

μζςα ς’ αυτζσ τισ τςιμεντουπόλεισ, από τισ οποίεσ απουςιάηει το πράςινο και θ καλαιςκθςία, οι άνκρωποι 

απευαιςκθτοποιοφνται, χάνουν τθν ανκρωπιά και το ςυναιςκθματιςμό τουσ.  

5. Ψο ςθμερινό ανταγωνιςτικό οικονομικό ςφςτθμα προωκεί τον ατομικιςμό και αποτελεί τροχοπζδθ ςτθν 

αποκάλυψθ και τθν εμπζδωςθ του ανκρωπιςμοφ. Υράγματι, ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ καλλιεργεί το 

«υπερεγϊ» ςε βάροσ των κοινωνικϊν αναγκϊν μθ μπορϊντασ να αντιλθφκεί τθν αποςτολι του, αφοφ 

διζπεται από κρίςθ ταυτότθτασ και προςανατολιςμοφ. Χτα παραπάνω ςυντελεί και θ όλθ θκικι ρευςτότθτα 

τθσ εποχισ μασ, κακϊσ ο άνκρωποσ χάνει το αυτεξοφςιό του, γιατί δυςκολεφεται να κλονίςει τθν 

καλοπζραςι του, για τθν οποία μάχεται διαρκϊσ. Χτο όνομα, λοιπόν, αυτοφ του ευδαιμονιςμοφ, επικρατεί θ 

λογικι του ςυμφζροντοσ, προωκοφνται οι απαξίεσ, χάνονται τα ςυλλογικά οράματα και καταλφεται θ 

αντικειμενικι θκικι. Φυςικό επακόλουκο, λοιπόν, αποτελεί θ κρίςθ του ανκρωπιςμοφ. Θ θκικοπνευματικι 

απογφμνωςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου, θ οποία ςυνεπάγεται και τθν ζλλειψθ ανκρωπιςμοφ, εντείνεται και 

λόγω τθσ απομάκρυνςισ του από τθ φφςθ –θ οποία προζρχεται από τθν υπερεκμετάλλευςι τθσ, ςτθν οποία 

προβαίνει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ και λόγω τθσ οποίασ χάνει τθν αγνότθτα και τθν αυκεντικότθτά του–, 

κακϊσ και από τθν παράδοςθ, που μπορεί να ενιςχφςει τισ θκικοπνευματικζσ του αρετζσ. 

6. Θ απουςία ανκρωπιάσ και ανκρωπιςμοφ καλλιεργείται, δεν είναι μόνο κλθρονομικό απόκτθμα και 

αρχζτυπο. Χ’ αυτό ςυμβάλλουν οι βαςικοί φορείσ αγωγισ και κοινωνικοποίθςθσ. Τταν κυριαρχεί ο άκριτοσ 

φιλελευκεριςμόσ ςτθν οικογενειακι κοινότθτα ι διευρφνεται το χάςμα των γενεϊν, τότε δεν κωρακίηεται ο 

νζοσ άνκρωποσ με αξίεσ και ευαιςκθςίεσ· αντίκετα ςυνκθκολογεί ι αντιδρά και αμφιςβθτεί ζντονα. Τταν θ 

εκπαίδευςθ παρζχει ςτείρα και τυποποιθμζνθ γνϊςθ, δεν διαμορφϊνεται ο ςκεπτόμενοσ νζοσ, αλλά ο 

αδιάφοροσ άνκρωποσ χωρίσ ικοσ και ςτακερζσ. 

7. Τταν τα ΠΠΕ λειτουργοφν κερδοςκοπικά, προβάλλουν πρότυπα βίασ μζςω ταινιϊν κ.λπ. ι ενιςχφουν 

τον τυφλό κομματιςμό, δθμιουργείται ζνα κλίμα φανατιςμοφ και αποξζνωςθσ, που ςίγουρο είναι πωσ δεν 

διαμορφϊνει ανκρωπιςτζσ, πολίτεσ με ςεβαςμό ςτισ απόψεισ και τθν ίδια τθν φπαρξθ των άλλων. Ψζλοσ, 

όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί θγζτεσ ςυμπεριφζρονται ανεφκυνα, παραδειγματίηουν τουσ πολίτεσ αρνθτικά 

ςυντελϊντασ ςτθν κρίςθ του ανκρωπιςμοφ. 
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ΛΛΛ. άΣΦΕΛΧ ΥΦΣΑΧΥΛΧΘΧ ΨίΡ ΑΡΚΦίΥΛΡίΡ ΔΛΞΑΛίΠΑΨίΡ 

Διάφοροι φορείσ, κυβερνθτικοί και μθ, προωκοφν και προςτατεφουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα: 

Σ ΣΘΕ προςπακεί να επιλφει τα προβλιματα με ειρθνικά μζςα, το Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ έάγθσ δικάηει 

διεκνείσ υποκζςεισ και, με κεςμοφσ και νόμουσ, προςτατεφει τα δικαιϊματα των κρατϊν. Θ Διεκνισ 

Αμνθςτία μάχεται για τθν ευόδωςθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου και τθν παγκόςμια ευαιςκθτοποίθςθ 

ςχετικά με τθν παραβίαςθ τουσ. Φυςικά, και οι νόμοι κάκε κράτουσ προςτατεφουν ςυνταγματικά τα 

δικαιϊματα, ατομικά και πολιτικά. 

 

IV. ΠΕΨΦΑ ΥΦΣΑΧΥΛΧΘΧ ΨίΡ ΑΡΚΦίΥΛΡίΡ ΔΛΞΑΛίΠΑΨίΡ 

Θ ειςαγωγι και τα 30 άρκρα τθσ Σικουμενικισ Διακιρυξθσ κα πρζπει να αποτελζςουν πρόκλθςθ για 

εκείνουσ των οποίων ςυνειδιςεισ προςβάλλονται από τισ παραβιάςεισ, αλλά και για εκείνουσ που 

παραμζνουν αδιάφοροι.  

Θ παγκόςμια κοινι γνϊμθ, με τον κατάλλθλο χειριςμό μπορεί να γίνει ιςχυρό μζςο επιρροισ ςτα 

κζντρα εξουςίασ. Δεν αρκεί οι κυβερνιςεισ και οι  διεκνείσ οργανιςμοί να γνωρίηουν τισ διατάξεισ τθσ 

Σικουμενικισ Διακιρυξθσ. Χθμαντικό είναι να τισ γνωρίηουν οι λαοί. Πόνο τότε οι απανταχοφ «ιςχυροί» κα 

ςταματιςουν να τισ εκμθδενίηουν και κα δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία νζων διεκνϊν 

οργάνων για τθν αποτροπι των παραβιάςεων. 

 

Γι’ αυτό ςυγκεκριμζνα επιβάλλεται: 

1. Θ δθμιουργία υπεφκυνων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν 

• Ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ, ενδιαφζρον και ευαιςκθτοποίθςθ. 

• Ενεργοποίθςθ, ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εκελοντικισ προςφοράσ και ςε εκδθλϊςεισ ςυμπαράςταςθσ και 

αλλθλεγγφθσ. 

• Δθμοκρατικό ικοσ, διαλλακτικότθτα και ανεκτικότθτα. 

• Χεβαςμόσ ςτα δικαιϊματα των άλλων ωσ κακθμερινι ςτάςθ ηωισ. Ξαταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων 

και των προκαταλιψεων. 

2. Θ καλλιζργεια τθσ παιδείασ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων 

• Ενθμζρωςθ των νζων από το ςχολείο για φαινόμενα παραβίαςθσ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτθν 

εποχι μασ. 

• Ξαλλιζργεια τθσ ανεκτικότθτασ, τθσ ανκρωπιάσ και διαμόρφωςθ οικουμενικισ και πολυπολιτιςμικισ 

ςυνείδθςθσ. 

• Τξυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ του νζου και αποφυγι του φανατιςμοφ και των προ-καταλιψεων. 

3. Θ ενίςχυςθ και θ εδραίωςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και του κοινωνικοφ κράτουσ 

• Διαςφάλιςθ τθσ ιςονομίασ και τθσ αξιοκρατίασ από τθν Υολιτεία. 

• Πζριμνα για τισ μειονότθτεσ, προςταςία των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, δθμιουργία ευκαιριϊν 

για όλουσ, πολιτικι εξάλειψθσ τθσ ξενοφοβίασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

• Χτιριξθ και ενίςχυςθ του εκελοντιςμοφ, οργανϊςεων και πρωτοβουλιϊν, ωσ αναγκαίων 

ςυμπλθρωμάτων του κράτουσ πρόνοιασ. 
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4. Θ αναβάκμιςθ του κφρουσ και του ρόλου των διεκνϊν οργανιςμϊν 

• Αυτονόμθςθ των διεκνϊν οργανιςμϊν από πολιτικζσ και εκνικζσ εξαρτιςεισ, και κυρίωσ από αυτζσ 

των ιςχυρϊν κρατϊν. Αποφυγι τθσ επιλεκτικισ ςτάςθσ απζναντι ςε κακεςτϊτα και κυβερνιςεισ, θ οποία 

δθμιουργεί καχυποψία και επιφζρει τθν ανυπολθψία των Θνωμζνων Εκνϊν. 

• Διεκνισ ζλεγχοσ με τθ κζςπιςθ οργάνων και μθχανιςμϊν για τθν επόπτευςθ τθσ διαςφάλιςθσ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςε κάκε γωνιά του πλανιτθ. Χτιγματιςμόσ των φαινομζνων αλαηονείασ. 

• Διακρατικι ςυνεργαςία με ςτόχο τθ δικαιότερθ κατανομι του πλοφτου παγκόςμια, τθν 

καταπολζμθςθ του υποςιτιςμοφ και τθσ φτϊχειασ και τθν εξαςφάλιςθ ενόσ ανεκτοφ επιπζδου διαβίωςθσ 

για όλουσ τουσ κατοίκουσ του πλανθτικοφ χωριοφ. 

5. Θ διαμόρφωςθ μιασ παγκόςμιασ δθμοκρατικισ κοινισ γνϊμθσ 

• Ωπεράςπιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ανεξάρτθτα από εκνικά ι φυλετικά κριτιρια. 

• Εδραίωςθ τθσ δθμοκρατίασ, που αποτελεί προχπόκεςθ τθσ προςταςίασ των ελευκεριϊν και των 

δικαιωμάτων των πολιτϊν. 

• Ανάδειξθ και ςτιγματιςμόσ των φαινομζνων καταςτρατιγθςθσ των δικαιωμάτων από τον γραπτό και 

θλεκτρονικό Ψφπο και τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ. Διαφϊτιςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και αποφυγι 

αναπαραγωγισ και ενίςχυςθσ προκαταλιψεων και ξενοφοβικϊν ςυμπεριφορϊν. 
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ΔΛΞΑΛίΠΑΨΑ ΨΣΩ ΥΑΛΔΛΣΩ 

Ψο παιδί πρζπει ν' αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ μίασ υγιοφσ κοινωνίασ, αφοφ οι νζοι 

αποτελοφν το μζλλον, το αφριο τθσ κοινωνίασ και από τθν ποιότθτα τθσ προςωπικότθτασ και τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ εξαρτάται και θ πρόοδοσ του ςυνόλου. Χρειάηεται, λοιπόν, να δίνονται ς' αυτά τα 

απαραίτθτα εφόδια απ' όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

 Υρϊτα πρϊτα το παιδί πρζπει ν’ απολαμβάνει το δικαίωμα τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ και να του 

αναγνωρίηεται το δικαίωμα να μεγαλϊνει και ν' αναπτφςςεται με υγεία. Ψο παιδί ζχει το δικαίωμα 

ικανοποιθτικισ διατροφισ, ςτζγαςθσ ιατρικισ περίκαλψθσ και ψυχαγωγίασ. 

 Επίςθσ το παιδί ηει ςωςτά, όταν ζχει ευκαιρίεσ και. δυνατότθτεσ ν' αναπτυχκεί ςωματικά, ψυχικά, 

θκικοπνευματικά με τρόπο φυςιολογικό και υγιι ςε ςυνκικεσ ελευκερίασ και αξιοπρζπειασ. 

 Ψο παιδί είναι απαραίτθτο να προετοιμάηεται εγκαίρωσ και ςωςτά για τθν ομαλι κοινωνικοποίθςι του, 

κινοφμενο ςτο πνεφμα τθσ αλλθλεγγφθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ. 

 Σι μεγαλφτεροι οφείλουν να γίνονται παράδειγμα τιρθςθσ των νόμων, ϊςτε και τα παιδιά να μθν 

οδθγοφνται ςε παραβιάςεισ, άνομθ ςυμπεριφορά, επικετικι-αντικοινωνικι ςτάςθ. 

 Επίςθσ, το παιδί πρζπει να βιϊνει ουςιαςτικι ελευκερία μζςα ς’ ζνα ουςιαςτικά δθμοκρατικό 

πολίτευμα, όπου προωκείται ο διάλογοσ, ο ςεβαςμόσ ςτον άνκρωπο και όπου ελαχιςτοποιείται θ εμφάνιςθ 

κρουςμάτων παραβίαςθσ των δικαιωμάτων του όπωσ το φαινόμενο τθσ παιδικι εργαςίασ. 

 Θ κοινωνία ζχει χρζοσ να εξαςφαλίςει, όχι απλϊσ τθ βαςικι μόρφωςθ ςτο παιδί, αλλά με τα πρότυπα και 

τα. εφόδια που διοχετεφει μζςω αρμόδιων φορζων, να το προςανατολίςει εγκαίρωσ ςτθν αξία τθσ αλθκινισ 

παιδείασ. Είναι απαραίτθτο να μάκει από νωρίσ να κρίνει και να προβλθματίηεται, ϊςτε αργότερα ν' 

αμφιςβθτεί υπεφκυνα και ν’ αμφνεται ςτθ μαηοποίθςθ και τθ χειραγϊγθςθ. 

 Από τθν άλλθ, επιτακτικι είναι ι μφθςθ του παιδιοφ ςτισ αρχζσ-αξίεσ και τα υψθλά ιδανικά. 

 Ψο. παιδί πρζπει να δζχεται ζνα ςωςτό επαγγελματικό προςανατολιςμό, μζςω του οποίου κα επιλζγει το 

επάγγελμα που αρμόηει ςτισ κλίςεισ και τισ ικανότθτεσ του και όχι με γνϊμονα τισ οικονομικζσ απολαβζσ 

μόνο. 

 Ψο παιδί δεν πρζπει να εργάηεται πριν να φτάςει ςε μια και κακοριςμζνθ από το κράτοσ κατϊτερθ 

θλικία. Αντίκετα, το παιδί ζχει δικαίωμα ςτο παιχνίδι, τθν ανεμελιά, τθν ξεγνοιαςιά. 

 Εκτόσ αυτϊν, για τθν υγιι ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ απαραίτθτθ είναι ι επαφι με τθ φφςθ, που αποτελεί 

πθγι ζμπνευςθσ, γνθςιότθτασ και αυκεντικότθτασ. 

 

Χιμερα:  

Υαρά τθ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιοφ ςτισ 

Δυτικζσ κοινωνίεσ, εξακολουκοφν να εμφανίηονται, και παγκοςμίωσ και ς’ αυτζσ, κροφςματα κατάφωρθσ 

παραβίαςθσ των δικαιωμάτων του παιδιοφ, όπωσ παιδικι πορνεία, πϊλθςθ παιδιϊν, εκμετάλλευςθ 

παιδικισ εργαςίασ (παιδιά μικροπωλθτζσ), παιδιά ςτθν επαιτεία παιδιά ςτθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν, ςε 

οικιακζσ υπθρεςίεσ, παιδιά άςτεγα, παιδιά που λιμοκτονοφν.  
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Ψι πρζπει να γίνει: 

Για τθν εξάλειψθ των παραπάνω κρουςμάτων είναι απαραίτθτθ: 

1. Θ ποιοτικι λειτουργία των κεςμϊν, όπωσ θ οικογζνεια και το ςχολείο, που οφείλουν να προςφζρουν 

ανκρωπιςτικι παιδεία.  

2. Ψα ΠΠΕ, που οφείλουν να ςζβονται τθν προςωπικότθτα των παιδιϊν, να προςζχουν τθν ποιότθτα των 

παιδικϊν προγραμμάτων και να ελζγχουν κατάλλθλα τα προβαλλόμενα πρότυπα. 

3. Ψο κράτοσ, το οποίο με ςφγχρονθ, ευζλικτθ νομοκεςία, ποινζσ ςτουσ υπεφκυνουσ και κοινωνικι πρόνοια 

ιςχυρι και ουςιαςτικι, κα ςυντελζςει ςτθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ πιο ανκρϊπινθσ για τα παιδιά. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Ανκρϊπινα δικαιϊματα» 

Θ ανκρωπότθτα ηει ςτον αςτεριςμό των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Θ πεντθκοςτι επζτειοσ τθσ 

Σικουμενικισ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου γιορτάςτθκε ςε όλο τον κόςμο με μία ςειρά 

εκδθλϊςεων, όπου ςυμμετείχαν πολιτικοί θγζτεσ, εκπρόςωποι κυβερνιςεων, διακρατικϊν και μθ 

κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν. 

Σι επετειακζσ αναφορζσ ςτθν Σικουμενικι Διακιρυξθ όμωσ δεν πρζπει να μασ κάνουν να ξεχνοφμε ότι 

παρά τθν αναμφιςβιτθτθ πρόοδο που ζχει ςθμειωκεί, ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

παραμζνει ηθτοφμενο και όχι οριςτικι κατάκτθςθ. Ψα τελευταία χρόνια παρατθρικθκαν, μαηικζσ 

παραβιάςεισ μερικϊν, από τα κεμελιωδζςτερα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςε πολλά μζρθ του πλανιτθ μασ, 

ακόμθ και ςτθ γειτονιά μασ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ο 

ςεβαςμόσ τριϊν βαςικϊν άρχων. 

Θ πρϊτθ κεμελιϊδθσ αρχι είναι θ οικουμενικότθτα των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, τα όποια δεν 

επιτρζπεται να καταπατοφνται με πρόφαςθ τον ςεβαςμό των εκνικϊν, πολιτιςμικϊν, κρθςκευτικϊν και 

άλλων ιδιαιτεροτιτων. 

Θ δεφτερθ είναι ο αδιαίρετοσ χαρακτιρασ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου. Ψόςο τα ατομικά όςο και τα 

κοινωνικά και πολιτικά δικαιϊματα πρζπει να αναγνωρίηονται και να προςτατεφονται ςτον ίδιο βακμό, 

διότι ο ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων κάκε μιασ από τισ κατθγορίεσ αυτζσ αποτελεί προχπόκεςθ άςκθςθσ των 

δικαιωμάτων τθσ άλλθσ. 

Ψρίτθ βαςικι αρχι είναι θ κοινωνικι ευκφνθ του φορζα των δικαιωμάτων, που ζχει και κακικοντα 

απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο.  

Χτισ μζρεσ μασ αναπτφςςεται ζνασ ζντονοσ προβλθματιςμόσ ςχετικά με τισ εκπτϊςεισ των νζων 

τεχνολογιϊν (ςτον χϊρο τθσ βιοϊατρικισ, τθσ πλθροφορικισ, τθσ επικοινωνίασ κ.λπ.) ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, ενϊ ςυνειδθτοποιείται θ ανάγκθ να διαςφαλιςκοφν τα δικαιϊματα τθσ «τρίτθσ γενιάσ» (όπωσ 

το δικαίωμα ςτο περιβάλλον).  

Χτισ διακρατικζσ ςχζςεισ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ζχουν μια ολοζνα και ςθμαντικότερθ κζςθ. Ξράτθ 

που παραβιάηουν τισ κεμελιϊδεισ, ελευκερίεσ των πολιτϊν τουσ και δεν αναπτφςςουν τουσ δθμοκρατικοφσ 

κεςμοφσ απομονϊνονται από τθ διεκνι κοινότθτα και δεν γίνονται δεκτά ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ενϊ 

περιορίηονται οι δυνατότθτεσ οικονομικισ τουσ ενίςχυςθσ. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του 

Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ νζα αυτι πραγματικότθτα. Εξάλλου μάχεσ 

δίνονται και κερδίηονται για τθν κατάργθςθ τθσ αςυλίασ και τθσ ατιμωρθςίασ των υπαιτίων για δολοφονίεσ, 

βαςανιςτιρια και άλλεσ προςβολζσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. 

Χτον αγϊνα για τθν προάςπιςθ των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν, θ Ελλάδα επιδιϊκει να διαδραματίςει 

πρωταγωνιςτικό ρόλο. Σ ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ζχει γίνει ςθμαντικι παράμετροσ τθσ 

εξωτερικισ πολιτικισ μασ. 

Κα αποτελοφςε βεβαίωσ εκελοτυφλία ο ιςχυριςμόσ ότι θ κατάςταςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθ 

χϊρα μασ είναι ιδανικι. Είμαςτε αποφαςιςμζνοι να αντιμετωπίςουμε με ευαιςκθςία και ευρφτθτα, 

πνεφματοσ τα προβλιματα των τςιγγάνων, των ξζνων που φιλοξενοφνται ςτθ χϊρα μασ, διαφόρων 

κοινωνικϊν ομάδων με ιδιαιτερότθτεσ κ.λπ. Διότι θ εξφψωςθ του επιπζδου προςταςίασ των δικαιωμάτων 

του ανκρϊπου αποτελεί κεμελιϊδθ δζςμευςθ και υποχρζωςθ μιασ αλθκινά δθμοκρατικισ πολιτείασ. 

Γιάννοσ Ξρανιδιϊτθσ 
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Υαρατθριςεισ 

Α Υερίλθψθ  

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (120 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α) Βρείτε ποια ςυλλογιςτικι πορεία ακολουκείται ςτο κείμενο και εξθγείςτε το γιατί, 

    β) «Χτισ διακρατικζσ ςχζςεισ ...αξιοπρζπεια»: Ρα επιςθμάνετε τθ κεματικι περίοδο και τθν πρόταςθ - 

κατακλείδα ςτθν παράγραφο αυτι. 

(10 μόρια) 

2. α) Εντοπίςτε τρεισ αντικειμενικζσ αλικειεσ και τρεισ γνϊμεσ ςτο κείμενο,  

     β) Χχθματίςτε τρία ςφνκετα παράγωγα τθσ λζξθσ «μάχεσ». 

(10 μόρια) 

3. Χχθματίςτε πζντε ονοματικά ςφνολα με τθν κακεμιά, απ’ τισ παρακάτω λζξεισ: προβλθματιςμόσ (π.χ. 

ζντονοσ προβλθματιςμόσ), οργανιςμοφσ (π.χ. διεκνείσ οργανιςμοφσ). 

(5 μόρια) 

4. «Διότι θ εξφψωςθ του επιπζδου προςταςίασ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου αποτελεί κεμελιϊδθ 

δζςμευςθ και υποχρζωςθ μιασ αλθκινά δθμοκρατικισ πολιτείασ»: Ρα δθμιουργιςετε μία παράγραφο με το 

ςυγκεκριμζνο κζμα με επίκλθςθ ςτθ λογικι και επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία. 

(10 μόρια)  

Γ. ΥΑΦΑΓίΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

Ωποκζςτε ότι αρκρογραφείτε ςτθν εφθμερίδα του Διμου ςασ ςχετικά με το αν υπάρχει ι όχι ςιμερα 

ουςιαςτικόσ ςεβαςμόσ ςτ’ ανκρϊπινα δικαιϊματα. (600λζξεισ) 

(40 μόρια) 
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ΕΚΕΟΣΡΨΛΧΠΣΧ 

 

Λ. Εννοιολογικι διαςαφινιςθ: Εκελοντιςμόσ είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά κινιματα των τελευταίων 

δεκαετιϊν με κφριο χαρακτθριςτικό του τθν εκελοντικι προςφορά υπθρεςιϊν προσ το κοινωνικό ςφνολο 

μζςα από χιλιάδεσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, οι οποίεσ παρεμβαίνουν με ςτόχο να απαλφνουν τον 

ανκρϊπινο πόνο και να διαμορφϊςουν ζναν κόςμο καλφτερο. 

Χχετικζσ ζννοιεσ:  

 ενςυνείδθτθ και ανιδιοτελισ προςφορά υπθρεςιϊν 

 μορφι ανκρϊπινθσ αλλθλεγγφθσ, αλτρουιςμοφ.  

 ςτάςθ ηωισ, παραίτθςθ από το εγϊ και υιοκζτθςθ του εμείσ. 

 εκτζλεςθ ζργου ι εργαςίασ εκελοντικά με κίνθτρο το ςυναίςκθμα τθσ ανκρωπιάσ. 

 

Χυνϊνυμα: ακτιβιςμόσ, φιλανκρωπιςμόσ  

Αντϊνυμα: ατομικιςμόσ, ατομοκρατία 

 

ΛΛ. Πορφζσ εκελοντιςμοφ: 

Θ εκελοντικι δράςθ εκδθλϊνεται με τισ ακόλουκεσ μορφζσ: 

1. Ανκρωπιςτικι δράςθ 

 Υαροχι υλικϊν αγακϊν ι χρθμάτων για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν (π.χ. φυςικζσ 

καταςτροφζσ, πόλεμοι, τριτοκοςμικζσ χϊρεσ κ.α.) 

 Αποςτολι ιατροφαρμακευτικοφ υλικοφ, παροχι ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ. 

 Αιμοδοςία, δωρεά οργάνων, ςυμμετοχι ςε ομάδεσ διάςωςθσ ανκρϊπων. 

2. Ξοινωνικι δράςθ 

 Υροςφορά εκελοντικισ εργαςίασ ςε ςυλλόγουσ και ιδρφματα για τθν προςταςία των παιδιϊν, τθν 

επανζνταξθ των τοξικομανϊν και αποφυλακιςμζνων, τθ βοικεια ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και ςε 

ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ ο θλικιωμζνοι. 

 Υαρεμβάςεισ που αποβλζπουν ςτθν ποιότθτα ηωισ (βελτίωςθ των ςυγκοινωνιϊν, κακαριότθτα τθσ 

πόλθσ, προςταςία των πεηϊν κ.ά.). 

 Δραςτθριοποίθςθ οργανϊςεων για τθν προςταςία των δικαιωμάτων του καταναλωτι. 

 Διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων 

 Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

3. Υεριβαλλοντικι δράςθ 

 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (προςταςία τθσ χλωρίδασ και τθσ 

πανίδασ, αναδαςϊςεισ, κακαριότθτα των ακτϊν, ανακφκλωςθ απορριμμάτων, εφαρμογζσ εναλλακτικϊν 

πθγϊν ενζργειασ κ.ά.). 
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ΛΛΛ. Ψα κίνθτρα του εκελοντιςμοφ: 

Θ ανάπτυξθ του κινιματοσ του εκελοντιςμοφ οφείλεται ςε ζνα πλζγμα αιτίων τόςο κοινωνικϊν όςο και 

ανκρωπιςτικϊν. Αυτά είναι: 

 Θ διόγκωςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων και θ ςυνειδθτοποίθςθ τουσ από τθν πλευρά του πολίτθ 

(αφξθςθ τθσ βίασ, τθσ εγκλθματικότθτασ, τθσ κλεψιάσ...) Θ όξυνςθ δυςεπίλυτων προβλθμάτων (μόλυνςθ του 

περιβάλλοντοσ, υποςιτιςμόσ, θ χριςθ ναρκωτικϊν, φυςικζσ καταςτροφζσ...) 

 Θ δραματικι παρουςίαςθ τθσ ανκρϊπινθσ δυςτυχίασ από τα μζςα ενθμζρωςθσ. 

 Θ αναηιτθςθ εμπειριϊν και θ ανάγκθ φυγισ από τθ ρθχότθτα και τθν πεηότθτα τθσ κακθμερινότθτασ. 

 Θ ςυνειδθτοποίθςθ του βακφτερου νοιματοσ τθσ ηωισ μζςα από τθν ουςιαςτικι ανκρϊπινθ επικοινωνία 

και τθν εκελοφςια προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

 Σι ενοχζσ των ευαίςκθτων ατόμων μπροςτά ςτθν ανκρϊπινθ δυςτυχία και το αίςκθμα ευκφνθσ και 

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.  

 Θ αίςκθςθ ότι είμαςτε χριςιμοι και απαραίτθτοι και θ ικανοποίθςθ ότι αξιοποιοφμε τισ γνϊςεισ και τισ 

ικανότθτεσ μασ. 

 Θ απογοιτευςθ από τον ςφγχρονο τρόπο ηωισ (καταναλωτιςμόσ, άγχοσ, ανταγωνιςτικό πνεφμα, 

ατομικιςμόσ, απαξίωςθ τθσ ζννοιασ του ανκρωπιςμοφ, ζλλειψθ αξιϊν, αρχϊν, ανταγωνιςτικζσ ανκρϊπινεσ 

ςχζςεισ κ.ά.). 

 Σι τραυματικζσ προςωπικζσ εμπειρίεσ που ενιςχφουν τθν ευαιςκθςία του ανκρϊπου απζναντι ςε 

αντίςτοιχα προβλιματα. 

 

IV. Ψα ιδιοτελι κίνθτρα του εκελοντιςμοφ: 

Ωπάρχουν περιπτϊςεισ εκελοντικισ προςφοράσ οι οποίεσ υποκρφπτουν ιδιοτελι κίνθτρα, που δεν είναι 

ωςτόςο ικανά να αμαυρϊςουν ζνα ςθ μαντικό κίνθμα τθσ εποχισ μασ. Ψζτοια κίνθτρα είναι: 

 Υροςωπικι προβολι και επιδίωξθ τθσ δθμοςιότθτασ. 

 Ψυχοδιωκτικζσ και καιροςκοπικζσ πρακτικζσ ωσ αποτζλεςμα τθσ τθλεοπτικισ εικόνασ (ευκαιριακι και 

επιφανειακι ευαιςκθτοποίθςθ). 

 Σ κομφορμιςμόσ, δθλαδι θ τάςθ του ατόμου για κοινωνικι αναρρίχθςθ μζςα από τθν ζνταξθ του ςε μια 

ομάδα. 

 

V. Υροςόντα που απαιτοφνται για τθ ςυμμετοχι του ατόμου ςτον εκελοντιςμό 

 Σργάνωςθ, εκπαίδευςθ. 

 Ρα εξειδικευτεί ςε κάποιο τομζα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να προςφζρει.  

 Ρα αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ.  

 Ρα ζχει αγωγι και παιδεία. 

 Ρα μπορεί να ςυνεργάηεται με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 Ρα διαπνζεται από αλτρουιςτικι διάκεςθ και αγάπθ για τουσ ςυνανκρϊπουσ του. 

 Ρα είναι ανιδιοτελισ, να ζχει αρχζσ και αξίεσ. 
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 Ρα διακζτει ανεπτυγμζνο αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςε άτομα ι ομάδεσ που ζχουν προβλιματα. 

 Ρα του ανατίκεται ςυγκεκριμζνο κακικον, ϊςτε να γνωρίηει τι κα κάνει.  

 Ρα γνωρίηει για πόςο διάςτθμα κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του. 

 Ρα νιϊκει ελεφκεροσ ότι μπορεί να αποχωριςει από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα ι πρόγραμμα, όταν το 

κελιςει. 

 Ρα νιϊκει καλά με τα υπόλοιπα μζλθ, αλλά ςυγχρόνωσ να αιςκάνεται αςφάλεια και ςιγουριά. 

 

VI. Θ αναγκαιότθτα του εκελοντιςμοφ ςιμερα: 

Σι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν εκελοντικι δράςθ είναι: 

1. Θ όξυνςθ των κοινωνικϊν αντικζςεων και θ διεφρυνςθ του φάςματοσ των κοινωνικϊν προβλθμάτων 

(οικολογικό αδιζξοδο, υποςιτιςμόσ, υποβάκμιςθ ποιότθτασ ηωισ, ξενοφοβία, πόλεμοι, βία -

εγκλθματικότθτα κ.ά.). 

2. Θ πολυδιάςτατθ κρίςθ τθσ εποχισ μασ και θ απαξίωςθ του ανκρωπιςμοφ -πολιτικι αποξζνωςθ, 

αλλοτρίωςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων, φκορά τθσ ςυλλογικότθτασ- που επιβάλλει ωσ απάντθςθ τθν 

ενεργοποίθςθ του πολίτθ και τθν αλλθλεγγφθ. 

3. Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αδυναμίασ του κράτουσ και των κυβερνιςεων να αντιμετωπίςουν τα πολφπλοκα 

προβλιματα, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

4. Θ υποχϊρθςθ τθσ αντίλθψθσ ότι θ επίλυςθ όλων των προβλθμάτων είναι ευκφνθ του κράτουσ, μιασ 

αντίλθψθσ που αποτελεί το αντικίνθτρο τθσ δραςτθριοποίθςθσ του απλοφ πολίτθ. 

5. Θ κατανόθςθ ότι ο εκελοντιςμόσ αποτελεί ζναν ριηοςπαςτικό τρόπο ςυμμετοχισ ςτα κοινά και 

δθμοκρατικι αναγκαιότθτα, εφόςον θ ουςία τθσ δθμοκρατίασ είναι θ ενεργοποίθςθ του πολίτθ ωσ 

κακθμερινι ςτάςθ ηωισ. 

 

VII. Θ προςφορά του εκελοντιςμοφ (κετικζσ ςυνζπειεσ) 

Σ εκελοντιςμόσ, ωσ κίνθμα που αναδεικνφει τθν ανκρωπιά και το αίςκθμα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ των 

πολιτϊν, δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ καλφτερου κόςμου βαςιςμζνου ςτον 

αλτρουιςμό και τισ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, κακϊσ θ δράςθ των εκελοντϊν: 

1. Απαλφνει τον ανκρϊπινο πόνο 

• Χυμβάλλει ςτθ διάςωςθ ανκρϊπων και ςτθρίηει τουσ δοκιμαηόμενουσ από καταςτροφζσ και πολζμουσ. 

• Ανανεϊνει τθν πίςτθ ςτον άνκρωπο και τθν ικανότθτα του να δθμιουργιςει ζναν καλφτερο κόςμο. 

2. Εξαςφαλίηει τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και αναβακμίηει τθν ποιότθτα ηωισ 

• Διαμορφϊνει οικολογικι ςυνείδθςθ και επιλφει προβλιματα που ςχετίηονται με τθν κακθμερινι ηωι 

των πολιτϊν (υγεία, ςυνκικεσ διαβίωςθσ, κακαριότθτα κ.ά.). 

• Σ εκελοντιςμόσ ςυμβάλλει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ με τθ ςυμμετοχι ατόμων ςε ομάδεσ 

φφλαξθσ των δαςϊν, αναδάςωςθσ τουσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιϊν, πυρόςβεςθσ... Σ εκελοντιςμόσ 

ςυμβάλλει ςε μια τζτοια περίπτωςθ ςτθ διατιρθςθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ, αφοφ βοθκά τα άτομα να 

αναπτφξουν οικολογικι ςυνείδθςθ. 

3. Υροαςπίηει τα κοινωνικά δικαιϊματα (και ευρφτερα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα)  
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• Βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ ηωισ, προωκεί τα δικαιϊματα των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων και αποτρζπει 

φαινόμενα εκμετάλλευςθσ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Δθλαδι μειϊνεται ο κίνδυνοσ για αυτζσ τισ ομάδεσ ι 

άτομα να γίνουν κφματα εκμετάλλευςθσ τυχοδιωκτϊν, καιροςκόπων... Άρα εξελίςςεται και αναβακμίηεται 

το ανκρϊπινο γζνοσ. 

• Αποτελεί αναγκαίο ςυμπλιρωμα του κοινωνικοφ κράτουσ και ακρογωνιαίο λίκο τθσ κοινωνικισ 

ςυναίνεςθσ. 

4. Διευρφνει τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ και τθ δθμοκρατία 

• Ψα άτομα που ςυμμετζχουν ςτον εκελοντιςμό νιϊκουν ικανοποίθςθ, αλλάηουν προτεραιότθτεσ, 

αποκτοφν ςτόχουσ και οράματα, αξιολογοφν ςε άλλθ διάςταςθ τα πράγματα παφουν να τοποκετοφν πάνω 

από όλα το προςωπικό τουσ ςυμφζρον. 

• Σ εκελοντισ απομακρφνεται από νόκεσ μορφζσ ψυχαγωγίασ, αφοφ τον ελεφκερο τον χρόνο τον 

αξιοποιεί δθμιουργικά, παραγωγικά. 

• Ξαλλιεργεί το πνεφμα ςυνεργαςίασ, τθν αλλθλοκατανόθςθ και τθν αλλθλεγγφθ, αξίεσ που προάγουν τθν 

κοινωνικι ςυνοχι. 

• Γαλουχεί τουσ νζουσ με αξίεσ, όπωσ θ ςυνεργαςία, θ υπευκυνότθτα, θ ςυλλογικότθτα και θ 

αγωνιςτικότθτα. Ζτςι, αίρει τθ νοοτροπία του «ωχαδερφιςμοφ» και του ατομικιςμοφ. 

• Ενιςχφει τθ δθμοκρατία, εφόςον ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ μιασ κοινωνίασ ενεργϊν πολιτϊν και όχι 

παραιτθμζνων, πακθτικϊν και εξαρτθμζνων υπάρξεων. 

 

IV. Υϊσ κα προωκθκεί ο εκελοντιςμόσ 

Για  τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ απαιτείται ςυντονιςμζνθ προςπάκεια από διάφορουσ φορείσ, κακϊσ 

και ςυνεχισ επιβράβευςθ ϊςτε να δραςτθριοποιθκοφν τα άτομα να ςυμμετζχουν ςε οργανϊςεισ 

εκελοντικισ προςφοράσ. Αυτό κα ςυμβεί με: 

 Ψθν προϊκθςθ τθσ εκελοφςιασ προςφοράσ από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιοφ με τθ 

ςυμμετοχι και των ίδιων των γονζων. Ζτςι το παιδί κα παραδειγματιςτεί και κα υιοκετιςει ζνα ανάλογο 

τρόπο ηωισ. 

 Ψο ςχολείο να ενεργοποιιςει τθν εκελοντικι προςφορά των παιδιϊν με τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, 

όπωσ με επιςκζψεισ ςε διάφορουσ οργανιςμοφσ (γθροκομεία, νοςοκομεία...) με τθ διοργάνωςθ εκδρομϊν 

ςτθ φφςθ, ϊςτε το παιδί από μικρι θλικία να αναπτφξει οικολογικι ςυνείδθςθ, με τθν ανιδιοτελι 

προςφορά προσ άτομα ι κοινωνικζσ ευπακείσ ομάδεσ, με τον κακαριςμό των παραλιϊν και δθμόςιων 

χϊρων, με τθ ςυμμετοχι του ςε αναδαςϊςεισ, ςε αιμοδοςίεσ... Ψο ςχολείο κα μποροφςε ακόμθ να 

διοργανϊςει πολιτιςτικζσ κεατρικζσ οργανϊςεισ που κα δϊςουν τθ δυνατότθτα ςτθ νζα γενιά να εκφράςει 

τθ φανταςία τθσ, τθ δθμιουργικότθτα τθσ μακριά από τθ λογικι του κερδοςκοπιςμοφ, του υλιςμοφ. 

 Χτθν εκελοντικι προςφορά κα μποροφςαν να ςυνειςφζρουν τα μζγιςτα τα ΠΠΕ. Πζςα από διάφορεσ 

ενθμερωτικζσ εκπομπζσ κα μποροφςαν να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ νζουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

διάφορα προγράμματα εκελοντιςμοφ. 

 Ψο ίδιο κα μποροφςαν να επιτφχουν και οι πνευματικοί άνκρωποι. Αυτοί κα είχαν τθ δυνατότθτα να 

αφυπνίςουν τθν κοινωνία και να τθν ενεργοποιιςουν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ με τθν προβολι των 

όςων κετικϊν κα προκφψουν για άτομα ι κοινωνικζσ ευπακείσ ομάδεσ, κακϊσ και για τουσ ίδιουσ τουσ 

εκελοντζσ που προςφζρουν ανιδιοτελϊσ τον ελεφκερο τουσ χρόνο ι τισ γνϊςεισ τουσ για χριςιμεσ δράςεισ 

προσ όφελοσ άλλων. 
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X. Γνωςτζσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ είναι: 

 «Σι γιατροί χωρίσ ςφνορα». 

 «O Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Χταυρόσ». 

 «Ψο χαμόγελο του παιδιοφ». 

 «Θ Unicef» 

 «Θ Greenpeace» 

 «Θ Ελπίδα». 

 «Ε.Ξ.ΥΣΛ.ΗΩ» (Ζνωςθ καταναλωτϊν για τθν ποιότθτα ηωισ). 

 «Ε.Ξ.Υ.Α.Η.Υ.» (Ελλθνικό κζντρο περίκαλψθσ άγριων ηϊων και πουλιϊν). 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Ξείμενο: 

Πεγάλθ θ ςυγκίνθςθ, πολφ μικρι θ βοικεια 

Σ μεγα-ςειςμόσ τθσ Χουμάτρασ και τα γιγάντια παλιρροϊκά κφματα, που χτφπθςαν ςτισ 26 Δεκεμβρίου τισ 

ακτζσ του Λνδικοφ ωκεανοφ, προκάλεςαν μια κολοςςιαία καταςτροφι, από τισ λίγεσ τθσ ιςτορίασ. Ψο 

ςυναιςκθματικό ςοκ που προκλικθκε είναι πολφ μεγάλο και ςυνταράηει βακιά τθ δυτικι κοινι γνϊμθ, 

ςυγκίνθςθ κατανοθτι μπροςτά ςτο μζγεκοσ του ανκρϊπινου πόνου, των καταςτροφϊν και του αφανιςμοφ. 

Πεταφράςτθκε από βοφλθςθ για βοικεια και με μια ηωθρι δυναμικι αλλθλεγγφθσ. 

*...+ Θ αλλθλεγγφθ προσ τα κφματα του Λνδικοφ ωκεανοφ επζτρεψε ςε πολλοφσ ςυμπολίτεσ μασ να 

ανακαλφψουν, πζρα από τθ κεομθνία, τθν πραγματικότθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ των κατοίκων των χωρϊν 

που χτυπικθκαν. Ξαι φαίνεται κακαρά πωσ θ βοικεια που ςυγκεντρϊκθκε, όςο ςθμαντικι κι αν είναι, δε 

κα επαρκζςει, για να λφςει τα δομικά τουσ προβλιματα. Ασ ξεκακαρίςουμε κάποιεσ αλικειεσ. 

Πια «φυςικι» καταςτροφι όμοιου μεγζκουσ προκαλεί λιγότερα κφματα ςε μια πλοφςια χϊρα παρά ςε 

μια φτωχι. Για παράδειγμα, ο ςειςμόσ του Ππαμ ςτο Λράν, που ζγινε ακριβϊσ ζναν χρόνο πριν, προκάλεςε 

περιςςότερουσ από 30.000 κανάτουσ. Ψρεισ μινεσ νωρίτερα, όμωσ, ζνασ μεγαλφτεροσ ςειςμόσ ςτθ νιςο 

Χοκάιντο ςτθν Λαπωνία δεν προκάλεςε οφτε ζνα κφμα. Γιατί υπάρχουν, άραγε, τζτοιεσ διαφορζσ; Γιατί θ 

Λαπωνία, όπωσ και άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, διακζτει τα μζςα, για να καταςκευάςει ακριβά αντιςειςμικά 

κτίρια. 

Είμαςτε, λοιπόν, άνιςοι μπροςτά ςτθν καταςτροφι; Χωρίσ καμιά αμφιβολία. Θ ζκκεςθ με τίτλο «Πείωςθ 

του κινδφνου από τισ καταςτροφζσ», που εκδόκθκε από το Υρόγραμμα των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν 

Ανάπτυξθ (UNDP), διερωτάται αν πρζπει να ςυνεχίςουμε να μιλάμε για «φυςικζσ» καταςτροφζσ. Ψα 

αποτελζςματα ενόσ ςειςμοφ, ενόσ κυκλϊνα ι μιασ πλθμμφρασ είναι πολφ διαφορετικά από χϊρα ςε χϊρα. 

Χυχνά εξαρτϊνται από τθν πολιτικι πρόλθψθσ που εφαρμόηουν οι αρχζσ. 

*...+ Θ καταςτροφι ςτον Λνδικό ωκεανό μάσ ςυγκινεί με το μζγεκοσ τθσ, τθν ορμθτικότθτα τθσ βίασ τθσ και 

επίςθσ, γιατί ζνα τζτοιο άκροιςμα ανκρϊπινων τραγωδιϊν ςυνζβθ ςε μία μόνο μζρα. Αν όμωσ 

παρατθροφςαμε ςτθ διάρκεια ενόσ χρόνου αυτζσ τισ χϊρεσ και τουσ κατοίκουσ τουσ, κα 

παρακολουκοφςαμε μια ανκρϊπινθ καταςτροφι ακόμα πιο τραγικοφ μεγζκουσ. Αρκεί να γνωρίηουμε ότι 

κάκε χρόνο, ςτισ χϊρεσ του κόλπου τθσ Βεγγάλθσ, πολλά εκατομμφρια άνκρωποι (και κυρίωσ παιδιά) 

πεκαίνουν, πολφ απλά, γιατί δεν ζχουν πόςιμο νερό και πίνουν νερό μολυςμζνο. 

Χφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Υαγκόςμιασ Ψράπεηασ, το δθμόςιο εξωτερικό χρζοσ πζντε χωρϊν, 

από εκείνεσ που χτυπικθκαν, ξεπερνά τα 300 διςεκατομμφρια δολάρια. Ξαι θ εξυπθρζτθςθ που απαιτεί 

είναι γιγάντια, υπερβαίνει τα 32 δια δολάρια τον χρόνο... Δζκα φορζσ δθλαδι περιςςότερο από τισ 

«γενναιόδωρεσ» δωρεζσ που τουσ υποςχεκικαμε*...+ 

Ψο μζγεκοσ των αναγκϊν που πρζπει να καλυφκοφν είναι τεράςτιο και θ ανκρωπιςτικι γενναιοδωρία, 

όςο καυμαςτι και χριςιμθ κι αν είναι, δεν αποτελεί μακροπρόκεςμθ λφςθ. Ψο ςυναίςκθμα δεν μπορεί να 

αντικαταςτιςει τθν πολιτικι. 

Ξάκε καταςτροφι αποδεικνφει τθ δομικι ανεπάρκεια των φτωχότερων, όςων είναι τα ςυνθκιςμζνα 

κφματα τθσ άνιςθσ και άδικθσ κατανομισ του πλοφτου ςτον κόςμο. Γι' αυτόν τον λόγο, αν επικυμοφμε 

πραγματικά να αντιμετωπίςουμε τισ ζκτακτεσ καταςτάςεισ, όπωσ τθ ςθμερινι, και να χτίςουμε ζναν 

δικαιότερο κόςμο, πρζπει να αναηθτιςουμε μόνιμεσ λφςεισ και να ευνοιςουμε, για το ςφνολο των 

κατοίκων του πλανιτθ, μια εξιςωτικι ανακατανομι. 

Ignatio Ramonet [ΕΟΕΩΚΕΦΣΨΩΥΛΑ, 23-01 -2005, Le Monde Diplomatique, απόςπαςμα] 
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Υαρατθριςεισ: 

Α. Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το περιεχόμενο του κειμζνου ςε 80 -100 λζξεισ. 

Πονάδεσ 25 

Β. Αςκιςεισ: 

1. Ρα εξθγιςετε τθ ςυλλογιςτικι πορεία που ακολουκεί ο ςυγγραφζασ ςτο κείμενο (παραγωγικι ι 

επαγωγικι) και να αιτιολογιςετε τθν άποψθ ςασ. 

Πονάδεσ 6 

2. Ρα εξετάςετε τθ δομι και τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ τθσ τρίτθσ παραγράφου. 

Πονάδεσ 6 

3. Ρα δϊςετε για κακεμία από τισ παρακάτω λζξεισ μια ςυνϊνυμθ, χωρίσ να αλλοιϊνεται το νόθμα του 

κειμζνου: γενναιοδωρία, μακροπρόκεςμθ, αντικαταςτιςει, ανεπάρκεια, κατανομισ. 

Για τισ δφο πρϊτεσ λζξεισ να δϊςετε και τα αντϊνυμά τουσ. 

Πονάδεσ 7 

4. Ρα παρουςιάςετε με αποςπάςματα τρία ςθμεία του κειμζνου ςτα οποία ο ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί 

τεκμιρια. 

Πονάδεσ 6 

5. «... αν επικυμοφμε πραγματικά... να χτίςουμε ζναν δικαιότερο κόςμο, πρζπει να αναηθτιςουμε μόνιμεσ 

λφςεισ και να ευνοιςουμε, για το ςφνολο των κατοίκων του πλανιτθ, μια εξιςωτικι ανακατανομι». 

Ρα αναπτφξετε τθν παραπάνω άποψθ ςε μία παράγραφο 80 - 90 λζξεων. 

Πονάδεσ 10 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ψο επόμενο φφλλο τθσ εφθμερίδασ του ςχολείου ςου είναι αφιερωμζνο ςε κάποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τον εκελοντιςμό και τουσ ανκρϊπουσ που εργάηονται για τον πολιτιςμό τθσ εκελοφςιασ 

προςφοράσ ςτθν κακθμερινι ηωι. Ωσ μζλοσ τθσ ςυντακτικισ ομάδασ τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ 

αναλαμβάνεισ να ςυντάξεισ ζνα άρκρο ςτο οποίο: 

α. να παρουςιάςεισ τουσ λόγουσ που ωκοφν τουσ ανκρϊπουσ ςε πράξεισ εκελοντικισ προςφοράσ. 

β. να εξθγιςεισ αν θ εκελοντικι δράςθ μπορεί να αποτελεί μόνιμθ και αποτελεςματικι απάντθςθ ςτθν 

ανκρϊπινθ δυςτυχία ι αν απαιτείται και θ ενεργοποίθςθ άλλων πολιτικϊν και διεκνϊν φορζων. 

Πονάδεσ 40 
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ΔΛΑάΘΠΛΧΘ - ΞΑΨΑΡΑΟίΨΛΧΠΣΧ 

Διαφιμιςθ είναι θ γνωςτοποίθςθ ςτο κοινό των διαφόρων πλεονεκτθμάτων ενόσ ατόμου ι των κετικϊν 

ςθμείων ενόσ προϊόντοσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του ι τθν επαφξθςθ των πωλιςεων του. 

Ξαταναλωτιςμόσ είναι θ τάςθ για κατανάλωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων αγακϊν. Υζρα από τισ 

αντικειμενικά υπάρχουςεσ ανάγκεσ. 

Χθμείωςθ: Θ διαφιμιςθ είναι το κφριο μζςο καλλιζργειασ του καταναλωτιςμοφ, κακϊσ οξφνει με διάφορα 

μζςα τθν επικυμία του δζκτθ να αγοράςει τα προβαλλόμενα προϊόντα. 

 

Λ. Ψρόποι διαφιμιςθσ 

1. Χιμερα θ διαφιμιςθ είναι αντικείμενο μιασ ξεχωριςτισ επιςτιμθσ, του μάρκετινγκ. Ζνα επιτελείο 

ψυχολόγων και κοινωνιολόγων αναλαμβάνει προςεκτικά το ςχεδιαςμόσ τθσ. 

2. Θ διαφιμιςθ εκμεταλλεφεται τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για οποιοδιποτε κζμα (π.χ. θ ανθςυχία 

και το ενδιαφζρον που εκδθλϊνεται ςιμερα για οικολογικά κζματα, όπωσ και θ ςυμπάκεια για ανάλογεσ 

πρωτοβουλίεσ αξιοποιοφνται ζντεχνα από τθ διαφιμιςθ, που δθμιουργεί πλαςματικζσ ςυνδζςεισ, 

προβάλλει το προϊόν ςε οικολογικό φόντο, ςυνδζει τθν αγορά του με ενίςχυςθ οικολογικϊν εκςτρατειϊν, 

αναφζρεται ςτθ ςυμβατότθτα τθσ χριςθσ του με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κ.τ.λ.). Θ διαφιμιςθ, 

δθλαδι, αποτείνεται ςτα ανορκολογικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου, ςτουσ φόβουσ, τισ 

προκαταλιψεισ, τισ απωκθμζνεσ επικυμίεσ, τισ αδυναμίεσ, «εκβιάηει» τθν ψυχι και τθ ςυνείδθςι του. 

3. Ψο διαφθμιηόμενο προϊόν, θ υπθρεςία ι θ ιδζα δεν προτείνονται με κφριο κριτιριο τισ αντικειμενικζσ 

δυνατότατεσ ι, χριςεισ τουσ, αλλά θ προβολι τουσ πάντα ςυνδζεται με κάτι ευρφτερο που αφορά τθν 

κοινωνικι αποδοχι, τθν εικόνα, τθν ευφυΐα και γενικότερα τθν προςωπικότθτα αυτοφ που τι υιοκετεί. Ζτςι 

ωσ δια μαγείασ ζνα προϊόν ςυνυφαίνεται με ιδιότθτζσ και καταςτάςεισ που ςε καμιά περίπτωςθ δε 

ςχετίηονται με αυτό (οικογενειακζσ ςχζςεισ, γοφςτο, υψθλό επίπεδο νοθμοςφνθσ) 

4. Θ εικόνα όχι απλϊσ υποβοθκά τισ ζμμεςεσ, μα ουςιαςτικζσ ςυγχρόνωσ λειτουργίεσ τθσ διαφιμιςθσ, αλλά 

και ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν επιτζλεςθ τουσ. Ακόμθ, τα εντυπωςιακά πρόςωπα, τα εφςτοχα 

ςυνκιματα, ο κατάλλθλα επιλεγμζνοσ ιχοσ διευκολφνουν περεταίρω τθν αποδοχι των μθνυμάτων. Θ 

διαφιμιςθ χρθςιμοποιϊντασ ψυχολογικοφσ νόμουσ, όπωσ αυτοφσ  του ςυνειρμοφ, απευκφνεται ςτο 

υποςυνείδθτο του ατόμου. Ψζλοσ, επαναλθπτικόσ χαρακτιρασ τθσ ενιςχφει τθ δφναμθ τθσ. 

5. Υροκειμζνου θ διαφιμιςθ να μεταφζρει μθνφματα, ακολουκεί μία ςυγκεκριμζνθ δομι: αρχίηει από τθν 

επίδειξθ του προϊόντοσ, ςυνεχίηει με τθν πρόκλθςθ ςυναιςκθμάτων, με τθν αναφορά ςτα ανορκολογικά 

ςτοιχεία τθσ ανκρωπινισ προςωπικότθτασ και τελειϊνει με τθν επίκλθςθ τθσ λογικισ, ϊςτε να καλλιεργθκεί 

ι ψευδαίςκθςθ τθσ ενςυνείδθτθσ επιλογισ. 

 

ΛΛ. Οόγοι διάδοςθσ τθσ διαφιμιςθσ ςιμερα 

1. Θ αφξθςθ του κζρδουσ. 

2. Σ ανταγωνιςμόσ ομοειδϊν επιχειριςεων. 

3. Θ τελειοποίθςθ του τφπου (ζντυπου και θλεκτρονικοφ). 

4. Σ αςτικόσ τρόποσ ηωισ (διεφρυνςθ αναγκϊν και απαιτιςεων). 

5. Θ επικράτθςθ τθσ δθμοκρατικισ αντίλθψθσ που επιτρζπει τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν (πολιτικι 

διαφιμιςθ) 
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ΛΛΛ. Χυνζπειεσ τθσ διαφιμιςθσ 

α. Κετικζσ: 

1. Υρϊτα απ’ όλα, ενθμερϊνει, γνωςτοποιεί, πλθροφορεί το κοινό για νζεσ υπθρεςίεσ, ιδζεσ ι προϊόντα, 

προβάλλει τα πλεονεκτιματα τουσ και τα προωκεί. 

2. Βοθκά τον καταναλωτι να καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ, αφοφ γνωρίηει καλά τισ δυνατζσ 

πρόςφορεσ, εξοικονομϊντασ κόπο και χρόνο και αποφεφγοντασ διάφορεσ ταλαιπωρίεσ. 

3. Υροςτατεφει τον καταναλωτι, γιατί ωκεί ςτθ βελτίωςθ των παραγόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν και 

ςτθ μείωςθ των τιμϊν τουσ, προκειμζνου ν' αντεπεξζλκουν ςτον ανταγωνιςμό. 

4. Ψονϊνει το εμπόριο και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, αφοφ αναπτφςςονται όλοι οι τομείσ 

τθσ παραγωγισ και οι επιχειριςεισ ευθμεροφν. 

5. Ππορεί να προβλθματίςει, ν' αφυπνίςει ςυνειδιςεισ πάνω ςε φλζγοντα ηθτιματα τθσ κοινωνικισ ηωισ 

και να προτείνει μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ (ναρκωτικά, τςιγάρο, AIDS κ.λπ.). 

6. Αναπτφςςει τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (τφποσ, τθλεόραςθ, ραδιόφωνο), αφοφ τα διαφθμιςτικά 

μθνφματα αποτελοφν τον κφριο πλουτοπαραγωγικό τουσ πόρο. 

7. Σι αυξθμζνεσ παραγωγικζσ ανάγκεσ που απορρζουν από τθ διαφιμιςθ, άλλα και θ ίδια θ διαφιμιςθ, 

δθμιουργοφν περιςςότερεσ και νζεσ κζςεισ εργαςίασ, με αποτζλεςμα να ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 

ανεργίασ. 

8. Ειδικά για όςουσ αςχολοφνται μ' αυτι, αξιοποιεί και καλλιεργεί δεξιότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν 

καλαιςκθςία, τθ φανταςία, τθ λιτότθτα, τθν ευρθματικότθτα, τθν πρωτοτυπία κα πρζπει να διακρίνουν ζνα 

διαφθμιςτικό μινυμα. 

 

β. Αρνθτικζσ  

1. Δθμιουργεί τάςεισ πολυτζλειασ και καταναλωτιςμοφ, το άτομο αποκτά ανάγκεσ, πλαςματικζσ ςτθ βάςθ 

τουσ, που προςπακεί να τισ ικανοποιιςει προκειμζνου να αποκτιςει κφροσ, αξία και να ευτυχιςει. Ζτςι, 

αδιαφορεί για τθν εςωτερικι και πνευματικι του καλλιζργεια, οδθγείται ςτθ ματαιοδοξία και ςτθ 

εγωπάκεια. 

2. Αποτελεί αιτία ψυχικισ αρρϊςτιασ, αφοφ φορτίηει τον άνκρωπο με άγχοσ, ο οποίοσ προςπακεί να 

προςεγγίςει τα καταναλωτικά πρότυπα. Εντατικοποιεί τισ προςπάκειεσ για τθν πραγμάτωςθ τουσ όμωσ, θ 

αίςκθςθ τθσ μόνιμθσ ςτζρθςθσ που του προκαλείται του αναπτφςςει ςυναιςκιματα κατωτερότθτασ και 

φκόνου. 

3. Ξατά ςυνζπεια, θ δυνατι αυτι επικυμία για τθν απόκτθςθ αγακϊν, ωκεί ςε διάφορουσ τρόπουσ για τθν 

ικανοποίθςθ τθσ. Υολλοί καταφεφγουν ςτθν παράνομθ ιδιοποίθςθ ξζνων αγακϊν (απάτεσ, λθςτείεσ, 

εγκλιματα...) ι ςτο εφκολο κζρδοσ (ναρκωτικά...) 

4. Διογκϊνει τισ ατομικζσ ανάγκεσ εισ βάροσ των κοινωνικϊν. (ςχολεία, νοςοκομεία, ακλθτικά κζντρα, 

βιβλιοκικεσ...) 

5. Σ καταιγιςμόσ μθνυμάτων οδθγεί ςε πλφςθ εγκεφάλου, αφοφ θ διαφιμιςθ είναι μονοςιμαντθ μορφι 

επικοινωνίασ ποφ ςτερεί τόςο τθ δυνατότθτα διαλόγου, όςο και το περικϊριο ςφγκριςθσ. Θ πειςτικότθτα 

τθσ και θ γριγορθ εναλλαγι των εικόνων δεν ευνοοφν τθ ςυμμετοχι τθσ κρίςθσ ι τθσ λογικισ του κεατι, με 

αποτζλεςμα να υποβιβάηεται το πνευματικό επίπεδο του ανκρϊπου και ο ίδιοσ να οδθγείται ςτθν 

πνευματικι αποχαφνωςθ. 
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6. Υλιττεται θ ελευκερία τθσ βοφλθςθσ και τθσ ςκζψθσ του ανκρϊπου. Υαφει να είναι ο εαυτόσ του, χάνει 

τθν αυτοκυριαρχία, τθν αυτοτζλεια, τθν ανεξαρτθςία του. Παηοποιείται και τυποποιείται. Γίνεται 

ανδράποδο των ςυνκθκϊν, και των προτφπων που παρουςιάηουν τα διαφθμιςτικά μθνφματα, τα οποία 

ενεργοποιοφν λανκάνουςεσ και δευτερεφουςεσ ανάγκεσ. 

7. «Τταν οι μάηεσ εκίηονται ςτο να υπακοφουν ςε διαφθμιςτικά μθνφματα, τότε είναι ευκολότερο να 

υπακοφςουν και ςε μθνφματα πολιτικοφ ι ιδεολογικοφ χαρακτιρα» (Κ. Οιανόσ). Ζτςι, ευνοείται θ 

χειραγϊγθςθ τοφ ατόμου, αφοφ εκείνοι που ελζγχουν τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ επιβάλλουν ιδεολογίεσ, 

κακεςτϊτα και θγζτεσ που τουσ εξυπθρετοφν.  

8. «Ψα  εμπορεφματα υποκακιςτοφν, τα ουςιαςτικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ, οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ

 τα ςυναιςκιματα εξευτελίηονται. Σ άνκρωποσ απανκρωποποιείται» (Κ. Οιανόσ). Θ διαφιμιςθ εκφυλίηει 

τα ςυναιςκιματα, τισ ανάγκεσ, τισ ςχζςεισ, όταν τισ ςυναρτά με ςυγκεκριμζνεσ καταναλωτικζσ επιλογζσ π.χ. 

το άρωμα, ο ανδριςμόσ με το νζο αυτοκίνθτο...  

9. Εξευτελίηει πολλζσ φορζσ τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα. Αυτό ςυμβαίνει ιδιαίτερα με τθ γυναίκα, τθσ 

οποίασ ο τρόποσ προβολισ δεν είναι κολακευτικόσ. Ωποβιβάηεται ςε καλαιςκθτικό ςτοιχείο, «ςε ςκεφοσ 

θδονισ». 

10. Εξαπατά, το καταναλωτικό κοινό προϊόντων,  αφοφ αποκρφπτει τισ αρνθτικζσ τουσ ιδιότθτεσ (π.χ. 

τςιγάρα) και καλφπτει τθν ζλλειψθ ποιότθτασ τουσ. 

11. Διαςτρεβλϊνει τθν πραγματικότθτα και τθν αλικεια, αφοφ, δθμιουργεί ψεφτικεσ εντυπϊςεισ για τθ ηωι 

και τα προβλιματά τθσ, καλφπτοντασ τισ αρνθτικζσ πλευρζσ και κζτοντασ τον άνκρωπο ςε ζναν κόςμο 

φανταςτικό. 

12. Ψο κόςτοσ τθσ διαφιμιςθσ καλφπτεται απ’ τον καταναλωτι με τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των προϊόντων. 

13. Ευνοεί τουσ οικονομικά ιςχυροφσ, αφοφ οι μικρζσ επιχειριςεισ αδυνατοφν ν' ανταποκρικοφν ςτο υψθλό 

κόςτοσ τθσ. Ξατ’ αυτόν τον τρόπο, προωκοφνται προϊόντα πολυεκνικϊν, εταιρειϊν, και καλλιεργείται θ 

ξενομανία με ςυνζπιεσ τόςο ςτθν εκνικι οικονομία όςο και ςτθν πολιτιςτικι και κοινωνικι ηωι. 

14. 'Σξφνει τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ (αφίςεσ, φυλλάδια), αλλά και τθν αιςκθτικι ρφπανςθ (φωτεινζσ 

επιγραφζσ πινακίδεσ…) 

15. Χυντελεί ςτθν εξάντλθςθ των φυςικϊν πόρων, αφοφ με τθν υπερκατανάλωςθ ωκεί ςε όλο και 

μεγαλφτερθ παραγωγι προϊόντων, με αποτζλεςμα να επιτείνεται το ενεργειακό πρόβλθμα. 

 

IV. Σι επιπτϊςεισ των τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων ςτα παιδιά 

1. Εκμεταλλεφονται τθν άγνοια των παιδιϊν ςχετικά με τισ οικονομικζσ ςχζςεισ. 

2. Ωπερβάλλουν ςε ό,τι αφορά τα οφζλθ του προϊόντοσ, λ.χ. ςτθν υγεία. 

3. Υαρουςιάηουν φανταςτικζσ καταςτάςεισ, όπου το παιδί ζχει υπερφυςικζσ ικανότθτεσ (ςοφπερμαν). 

4. Διεγείρουν επικυμίεσ που δε κα είχαν προτεραιότθτα, αν δεν υπιρχε θ ςυγκεκριμζνθ διαφιμιςθ. 

5. Εκμεταλλεφονται το γεγονόσ ότι τα παιδιά επθρεάηονται εφκολα. Δθμιουργοφν ι δίνουν ζμφαςθ ςε 

αρνθτικζσ αξίεσ, όπωσ θ φιλαρζςκεια και θ ματαιοδοξία. Διαςτρεβλϊνουν τθν αλικεια, υπερβάλλουν και 

εξαπατοφν τα παιδιά που δεν είναι ακόμα ςε κζςθ να κρίνουν το διαφθμιςτικό μινυμα. 

6. Υροωκοφν τθν αγορά προϊόντων όχι για τθν αξία τουσ κακ’ αυτιν, αλλά για κάποιο παρελκόμενο όφελοσ 

ι απόκτθμα, π.χ. παιχνίδια μζςα ςε γαριδάκια, χαλκομανίεσ μαηί με τισ τςίχλεσ κ.λπ. 
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V. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ  

1. Θ λφςθ αρχικά κα πρζπει να αναηθτθκεί ςτθν ανκρωπιςτικι παιδεία, που κα ςυμβάλλει ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ τφπου ανκρϊπου κριτικά ςκεπτόμενου και ικανοφ να ιεραρχεί τισ ανάγκεσ του και να 

ελζγχει τισ επιλογζσ του.  

2. Θ διαφιμιςθ οφείλει να ςτθρίηεται ςτθν αρχι: 

 τθσ αλικειασ 

 τθσ αντικειμενικότθτασ 

 του κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ 

 του ςεβαςμοφ κοινωνικϊν - πολιτιςμικϊν αξιϊν. 

3. Θ πολιτεία(-κράτοσ), ωσ ζκφραςθ του οργανωμζνου κοινωνικοφ ςυνόλου, μπορεί να κεςπίςει κανόνεσ 

δεοντολογίασ ϊςτε να υπάρχουν όρια ςτα μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν πρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ, 

ιδιαίτερα όταν τα μθνφματα απευκφνονται ςε παιδιά, κακϊσ και αυςτθρζσ υποχρεϊςεισ, από τθν πλευρά 

των διαφθμιςτϊν, για ςεβαςμό τθσ αλικειασ προσ χάρθ του καταναλωτι. 

4. Σ πολίτθσ οφείλει να: 

 προκρίνει, κι αυτό είναι αποτζλεςμα παιδείασ, εκείνα τα προϊόντα που πραγματικά του χρειάηονται. 

 ςυνειδθτοποιιςει ότι θ ευτυχία δε βρίςκεται ςτθν κατανάλωςθ 

 ςυμμετζχει ςε ενϊςεισ καταναλωτϊν που μεριμνοφν για τθν προςταςία του κοινοφ από τθν 

παραπλάνθςθ και τθν κερδοςκοπία. 

Θ κζςθ μασ απζναντι ςτθ διαφιμιςθ κακορίηεται από τθ κζςθ ποφ ζχουμε για τον άνκρωπο, τισ αξίεσ και τα 

δικαιϊματα του. 

 

Υολιτικι διαφιμιςθ 

Είναι γεγονόσ ότι θ διαφιμιςθ καταλαμβάνει όλο και πιο ςθμαντικι κζςθ ςτον κόςμο τθσ επικοινωνίασ, 

με αποτζλεςμα όλο και πιο δυναμικά να εκτείνεται και ςτο πολιτικό επίπεδο. Σι πρακτικζσ αυτζσ ειςχωροφν 

ςε όλο και περιςςότερεσ κοινωνίεσ και ςθματοδοτοφν ζνα νζο είδοσ πολιτικισ αντιπαράκεςθσ ιδιαίτερα 

κατά τισ προεκλογικζσ περιόδουσ. Χτο εξισ, κόμματα, ιδεολογίεσ και πολιτικά πρόςωπα τίκενται ςτθ 

διάκεςθ των διαφθμιςτικϊν εταιρειϊν προκειμζνου αυτζσ να επιμελθκοφν τθν «εικόνα» τουσ, 

εξαςφαλίηοντασ τθν προϊκθςθ τουσ και τθν εκλογι τουσ. 

Σπωςδιποτε , θ πολιτικι διαφιμιςθ κατόρκωςε, πολλζσ φορζσ να αφυπνίςει, ίςωσ να προβλθματίςει, 

να ενεργοποιιςει το ενδιαφζρον τθσ κοινισ γνϊμθσ, να διαδϊςει πολιτικζσ ιδζεσ και να γνωςτοποιιςει 

υποψθφίουσ και κόμματα ςτα πιο απομακρυςμζνα μζρθ. Τμωσ, κάτι τζτοιο δεν αποτελεί πάρα τθν κορυφι 

του παγόβουνου, κακϊσ οι επιπτϊςεισ κζτουν ςε κίνδυνο τθν εδραίωςθ τθσ ίδιασ τθσ δθμοκρατίασ. 

Ειδικότερα: 

1. Θ χριςθ των μεκόδων τθσ διαφιμιςθσ ςε πολιτικό επίπεδο οδθγεί ςτον εκφυλιςμό των πολιτικϊν θκϊν, 

αφοφ προβάλλεται θ διεξαγωγι πολιτικϊν αντιπαρακζςεων όχι ςε επίπεδο επιχειρθματολογίασ και κζςεων, 

αλλά εντυπωςιακϊν εξαγγελιϊν και ςυνκθματολογίασ. 

2. Χτόχοσ δεν είναι θ επίλυςθ των προβλιματοσ, δεν γίνεται πια λόγοσ για ιδζεσ, για μζτρα που κα 

εφαρμοςτοφν, αλλά για οτιδιποτε κα εντυπωςιάςει, για οτιδιποτε κα γίνει λόγοσ μζςα από τα μζςα 

ενθμζρωςθσ. Ψο ενδιαφζρον μετατίκεται από το περιεχόμενο ςτθ μορφι, γι' αυτό και τα μθνφματα 

υπεραπλουςτεφονται και γίνονται ςυνκιματα πάνω ςτα οποία βαςίηεται ολόκλθρθ προεκλογικι 

εκςτρατεία. 
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3. Ωποβιβάηονται, ζτςι οι δθμοκρατικοί κεςμοί που από τθ φφςθ τουσ βαςίηονται ςτθν υπεφκυνθ πολιτικι 

επιχειρθματολογία και κζςθ. 

4. Σ πολιτικόσ άνκρωποσ τίκεται ςτουσ νόμουσ τθσ αγοράσ και τθσ ηιτθςθσ, κακϊσ αντιμετωπίηεται ωσ 

προϊόν τόςο ο ίδιοσ, όςο και οι ιδζεσ του. 

5. Υολλαπλαςιάηονται οι δαπάνεσ, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται εξαρτιςεισ και δεςμεφςεισ των 

κομμάτων και των πολιτικϊν από οικονομικοφσ παράγοντεσ που αναμζνουν το αντίτιμο τθσ βοικειασ τουσ 

τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. 

6. Ξατά ςυνζπεια, αποκλείονται κόμματα και πολιτικοί που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε ςκοτεινζσ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ. 

7. Γενικά, αλλοιϊνεται το εκλογικό αποτζλεςμα και υπονομεφεται θ πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ, αφοφ 

εξαρτϊνται απ’ τθν πιο επιτυχθμζνθ διαφθμιςτικι εκςτρατεία. 

 

 Ξαταναλωτιςμόσ είναι θ υπερβολικι τάςθ του ανκρϊπου για ςπατάλθ αγακϊν που ςτόχο ζχουν τθν 

κάλυψθ επίπλαςτων αναγκϊν. 

 

Λ. Οόγοι ανάπτυξθσ του καταναλωτιςμοφ 

1. Δομι οικονομίασ: ςτα πλαίςια τθσ ελεφκερθσ οικονομίασ οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ επιδιϊκουν τθ 

μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ με τθν υπερπαραγωγι και ζντονθ προβολι των προϊόντων τουσ. 

2. Ανάπτυξθ τεχνολογίασ (αυτοματοποίθςθ παραγωγισ): 

 μαηικι παραγωγι 

 ποικιλία και ελκυςτικότθτα προϊόντων    

 χαμθλό κόςτοσ: προςιτά ςτο ευρφτερο κοινό 

3) Άνοδοσ βιοτικοφ επιπζδου-> Δίνει τθ δυνατότθτα: 

 ικανοποίθςθσ πρωταρχικϊν αναγκϊν. 

 για περιςςότερεσ αγορζσ (επικυμία για ικανοποίθςθ δευτερευουςϊν αναγκϊν). 

4) Δθμιουργία νοοτροπίασ υλικισ ευηωίασ. Εξάλλου τα θλικιωμζνα άτομα, που ςτο παρελκόν ςτερικθκαν 

τα βαςικά υλικά αγακά, διακατζχονται από το ςφνδρομο τθσ ςτζρθςθσ και οδθγοφνται ςτθν καταναλωτικι 

υπερβολι. Αποτελοφν ζτςι καταναλωτικά πρότυπα για τα παιδιά τουσ. 

5) Θ χρεοκοπία των πνευματικϊν, κοινωνικϊν και θκικϊν αξιϊν αποπροςανατόλιςε το άτομο και το 

ζςτρεψε: 

 ςτον υλικό ευδαιμονιςμό 

 ςε μια νζα ιεράρχθςθ αξιϊν (πλοφτοσ, κοινωνικι ανάδειξθ) 

6) Ψα οξυμμζνα προβλιματα, το άγχοσ, θ ανία, οδθγοφν ςυχνά το άτομο ςτθν υπερκατανάλωςθ για 

εκτόνωςθ, φυγι. 

7) Θ υπερκατανάλωςθ, εξάλλου, προωκείται ωσ νοοτροπία για αποπροςανατολιςμό τοφ λαοφ από 

υψθλζσ επιδιϊξεισ και διαιϊνιςθ του κατεςτθμζνου. 

8) Διαφιμιςθ: με επιςτθμονικά επεξεργαςμζνεσ τεχνικζσ ψυχολογικοφ επθρεαςμοφ προκαλεί τεχνθτζσ, 

πλαςματικζσ ανάγκεσ. 
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ΛΛ. Επιδράςεισ τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ 

α. Κετικζσ 

1. Σ ανταγωνιςμόσ των βιομθχανιϊν και λοιπϊν παραγωγικϊν φορζων ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ 

των αγακϊν. 

2. Δυνατότθτεσ επιλογισ μεταξφ πολλϊν - ομοειδϊν προϊόντων. 

3.  Βελτίωςθ των υλικϊν όρων ηωισ, άνοδοσ βιοτικοφ επιπζδου. 

4. Σ άνκρωποσ, ηϊντασ ς' ζναν παραγωγικό και καταναλωτικό οργαςμό, δραςτθριοποιείται, γίνεται, 

δθμιουργικότεροσ και βελτιϊνει τθν επαγγελματικι του κατάρτιςθ. 

 

γ. Αρνθτικζσ 

  για το άτομο 

1. Χτον ψυχιςμό του ατόμου: 

 άγχοσ για τθν απόκτθςθ όλο και περιςςότερων υλικϊν αγακϊν 

  ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ ςε άτομα που αδυνατοφν να εξαςφαλίςουν ιςάρικμα με τουσ άλλουσ 

αγακά 

 ο καταναλωτισ, χωρίσ μζτρο, είναι δζςμιοσ των ανικανοποίθτων, ςυνικωσ πλαςματικϊν, αναγκϊν 

του 

2. Χτθν πνευματικι του υπόςταςθ: Θ ταφτιςθ του "ζχειν" με το "είναι" οδθγεί ςτθν αδιαφορία για τθν 

πνευματικι του καλλιζργεια. 

3. Χτθν εργαςιακι - επαγγελματικι του απαςχόλθςθ: Θ εργαςία αντιμετωπίηεται, ςυνικωσ, 

χρθςιμοκθρικά, αποκλειςτικά ωσ πθγι κζρδουσ. 

4. Χτον κοινωνικό τομζα: 

 Σ άνκρωποσ υπερεργάηεται, με αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου αλλά και διάκεςθσ για 

ουςιαςτικι επικοινωνία με τουσ άλλουσ  

 αναπτφςςεται ανταγωνιςτικι - ατομικιςτικι διάκεςθ. Χυχνά χρθςιμοποιεί ο ζνασ τον άλλο ωσ μζςο. 

5. Χτθν ιδεολογία και τθν πολιτικι ςυνείδθςθ: 

 απομάκρυνςθ από ιδεολογικζσ αναηθτιςεισ, υψθλζσ αξίεσ 

 αδιαφορία για τα πολιτικά ηθτιματα 

 

 για τθν κοινωνία. 

1. Θ τάςθ για υπερκατανάλωςθ οδθγεί ςτθ μείωςθ των φυςικϊν πόρων. 

2. Υροκαλοφνται οικολογικά προβλιματα (μόλυνςθ, ρφπανςθ, αφξθςθ απορριμμάτων). 

3. Ψόςο θ ανικανοποίθτθ επικυμία απόκτθςθσ καταναλωτικϊν αγακϊν όςο και ο κορεςμόσ οδθγοφν ςτθν 

εκδιλωςθ φαινόμενων κοινωνικισ πακογζνειασ ((βία, ζγκλθμα, ναρκωτικά κ.α.). 

4. Δυςχεραίνεται θ κοινωνικι πρόοδοσ , αφοφ επιδίωξθ του υλικοφ ευδαιμονιςμοφ αναςτζλλει τθ διάκεςθ 

για ςυνεργαςία, προϊκθςθ του κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ. 

5. Ξοινωνίεσ χωρίσ πολιτικά ιδεϊδθ γίνονται ευάλωτεσ ςτισ προςπάκειεσ χειραγϊγθςθσ τουσ. 
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ΛΛΛ. Υροτάςεισ για περιςτολι τοφ καταναλωτιςμοφ 

1. Χυνειδθτοποίθςθ από το ίδιο το άτομο ότι θ ποιότθτα ηωισ και θ πραγματικι του ευτυχία δεν ταυτίηεται 

με τθν απόκτθςθ πλθκϊρασ υλικϊν αγακϊν. 

2. Επαναπροςδιοριςμόσ αξιϊν και επανιεράρχθςθ των αναγκϊν κακϊσ και ανάπτυξθ ευρφτερων 

ενδιαφερόντων (κοινωνικϊν, πολιτικϊν, πολιτιςτικϊν κ.α.) 

3. Σικογζνεια: 

 καλλιζργεια πνεφματοσ ολιγάρκειασ, εγκράτειασ και αυτάρκειασ 

 ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του μζτρου και του εφικτοφ ςτισ επικυμίεσ 

4. Υαιδεία: Διαμόρφωςθ ελευκζρων, πολυδιάςτατων προςωπικοτιτων με: 

 ευρφτθτα ςκζψθσ και αυτόνομθ βοφλθςθ 

 εςωτερικζσ αντιςτάςεισ 

 ορκι διαβάκμιςθ των προτεραιοτιτων τουσ. 

5. Υνευματικοί άνκρωποι: Χυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ μιασ νζασ βιοκεωρίασ και κοςμοαντίλθψθσ που κα 

διαςφαλίηει τθν εςωτερικι ιςορροπία του ανκρϊπου και κα ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ με 

ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ και ανάλογουσ προςανατολιςμοφσ. 

6. ΠΠΕ: Υροβολι κετικϊν προτφπων, ατόμων απαλλαγμζνων από μικροαςτικζσ αντιλιψεισ (το 

νεοπλουτιςμό, τθν κοινωνικι επίδειξθ) με υγιείσ, αξίεσ και ιδανικά, που αγωνίηονται για τθν πραγμάτωςθ 

υψθλϊν ςτόχων. 

7. Υολιτεία: Επιβολι δεοντολογικϊν αρχϊν ςτθν ακζμιτθ και παραπλανθτικι διαφιμιςθ, ϊςτε να μθ 

λειτουργεί ωσ παράγοντασ παραπλθροφόρθςθσ και μαηοποίθςθσ. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Θ διαφιμιςθ παραπλανά και διαφκείρει» 

Α' «... Χοβαροί ερευνθτζσ του προβλιματοσ τθσ διαφιμιςθσ παρατθροφν ότι: εκείνθ θ διαφιμιςθ αξίηει, 

που διαφθμίηει μόνο το καλό εμπόρευμα, το καλό προϊόν, εκείνθ που δεν διαφθμίηει περιςςότερο απ' ό,τι 

προςφζρει. Εκείνθ θ διαφιμιςθ, τονίηουν, εκπλθρϊνει το ςκοπό τθσ ςε διάρκεια, θ οποία ανταποκρίνεται 

ςτθν αλικεια, όςο κι αν φαίνεται πωσ αυτό το είδοσ τθσ διαφιμιςθσ υπερφαλαγγίηεται από τθ 

χοντροκομμζνθ και γεμάτθ από ψζμα και απάτθ ρεκλάμα. Υζρα όμωσ απ' αυτζσ τισ παρατθριςεισ, 

υπάρχουν και οι κακζσ μζκοδοι και οι κακοί ςκοποί τθσ διαφιμιςθσ, οι οποίοι πάλι βάνουν ςε ςυλλογι τουσ 

αντικειμενικοφσ ερευνθτζσ αυτοφ του φαινομζνου. Υαρατθροφν π.χ. πϊσ επιτίκεται, πϊσ ορμά θ διαφιμιςθ 

προσ το κοινό, ςυνειδθτά και ραφιναριςμζνα, για να προκαλζςει με τθν υποβολι τεχνθτζσ ανάγκεσ, δθλαδι 

να παραπλανιςει το κοινό να αγοράςει εμπορεφματα, τα οποία δεν ζχει κακόλου ανάγκθ και τα οποία 

ακόμθ μποροφν ν' αποβοφν και προσ βλάβθ του. Πε τθν υποβολι ςπρϊχνει τον άνκρωπο προσ τθ χωρίσ 

μζτρο χριςθ των απολαυςτικϊν αγακϊν, μια ϊκθςθ που κλείνει αρκετοφσ κοινωνικοφσ κινδφνουσ. Ξι όχι 

μόνο αυτό, παρά με τθν υπερβολι και τθν υποβολι τθσ θ ρεκλάμα προςπακεί να ξυπνιςει τθ βουλιμία 

προσ τα υλικά αγακά, πζρα από τθν πρζπουςα και δικαιολογθμζνθ κάλυψθ των αναγκϊν των ανκρϊπων, 

ζτςι που να αδυνατίηει τθν αγοραςτικι δφναμθ για άλλα αναγκαία και λογικά πράγματα. Ζτςι, θ διαφιμιςθ, 

όπου λείπει θ κοινωνικι ευκφνθ από τουσ παράγοντεσ τθσ, εκεί ςκορπά μζςα ςτθν κοινωνία ζνα μεγάλο 

κακό. 

Β' Θ διαφιμιςθ αποπλανά και διαφκείρει, γιατί ο ςθμερινόσ άνκρωποσ τθσ μαηικισ κοινωνίασ είναι πολφ 

ευεπίφοροσ ςτθ μαηικι υποβολι. Ωπόκειται πολφ ςτισ άλογεσ επιδράςεισ και ςτο ςυναίςκθμα με όλεσ τισ 

μορφζσ του. Αφινει εφκολα τον εαυτό του να διαφκείρεται και να παραπλανιζται. Ψόςο είναι ευεπίφοροσ 

ςτθν επίδραςθ τθσ διαφιμιςθσ, ϊςτε ζνασ ειδικόσ τθσ διαφιμιςθσ και ςυγγραφζασ, ο Vance Parkard, 

μελετθτισ των προβλθμάτων τθσ διαφιμιςθσ και τθσ κακισ επίδραςθσ τθσ επάνω ςτουσ ανκρϊπουσ, ζδωκε 

ςτο βιβλίο του, που πραγματεφεται κζματα των διαφθμίςεων, τον τίτλο: «Σι κρυφοί διαφκορείσ». 

Γ' Σι παράγοντεσ τθσ διαφιμιςθσ ςτρατολογοφν ψυχολόγουσ, ψυχαναλυτζσ, κοινωνιολόγουσ και κάνουν 

ειδικά τεςτ για να βρουν μια χτυπθτι λζξθ, ζνα χτυπθτό χρϊμα ι χτυπθτζσ εικόνεσ ι λζξεισ τζτοιεσ, που να 

επιδροφν πρϊτα ςτο υποςυνείδθτο και ζπειτα να φτάνει θ επίδραςθ τουσ ωσ το ςυνειδθτό, ζτςι ϊςτε να 

γίνεται το άτομο υποχείριο τθσ διαφιμιςθσ, χωρίσ τθν αντίδραςθ τθσ κρίςθσ και τθσ νόθςθσ. Πελετιοφνται 

τόςο κι ζτςι τα μζςα τθσ διαφιμιςθσ, ϊςτε να παραςζρνουν τον άνκρωπο, να τον αιχμαλωτίηουν, να τον 

φτάνουν ωσ το ςθμείο του υπνωτιςμοφ. Ξι αυτό είναι ζνασ εξαιρετικά ςπουδαίοσ κίνδυνοσ, που ςτθν 

Αμερικι, όπου θ διαφιμιςθ ζχει φτάςει ωσ τθ λατρεία, ςυνζλαβαν και κατανόθςαν αυτόν τον κίνδυνο 

φρόνιμοι άνκρωποι, που αςχολοφνται με τθ ρεκλάμα και αποτρζπουν απ' αυτό τον τρόπο του κυκλϊματοσ 

τον αγοραςτι, τον καταναλωτι, τον άνκρωπο. 

Δ' Θ διαφιμιςθ, γζννθμα του βιομθχανικοφ πνεφματοσ, καταντά, με τα μζςα που διακζτει και τον 

αςυνείδθτο τρόπο που καλλιεργείται, να φτάνει ωσ τθν αρπαγι τθσ ελευκερίασ των ατόμων. Ψθν αρπάηει θ 

διαφιμιςθ με τθ ςφγχυςθ που προκαλεί ςτα άτομα, ςφγχυςθ που φτάνει ωσ τον υπνωτιςμό, με αποτζλεςμα 

να κάνει το άτομο ανίκανο να ςκεφκεί, να κρίνει. Τποιοσ χάνει τθν ικανότθτα να μπορεί να ςκζπτεται και να 

κρίνει, ςφρεται από τουσ άλλουσ άβουλα και ςτθν περίπτωςθ μασ, από τθ ρεκλάμα. Σ τρόποσ αυτόσ τθσ 

αςυνείδθτθσ διαφιμιςθσ δεν μπορεί, βζβαια, με κανζνα τρόπο να ενιςχφςει τθ δθμιουργία μιασ υγιοφσ 

οικονομίασ, αλλά και πζρα από το οικονομικό πεδίο, αυτό το είδοσ τθσ διαφιμιςθσ ζχει μια δυςμενζςτατθ 

κοινωνικι επίδραςθ, γιατί με τον τρόπο τθσ μουδιάηει το νου των ανκρϊπων, τουσ κάνει ανίκανουσ ςιγά 

ςιγά να ςκζπτονται κατά αυτόνομο και λογικό τρόπο, να κρίνουν ανεπθρζαςτα, αντικειμενικά. 
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Ε' Σ κίνδυνοσ και το κακό βρίςκεται ςτο ςθμείο, που αυτζσ οι μζκοδοι δυςτυχϊσ μετατοπίςτθκαν από το 

εμπορικό πεδίο και ςτο πολιτικό, ςτουσ εκλογικοφσ αγϊνεσ, αλλά ςιγά ςιγά απλϊνονται και ςε άλλα πεδία, 

με εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο για τθν κοινωνία και τθν πολιτεία, με εξαιρετικά ολζκριεσ κοινωνικζσ 

επιπτϊςεισ και απροςμζτρθτεσ κοινωνικζσ καταςτροφζσ, κυρίωσ με τθ διείςδυςθ τθσ ρεκλάμασ ςτισ 

πολιτικζσ αναμετριςεισ, με το φιλμ, το λόγο, τον τφπο και πιο πζρα ακόμθ, με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Σ 

κίνδυνοσ βρίςκεται ςε τοφτο το ςθμείο: ςτθν πίςτθ μασ ότι ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα. 

I. θροτφρθσ 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (120 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Υοιεσ τεχνικζσ μεκόδουσ μεταχειρίηεται θ διαφιμιςθ για να πείςει ςφμφωνα με το ςυγγραφζα; 

(10 μόρια) 

2. Ρα αντιςτοιχίςετε τισ ζννοιεσ τθσ Α' και Β' ομάδασ με βάςθ τθ νοθματικι τουσ ςυνάφεια (κάποιεσ λζξεισ 

από τθν Β' ομάδα περιςςεφουν). 

 Α' Β' 

υπερβολι υποβολι 

διείςδυςθ κακοδιγθςθ 

φρόνιμοι υπομόχλιο 

βουλιμία άκυρμα 

υποχείριο ειςχϊρθςθ 

 αδθφαγία 

 ακρότθτα 

(5 μόρια) 

3. Ρα ςχολιάςετε τθν τελευταία φράςθ του κειμζνου: «Σ κίνδυνοσ βρίςκεται ςε τοφτο το ςθμείο: ςτθν πίςτθ 

μασ ότι ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα». (80 λζξεισ) 

(10 μόρια) 

4. Ρα επιςθμάνετε μζςα πεικοφσ (ενδεικτικά) ςτισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ του κειμζνου. 

(10 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ωποκζςτε ότι ςτο πολιτιςτικό κζντρο του Διμου ςασ λαμβάνει χϊρα μια εκδιλωςθ ςυηιτθςθ με κζμα τθν 

επίδραςθ τθσ διαφιμιςθσ ςτθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου. Ανάμεςα ςτισ ομιλίεσ που εκφωνοφνται 

περιλαμβάνεται και θ δικι ςασ, που αναφζρεται ςτουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ διαφιμιςθ γνωρίηει 

τζτοια τεράςτια εξάπλωςθ ςιμερα και αςκεί τόςο ζντονθ επίδραςθ ςτον άνκρωπο, κακϊσ και ςτισ 

επιπτϊςεισ που μπορεί αυτι να ζχει ςτθν ελευκερία του ςθμερινοφ ανκρϊπου. Ρα καταγράψετε τισ 

απόψεισ ςασ. (600 λζξεισ) (40 μόρια) 
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ΕΩΦίΥΑΝΞΘ ΕΡίΧΘ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι θ ενοποίθςθ μιασ ςειράσ ευρωπαϊκϊν κρατϊν και θ λειτουργία τουσ κάτω από 

κοινζσ διαδικαςίεσ που εξαςφαλίηουν οικονομικι πρόοδο, κοινωνικι ιςορροπία και ειρινθ. 

 

Λ. Χυνοπτικι ιςτορία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οικοδομικθκε πάνω ςτα ερείπια του Δεφτερου Υαγκόςμιου Υολζμου με 

πρωτοβουλία ζξι κρατϊν, του Βελγίου, τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ, τθσ Λταλίασ, τθσ Σλλανδίασ και του 

Οουξεμβοφργου, τα οποία ωσ ιδρυτικά μζλθ υπζγραψαν τθ Χυνκικθ τθσ Φϊμθσ το 1957. Θ κίνθςθ τουσ είχε 

ωσ ςτόχο να προςφζρει ειρινθ και ευθμερία ςτουσ πολίτεσ, ςτα πλαίςια μιασ ολοζνα ςτενότερθσ ζνωςθσ. Θ 

διαδικαςία αυτι είναι ςταδιακι και ζχει οικονομικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ. Άρχιςε με τθν 

απελευκζρωςθ του εμπορίου μεταξφ των κρατϊν-μελϊν και τισ ςυναφείσ οικονομικζσ πολιτικζσ. 

Ακολοφκθςε θ δθμιουργία μιασ ενιαίασ αγοράσ χωρίσ ςφνορα, ςτθν οποία τα πρόςωπα, τα αγακά, οι 

υπθρεςίεσ και το κεφάλαιο μποροφν να διακινοφνται ελεφκερα. Ψο άνοιγμα τθσ αγοράσ ςυντελζςτθκε 

παράλλθλα με τθ διεφρυνςθ του αρικμοφ των κρατϊν-μελϊν, τα οποία ςιμερα ανζρχονται ςε είκοςι επτά 

(27), με τθν Ελλάδα να προςχωρεί το 1981. Θ ςυνκικθ του Πάαςτριχτ του 1992 ζδωςε τθν ϊκθςθ για τθν 

πολιτικι, οικονομικι και νομιςματικι ζνωςθ (ΣΡΕ). 

Θ χϊρα μασ , αν και υπζγραψε ςυμφωνία με τθν τότε Ε.Σ.Ξ. (Ευρωπαϊκι οικονομικι Ξοινότθτα) το 1961, 

εντάχκθκε ωσ πλιρεσ και ιςότιμο μζλοσ το 1979, εξαιτίασ τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ που κατζλυςε το 

δθμοκρατικό πολίτευμα (1967-1974). 

 

ΛΛ. Οόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν φπαρξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Θ ςτακερά υποδεζςτερθ κζςθ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ απζναντι ςτα άλλα δφο ανταγωνιςτικά 

ιμπεριαλιςτικά κζντρα (Θ.Υ.Α., Λαπωνία). 

 Σι μεγάλεσ διαρκρωτικζσ κρίςεισ τθσ διεκνοφσ οικονομίασ, οι οποίεσ εξαναγκάηουν τισ μεγάλεσ 

καπιταλιςτικζσ δυνάμεισ ςτθν αναηιτθςθ ςυντονιςμζνθσ πολιτικισ ςε νομιςματικά, εμπορικά ηθτιματα. 

 Θ παγκοςμιοποίθςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων (οικονομικϊν, κοινωνικϊν, τεχνολογικϊν, 

οικολογικϊν) που απαιτεί τθ ςτενότερθ ςυνεργαςία για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τουσ. 

 

ΛΛΛ. Χτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα 

Πετά από πενιντα περίπου χρόνια θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - οφείλουμε να παραδεχκοφμε - ότι ζχει επιτφχει 

πολλοφσ από τουσ ςτόχουσ τθσ αλλά και ότι απζχει ακόμθ πολφ απ' αυτό που ονειρεφονταν οι ιδρυτζσ τθσ. 

Χιμερα λοιπόν οφείλει: 

1. Ωιοκζτθςθ κοινισ εξωτερικισ πολιτικισ: Θ ςτάςθ τθσ ςτουσ πολζμουσ τθσ Χερβίασ και του Λράκ ζδειξε 

αδυναμίεσ, αναποφαςιςτικότθτα και τθν φπαρξθ διαίρεςθσ -ςχίςματοσ. Ζδειξε ανωριμότθτα και αδυναμία 

να κακιερωκεί ωσ αξιόπιςτθ δφναμθ ειρινθσ. 

2. Σι ιςχυροί εταίροι οφείλουν να εξιςορροπιςουν τα ειδικά τουσ ςυμφζροντα με αυτά τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και να προςτατεφςουν ζτςι τθν ενότθτα του κεςμοφ. Θ ουςιαςτικι ενδυνάμωςθ προχποκζτει 

απεξάρτθςθ απ' το άρμα των Θ.Υ.Α. 

3. Συςιαςτικι οικονομικι ςφγκλιςθ που κα άρει τισ ανιςότθτεσ μεταξφ των προθγμζνων και μθ κρατϊν - 

μελϊν. Δεν χρειαηόμαςτε μια Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δφο ι τριϊν ταχυτιτων ανάπτυξθσ. 
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4. Καρραλζα μζτρα και γενναίεσ μεταρρυκμίςεισ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν προβλιματα-πλθγζσ, όπωσ θ 

ανεργία, ο ρατςιςμόσ, θ εγκλθματικότθτα, θ ζλλειψθ κοινωνικισ πρόνοιασ για όλουσ, θ οικολογικι 

καταςτροφι κ.ά. 

Χυμπεραςματικά, θ Ε.Ε. κα πρζπει να δϊςει τθ μάχθ τθσ για τθ κεμελίωςθ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ, 

παιδείασ και τθσ διαφφλαξθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ξαλείται να παίξει πρωταγωνιςτικό ρόλο 

ςτισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ ςε επίπεδο οικονομικό και πολιτικό. Κα πρζπει να αποτελζςει τον αντίποδα ςτον 

αμερικανικό θγεμονιςμό, ςτον υλικό ευδαιμονιςμό και τον ορκολογιςμό που πλιττει τισ ςφγχρονεσ 

κοινωνίεσ με τθν προαγωγι ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν αξιϊν 

 

IV. Βαςικι προχπόκεςθσ για το μζλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Βριςκόμαςτε μπροςτά ςε νζεσ διευρφνςεισ τθσ Ε.Ε. Θ ευρωπαϊκι κεςμικι αρχιτεκτονικι πρζπει να 

βαςίηεται ςτθν ιςορροπία ανάμεςα ςε «μικροφσ» και «μεγάλουσ», γιατί όλοι προςφζρουν κάτι ιδιαίτερο 

ςτθν πρόοδο. 

Θ ιςορροπία κα πρζπει να επεκτακεί και ανάμεςα ςε εκνικζσ και κοινοτικζσ ευκφνεσ, ανάμεςα ςε 

γλϊςςεσ, πολιτιςμοφσ και οράματα διαφορετικϊν κοινωνιϊν. Σι νομοκετικζσ αλλαγζσ, θ ενίςχυςθ του 

ρόλου του κοινοβουλίου, θ «ευελιξία» (προοπτικι ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ οριςμζνων κρατϊν-

μελϊν), θ αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων κα αποτελζςουν καταλυτικζσ δυνάμεισ που κα 

εξαςφαλίςουν τθν αξιοπιςτία τθσ Ξοινότθτασ. 

 

V. Ψι προςφζρει θ E.E. ςτο μζςο πολίτθ 

 Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, χωρίσ να περιορίηει τθν πολιτιςτικι και γλωςςικι ποικιλομορφία των λαϊν τθσ, 

τουσ παρζχει κοινι ταυτότθτα και ζνα διαρκρωτικό ςχιμα που εξαςφαλίηει αλλθλεγγφθ και υποςτιριξθ.  

 Σι πολίτεσ ζχουν νζεσ δυνατότθτεσ και ελευκερίεσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τουσ επιτρζπει να εργαςτοφν και 

να ηιςουν ςτθ χϊρα που επικυμοφν.  

 Θ άρςθ των εςωτερικϊν ςυνόρων επιτρζπει ςτουσ πολίτεσ να πραγματοποιοφν αγορζσ εκεί όπου τα 

αγακά και οι υπθρεςίεσ προςφζρονται ςε καλφτερεσ τιμζσ. Χτθν ίδια τουσ τθ χϊρα θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

προςφζρει ποικιλία προϊόντων, χρθματοδότθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τουσ άνεργουσ.  

 Υροβλζπεται επίςθσ κοινι ευρωπαϊκι ικαγζνεια, εκτόσ από τθν ικαγζνεια κάκε κράτουσ-μζλουσ, και οι 

υπικοοι μιασ χϊρασ που ηουν ςε άλλθ κα μποροφν να ψθφίηουν ςτισ τοπικζσ εκλογζσ τθσ χϊρασ υποδοχισ 

τουσ. 

 

VI. Σι ωφζλειεσ που απορρζουν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Σικονομικζσ: αντιμετϊπιςθ οικονομικϊν προβλθμάτων, ανάπτυξθ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ, 

προϊκθςθ προϊόντων μεταξφ των χωρϊν-μελϊν, ςυγχϊνευςθ επιχειριςεων και δθμιουργία άλλων ικανϊν 

να ανταγωνιςτοφν αμερικανικζσ εταιρείεσ-κολοςςοφσ, εργαςιακά δικαιϊματα, ελεφκερθ διακίνθςθ 

προςϊπων και κεφαλαίων, κατάργθςθ δαςμολογίου για τα προϊόντα που κινοφνται μεταξφ των χωρϊν-

μελϊν, άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου, κοινοτικι οικονομικι υποςτιριξθ. 

 Διεκνιςτικζσ: άρςθ του εκνικιςμοφ, καλλιζργεια τθσ ςυνεργαςίασ, προάςπιςθ τθσ ειρινθσ. 

 Υνευματικζσ: αποδοχι νζων ιδεϊν, ενθμζρωςθ, γνϊςθ, αποφυγι δογματιςμοφ. 
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 Ξοινωνικζσ/πολιτικζσ: κζςπιςθ και προάςπιςθ δθμοκρατικϊν νόμων, καταπολζμθςθ ολοκλθρωτιςμοφ, 

περιφροφρθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενότθτασ. 

 Υολιτιςτικζσ: δθμιουργία ενόσ υγιοφσ κοςμοπολιτιςμοφ, γνωριμία με νζουσ πολιτιςμοφσ. 

 Εκνικζσ: προάςπιςθ των χωρϊν-μελϊν από ιμπεριαλιςτικζσ τάςεισ, αςφάλεια και ςεβαςμόσ ςτα κράτθ-

μζλθ. 

 

VII. Σφζλθ τθσ ενιαίασ αγοράσ και του ενιαίου νομίςματοσ 

 Θ ενιαία αγορά χωρίσ ςφνορα τζκθκε ςε ιςχφ επίςθμα τθν 1θ Λανουαρίου του 1985. Για τισ επιχειριςεισ θ 

ενιαία αγορά ςθμαίνει ότι μποροφν να πωλοφν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Θ κατάςταςθ αυτι αυξάνει ταυτόχρονα τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, με 

αποτζλεςμα να προκφπτουν νζεσ κζςεισ εργαςίασ.  

 Επίςθσ, θ αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ εξαςφαλίηει ευρφτερθ ποικιλία προϊόντων ςε φκθνότερεσ τιμζσ. Θ 

πορεία προσ τθ νομιςματικι ζνωςθ (ΣΡΕ 1998) αποτελεί τθ λογικι ςυνζχεια τθσ ςφςταςθσ τθσ ενιαίασ 

αγοράσ. Σι διακυμάνςεισ του νομίςματοσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν ςτρεβλϊςεισ ςτισ τιμζσ των 

προϊόντων που ςυναλλάςςονται διεκνϊσ, με αποτζλεςμα τθν αβεβαιότθτα ςτον πωλθτι και ςτον 

αγοραςτι. Σ ευρωπαίοσ πολίτθσ, ωςτόςο, διακζτει ζνα ςτακερό νόμιςμα (€) που ςτθρίηεται από τθν 

ευρωπαϊκι δφναμθ τθσ Ζνωςθσ και των κρατϊν-μελϊν τθσ. 

 

VIII. Εκπαίδευςθ και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Θ διάπλαςθ ενόσ ςυνειδθτοποιθμζνου Ευρωπαίου πολίτθ αναηθτάται κατ' ανάγκθ ςτθ ςωςτι 

εκπαίδευςθ, που κα πρζπει να δϊςει ζμφαςθ ςτα εξισ: διάπλαςθ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ, καλλιζργεια 

του ςεβαςμοφ προσ το ςυνάνκρωπο, προσ τθν πολυφωνία και το διάλογο (αντίλογο).  

 Ζμφαςθ ςτισ αξίεσ εκείνεσ που κα λειτουργιςουν αναςταλτικά ςτο ρατςιςμό και τον εκνικιςμό. Αυτά 

προχποκζτουν παιδεία ανκρωπιςτικι, αλλά και επαφι με άλλουσ λαοφσ μζςω των ΠΠΕ, του διαδικτφου, 

αλλά και τθσ «ανταλλαγισ» μακθτϊν-φοιτθτϊν, ϊςτε ο νζοσ να ςυνυπάρχει και να βιϊνει ζμπρακτα το 

διαφορετικό. Ζτςι θ γνωριμία, ο διάλογοσ, θ πολιτιςτικι πολυφωνία ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία τθσ 

ευρωπαϊκισ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ του νζου. Θ Ζνωςθ διοργανϊνει και χρθματοδοτεί για το ςκοπό αυτό 

διάφορα προγράμματα για τουσ νζουσ, μεταξφ των οποίων τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν και τισ ανταλλαγζσ 

μακθτϊν και ςπουδαςτϊν. Ψο πιο γνωςτό από τα προγράμματα αυτά είναι το Erasmus, που επιτρζπει ςτουσ 

ςπουδαςτζσ των πανεπιςτθμίων να φοιτιςουν για ζνα χρονικό διάςτθμα ςε πανεπιςτιμιο άλλου κράτουσ-

μζλουσ. 

 

IX. Ξίνδυνοι για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Υαγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ (δθλαδι διεκνοποίθςθ τθσ βιομθχανίασ, των 

επιχειριςεων, του εμπορίου, ακόμα και του εργατικοφ δυναμικοφ, που ςυνδζεται με τθ διεκνοποίθςθ των 

κοινωνικϊν τουσ επιπτϊςεων, όπωσ είναι θ ανεργία, θ φτϊχεια, οι οικολογικζσ καταςτροφζσ). 

 Δραματικζσ πολιτικζσ αλλαγζσ ςτθν πρϊθν Χοβιετικι Ζνωςθ και τθν Ανατολικι Ευρϊπθ, κακϊσ και 

πολιτικζσ εντάςεισ και αναταράξεισ, κυρίωσ ςτθ ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων, ςυνδεδεμζνεσ τισ 

περιςςότερεσ φορζσ με τθν εμφάνιςθ ιςχυρϊν εκνικιςτικϊν και κρθςκευτικϊν κινθμάτων, που οδθγοφν 

ςτθν ανατροπι του υπάρχοντοσ για πολλά χρόνια χάρτθ των εκνικϊν κρατϊν, τόςο από άποψθ εδαφικισ 

όςο και πολιτικισ τάξθσ και δομισ τθσ περιοχισ. 
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 Άνοδοσ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ, αποτζλεςμα κυρίωσ μαηικϊν μετακινιςεων πλθκυςμϊν. 

 Ψζλοσ, παρατθρείται ζνασ ιδιόμορφοσ ανταγωνιςμόσ για τθν ταχεία επζκταςθ των ςφαιρϊν επιρροισ 

των ιςχυρϊν κρατϊν τθσ ζνωςθσ (Γερμανία, Βρετανία, Λταλία, Γαλλία). Θ ενίςχυςθ τουσ, οικονομικι και 

πολιτικι, αποτελεί κυρίαρχο τρόπο και δυναμιτίηει τα κεμζλια τθσ ΕΕ. 

 

ΕΟΟΑΔΑ ΞΑΛ ΕΩΦίΥΑΝΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

Λ. ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΑΡΑΔΦΣΠΘ (ΧέΕΧΘ ΑΦέΑΛΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΠΕ ΨΣΡ ΕΩΦίΥΑΝΞΣ)  

 Σ ελλθνικόσ ςτάκθκε εμπνευςτισ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Θ ελλθνικι πνευματικότθτα 

μεταςτοιχειϊκθκε ςε ηωογόνο πθγι ςτα ςκοτεινά χρόνια του Πεςαίωνα, και οδιγθςε ςτθν Αναγζννθςθ. 

Ψθν εποχι που ςτθ Δφςθ επικρατοφςε ο Πεςαίωνασ, εποχι ςκοταδιςμοφ, ςτθν Ανατολι, όπου κυριαρχοφςε 

το ελλθνικό ςτοιχείο, το Βυηάντιο ζδωςε ϊκθςθ ςτθ κατάργθςθ του ςκοταδιςμοφ. Θ ελλθνικι Σρκοδοξία 

και ο κρθςκευτικόσ ανκρωπιςμόσ εμφυςικθκε ςε χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. 

 Θ αρχαιοελλθνικι ανκρωπιςτικι παιδεία αποτζλεςε εκπαιδευτικό πρότυπο για πολλζσ παιδαγωγικζσ και 

εκπαιδευτικζσ προςπάκειεσ πολλϊν ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν. Σ ανκρωπιςμόσ, δθλαδι θ πίςτθ και ο 

ςεβαςμόσ ςτον άνκρωπο ωσ φψιςτθ και ανεπανάλθπτθ αξία, αποτζλεςε τον πυρινα, αργότερα, τθσ 

αναγεννθςιακισ ακμισ (ουμανιςμόσ). 

 Θ Ελλάδα, επίςθσ, ιταν γενζτειρα ι ς' αυτιν γνϊριςαν μεγάλθ ακμι οι επιςτιμεσ τθσ Λατρικισ, τθσ 

Γεωμετρίασ, τθσ Λςτορίασ και τθσ Φιλοςοφίασ, και μετζδωςε απλόχερα τισ πνευματικζσ τθσ κατακτιςεισ τουσ 

ευρωπαϊκοφσ λαοφσ. Θ μετεξζλιξθ, βζβαια, και ο εμπλουτιςμόσ αυτϊν των ςτοιχείων και επιςτθμϊν είναι 

ςαφϊσ ζργο πανανκρϊπινο, χρωςτά όμωσ τθν απαρχι του ςτθν ελλθνικι λογικι και τον ελλθνικό 

διαφωτιςμό. 

 Θ μελζτθ του αρχαίου ελλθνικοφ πνεφματοσ από τον Ευρωπαίο αποκαλφπτει νζουσ ορίηοντεσ ςτθ ςκζψθ 

και το διαλογιςμό.Ψα φιλοςοφικά κείμενα του Υλάτωνα και του Αριςτοτζλθ αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθ 

φιλοςοφικι ςκζψθ όλων των μεγάλων μεταγενζςτερων φιλοςόφων. 

 

ΛΛ. ΑΛΕΧ ΑΦέΑΛΣΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

Σι Αρχαίοι Ζλλθνεσ υπιρξαν ειςθγθτζσ κάποιων ιδεϊν που ζκτοτε αναδείχκθκαν ςε αξίεσ διαχρονικζσ: 

 Υνευματικόσ τομζασ: Σρκολογιςμόσ ενάντια ςε προλιψεισ, δειςιδαιμονίεσ, ανκρωπιςτικι παιδεία 

(ςφαιρικι μόρφωςθ, πολφπλευρθ καλλιζργεια). 

 Θκικόσ τομζασ: Πζτρο(= μζτρον άριςτον), αυτογνωςία, ανκρωπιςμόσ, το φιλότιμο, θ ζννοια τθσ αρετισ. 

 ήυχολογικόσ τομζασ: Κάρροσ, τόλμθ, θρωιςμόσ, λεβεντιά (αρετζσ που λόγω τθσ πολυτάραχθσ ιςτορίασ 

τουσ οι Ζλλθνεσ τισ ανζδειξαν ςε αξίεσ). 

 Ξοινωνικόσ τομζασ: Ελευκερία (ςτισ ςχζςεισ ανκρϊπων, ςτισ ςχζςεισ με το κράτοσ, ςτο νου, ςτθν καρδιά, 

ςτθν ψυχι, ςτο ζκνοσ). Λςοτιμία, αξιοκρατία, δικαιοςφνθ. 

 Υολιτικόσ τομζασ: Δθμοκρατία, διάλογοσ, ςυμμετοχι ςτα κοινά. 

 Υολιτιςτικόσ τομζασ: Ωραίο (Φιλοκαλία - ςτθν τζχνθ και γενικότερα εμφανίςτθκε και επικράτθςε θ αξία 

του ωραίου), ακλθτικό ιδεϊδεσ (νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί, γλϊςςα, κρθςκεία (ζντονο κρθςκευτικό 

ςυναίςκθμα) 
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 Εκνικόσ τομζασ: Φιλοπατρία (παρά τισ τόςεσ απειλζσ και κατακτιςεισ, οι Ζλλθνεσ υπεραςπίςτθκαν και 

διατιρθςαν τθν πατρίδα τουσ). 

 Διεκνιςτικόσ τομζασ: Υνεφμα Σλυμπιςμοφ (άμιλλασ, ςυναδζλφωςθσ λαϊν). 

Χθμείωςθ: 

Θ χϊρα μασ δεν ζχει ςιμερα τθν οικονομικι και βιομθχανικι ανάπτυξθ, ϊςτε να προςφζρει ςτον 

ευρωπαϊκό πολιτιςμό από οικονομικι άποψθ. Ππορεί όμωσ να προςφζρει τα μζγιςτα, και κυρίωσ μζςα από 

τθν αναβίωςθ των διαχρονικϊν αξιϊν του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. (Χτισ μζρεσ μασ αυτζσ δοκιμάηονται 

ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ κρίςθσ του θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ). Αξίεσ λοιπόν όπωσ αυτζσ που 

προαναφζρκθκαν, αξίεσ δθλαδι ανκρωπιςτικζσ, πρζπει ςιμερα ν' αποτελζςουν οδθγοφσ ςτθ πορεία τθσ 

ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ και του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ προσ τθν ουςιαςτικι πρόοδο και ποιότθτα ηωισ. 

Κα ςυντελζςουν αςφαλϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν ίδια τθ χϊρα μασ. 

 

ΛΛΛ. Θ ιδιαίτερθ προςφορά τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Οόγω τθσ γεωγραφικισ μασ κζςθσ, θ Ελλάδα μπορεί να αποτελζςει τθ γζφυρα επικοινωνίασ των λαϊν 

τθσ Ευρϊπθσ με τουσ λαοφσ τθσ Ανατολισ. 

 Πζςω τθσ ομογενζσ και τθσ ναυτιλίασ μασ μποροφμε να προβάλουμε το ευρωπαϊκό όραμα ςε όλο τον 

κόςμο. 

 Θ Ελλάδα ζχει εκτεταμζνο και ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλοφτο, τομζασ ςτον οποίο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

είναι ελλειμματικι. 

 Ππορεί να προςδϊςει ςτο ευρωπαϊκό πνεφμα πιο ανκρϊπινο χαρακτιρα. Ψο κετικό πνεφμα του 

ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ κα εμποτιςτεί με τισ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ του ελλθνιςμοφ. Αξίεσ όπωσ  το μζτρο, θ 

δθμοκρατία, θ ειρινθ, θ αξιοκρατία, ο ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα ...κα ςυμπλθρϊςουν το 

ευρωπαϊκό πνεφμα. 

 Ακόμθ, ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν Ευρϊπθ θ γεωπολιτικι κζςθ τθσ Ελλάδασ (ςταυροδρόμι Ανατολισ –

Δφςθσ). 

 Θ χϊρα μασ, τζλοσ, οφείλει και μπορεί να διαδραματίςει ςτακεροποιθτικό ρόλο ςτα Βαλκάνια, μια 

περιοχι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ (μπαρουταποκικθ τθσ Ευρϊπθσ τθν ονομάηουν), αναλαμβάνοντασ 

πρωτοβουλίεσ όχι μόνο ςε περιόδουσ κρίςεωσ. 

 

IV. Κετικά αποτελζςματα για τθν Ελλάδα από τθν ζνταξθ τθσ ςτθν Ε.Ε. 

 Σικονομικά: θ Ε.Ε. χρθματοδοτεί τισ οικονομικά αςκενζςτερεσ χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα, με παροχι 

κοινοτικϊν πόρων, που ενιςχφουν τθν οικονομία και τθν υλικοτεχνικι υποδομι τθσ χϊρασ μασ (δρόμοι, 

αεροδρόμια, λιμάνια). Επίςθσ, θ είςοδοσ ξζνων κεφαλαίων επιταχφνει τον εκςυγχρονιςμό και τθν 

εκβιομθχάνιςθ τθσ Ελλάδασ. Πε τθν κατάργθςθ του δαςμολογίου αυξάνονται οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ και θ 

ελλθνικι οικονομία γίνεται περιςςότερο ανταγωνιςτικι. Ωιοκετοφνται νζεσ μζκοδοι και οικονομικά 

ςυςτιματα, ειςζρχεται νζα τεχνολογία, αναπτφςςονται παραγωγικοί οικονομικοί κλάδοι (εμπόριο, γεωργία, 

κτθνοτροφία) και αυξάνεται θ τουριςτικι κίνθςθ, κακϊσ θ Ελλάδα γίνεται ευρφτερα γνωςτι ςτισ χϊρεσ τθσ 

Ε.Ε. Ψζλοσ, κατοχυρϊνονται εργαςιακά δικαιϊματα και αναβακμίηεται το βιοτικό επίπεδο. 

 Εκνικά: εξαςφαλίηονται θ αλλθλεγγφθ και θ απρόςκοπτθ πορεία προόδου ςτα πλαίςια τθσ ειρινθσ και 

τθσ διαςφάλιςθσ εδαφικϊν δικαιωμάτων που υπόςχεται θ Ε.Ε. ςε όλα τα κράτθ-μζλθ. Λςχυροποιείται θ 

Ελλάδα ςτο χϊρο τθσ Βαλκανικισ, διαςφαλίηονται θ εκνικι αςφάλεια και θ ςτακερότθτα. 
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 Ξοινωνικοπολιτικά: εκςυγχρονίηεται και εξυγιαίνεται θ δθμοκρατία, αναπροςαρμόηονται οι νόμοι, 

εδραιϊνονται οι κοινωνικζσ ελευκερίεσ, υιοκετοφνται νζοι τρόποι πάταξθσ του εγκλιματοσ, ιςχυροποιείται 

το πολιτικό ςφςτθμα και αναβακμίηεται ο δθμόςιοσ τομζασ, 

 Θκικοπνευματικά: εμπλουτίηεται θ γνϊςθ, αναβακμίηεται το πνευματικό επίπεδο του Ρεοζλλθνα, 

κακϊσ και θ γνϊςθ περιςςότερων ξζνων γλωςςϊν, θ επαφι με νζουσ πολιτιςμοφσ που καλλιεργεί τθν 

πνευματικι ανεκτικότθτα, τθν κατάργθςθ των ταμποφ και προκαταλιψεων. 

Γενικότερα, θ Ελλάδα, ωσ αναπτυςςόμενθ χϊρα, εξαιτίασ τθσ ζνταξθσ τθσ «αναγκάηεται» να ανανεωκεί, να 

ςυςπειρωκεί, να αναπτυχκεί ςτθν περιφζρεια, να αποκτιςεισ νζεσ απόψεισ και να υιοκετιςει αντιλιψεισ 

τζτοιεσ, ϊςτε να είναι ανοιχτι ςτθν πρόοδο και ςτθν ευθμερία. Είναι μοναδικι ευκαιρία, χωρίσ 

ςυμπλζγματα και επαρχιωτιςμοφσ, να αναδιοργανωκοφμε εςωτερικά, να αναςυντάξουμε τισ δυνάμεισ μασ, 

προκειμζνου να ανταποκρικοφμε ςτα κελεφςματα των καιρϊν. 

 

V. Δυςχζρειεσ και κίνδυνοι για τθν Ελλάδα από τθν ζνταξθ τθσ ςτθν ΕΕ 

Θ υποδεζςτερθ κζςθ τθσ χϊρασ μασ ςε κζματα εκςυγχρονιςμοφ και οικονομίασ τθν κατατάςςουν ςτα 

φτωχά κράτθ και ζτςι εξαρτάται ςε κζματα οικονομικά και πολιτικά από τα αναπτυγμζνα κράτθ-μζλθ, και 

πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Σικονομικόσ τομζασ: οικονομικι εξάρτθςθ, αφξθςθ των ειςαγωγϊν και μείωςθ των εξαγωγϊν, 

αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ και ενίςχυςθ τθσ ανεργίασ λόγω των υποψιφιων Ευρωπαίων εργαηομζνων ςτθ 

χϊρα μασ με περιςςότερα προςόντα. Ξίνδυνοσ προςκόλλθςθσ ςτο υλιςτικό ι τεχνοκρατικό πρότυπο ηωισ 

που ζχουν άλλεσ περιςςότερο προθγμζνεσ χϊρεσ, άρα τυποποίθςθ – μθχανοποίθςθ τθσ ηωι μασ. 

 Ξοινωνικοπολιτικόσ τομζασ: πολιτικι εξάρτθςθ τθσ Ελλάδασ ςε κζματα εκνικισ και εξωτερικισ πολιτικισ 

από τισ «ιςχυρζσ» χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Ενδεχόμενο ευρφτερθσ διάδοςθσ φαινομζνων βίασ, ναρκωτικϊν, 

εγκλθματικότθτασ που είναι διαδεδομζνα ςτισ πιο ανεπτυγμζνεσ οικονομικά κοινωνίεσ με πιο 

βιομθχανοποιθμζνο και απρόςωπο τρόπο ηωισ. 

 Υολιτιςτικόσ-πνευματικόσ τομζασ: ο πολιτιςτικόσ αφελλθνιςμόσ είναι πικανόσ λόγω του ςυγχρωτιςμοφ 

με αλλόγλωςςουσ και αλλόκρθςκουσ πλθκυςμοφσ και λόγω τθσ ελεφκερθσ διακίνθςθσ ιδεϊν και τρόπων 

ηωισ. Ξίνδυνοσ αλλοίωςθσ αξιϊν –μεγαλφτερθσ θκικισ χαλάρωςθσ. Ξίνδυνοσ μαηοποίθςθσ –χειραγϊγθςθσ · 

οι πιο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, άλλωςτε, ελζγχουν και τθν τεχνολογία και τα Π.Π.Ε. 

 

VI. Υροχποκζςεισ για τθν εποικοδομθτικι ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα 

 Θ Ελλάδα κα πρζπει να ξεπεράςει τθ γραφειοκρατικι και μικροκομματικι λογικι των πολιτικϊν 

ςυςτθμάτων και με πνεφμα ςυνεργαςίασ κα πρζπει μζςω διακομματικϊν επιτροπϊν να προωκθκοφν τα 

ελλθνικά ςυμφζροντα ςτο ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. Επιβάλλεται βζβαια θ ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν 

πολιτικϊν κεςμϊν με ςτόχο τθν αποδοτικι λειτουργία τθσ κοινωνίασ και τθσ διοίκθςθσ. 

 Θ πολιτιςτικι κλθρονομιά -τα γνωρίςματα του ελλθνικοφ πνεφματοσ που μζςα ςτθ διαδρομι των 

αιϊνων ζγιναν κεμελιακά γνωρίςματα όλου του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ και κοινό υπόβακρο τθσ 

πνευματικισ ηωισ των Ευρωπαίων- πρζπει να διατθρθκεί και να εξαρκεί ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ. Επίςθσ, 

είναι απαραίτθτοσ ο κριτικόσ ζλεγχοσ των αξιϊν του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, ϊςτε να «ειςάγουμε» μόνο τα 

γόνιμα ςτοιχεία. 

 Θ κοινωνικι ςυνοχι (θ ςφμπνοια -ομονόθςθ ανάμεςα ςτουσ πολιτικοφσ και τουσ κοινωνικοφσ φορείσ ωσ 

προσ τουσ ςτόχουσ τθσ χϊρασ μασ ςτον παγκόςμιο χϊρο), θ οικονομικι ανάπτυξθ (μείωςθ ανεργίασ, 
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παρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν εξελίξεων και εφαρμογι τουσ, βιωςιμότθτα και ανταγωνιςτικότθτα των 

ελλθνικϊν επιχειριςεων, προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, μείωςθ τθσ νομικισ 

πολυπλοκότθτασ που επθρεάηει τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων, μελζτθ του μάρκετινγκ του 

τουριςμοφ κ.ά.) και θ περιβαλλοντολογικι αειφορία (περιβαλλοντολογικζσ υποδομζσ αντιρρφπανςθσ, 

ενεργειακι πολιτικι και ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, βιολογικζσ 

καλλιζργειεσ κ.ά.) είναι ηθτιματα φψιςτθσ ςθμαςίασ για τθν πορεία τθσ χϊρασ μασ ςτο νζο 

παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον. 

 Χωςτι λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε να τροφοδοτοφνται οι τομείσ τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ηωισ με υπεφκυνο ανκρϊπινο δυναμικό. Θ εκπαίδευςθ επιβάλλεται να μυεί τουσ νζουσ τόςο 

ςτθν ευρωπαϊκι όςο και ςτθν εκνικι ιδζα. 

 

VII. Ελλθνικι γλϊςςα και ΕΕ 

Ψο κζμα των γλωςςϊν τθσ ΕΕ ςυνυφαίνεται με το κακεςτϊσ τθσ πολυγλωςςίασ. Δεν πρόκειται για 

ελλθνικό, αλλά για ευρωπαϊκό κακαρά κζμα, που αφορά τθν ουςία τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ και ανακφπτει 

από τθν είδθςθ εξοβελιςμοφ (απόρριψθσ) τθσ ελλθνικισ και άλλων γλωςςϊν από τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

Θ εποχι τθσ οικουμενικισ επικοινωνίασ, από τθν άλλθ, ςυνεπάγεται μια ςειρά νζων γλωςςικϊν 

πρακτικϊν: Σι μεγάλεσ επιχειριςεισ είναι ςτο ςφνολο τουσ και αγγλόφωνεσ. Ψα επιςτθμονικά άρκρα, οι 

μελζτεσ εκδίδονται ςτθν αγγλικι. Για τα ελλθνικά δεδομζνα θ επαγγελματικι και κοινωνικι ανζλιξθ 

προχποκζτει τθ γνϊςθ άλλων γλωςςϊν. 

Αν λάβουμε όμωσ υπόψθ και το «γλωςςικό ανάδελφο» τθσ ελλθνικισ, κα πρζπει να 

επαναπροςδιορίςουμε το ρόλο τθσ γλϊςςασ μασ, όχι μόνο ςτα πλαίςια τθσ χϊρασ μασ, αλλά και ςτα πλαίςια 

τθσ πολυπολιτιςμικισ και πολφγλωςςθσ Ευρϊπθσ με ςυγκεκριμζνα μζτρα. Ξρίνεται λοιπόν ςκόπιμθ: 

1. θ ανάπτυξθ μιασ ευζλικτθσ «γλωςςικισ» πολιτικισ που κα δθμιουργεί κίνθτρα, μζςω του κοινοτικοφ 

προγράμματοσ Lingua, ϊςτε να προωκθκεί θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ ςε άλλεσ χϊρεσ. Χτόχοσ τθσ Ελλάδασ 

πρζπει να είναι και θ προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ διδαςκαλίασ των Αρχαίων Ελλθνικϊν ςε γυμνάςια 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν. 

2. θ μετάφραςθ και κυκλοφορία ζργων τθσ ςφγχρονθσ λογοτεχνίασ μασ ςτο εξωτερικό, ϊςτε να γίνει 

γνωςτι ςτον Ευρωπαίο και να του δθμιουργιςει ζναυςμα για περαιτζρω αναηθτιςεισ, πικανϊσ και 

γλωςςικζσ. 

3. θ ζμφαςθ ςτθ μελζτθ και τθ ςωςτι χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ από τον Ζλλθνα πολίτθ, με τθ 

ςυμβολι τθσ εκπαίδευςθσ, των ΠΠΕ, και τθν καλλιζργεια των γλωςςικϊν επιςτθμϊν. Ζτςι, κα 

δθμιουργθκοφν αντιςϊματα για τθν αντιμετϊπιςθ νόκων ςτοιχείων, ικανϊν να διαβρϊςουν τθ γλϊςςα μασ. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Κζλουμε ανταγωνιςτικι ευρωπαϊκι παιδεία» 

Σ πρϊθν υπουργόσ Υαιδείασ τθσ Γαλλίασ Οικ Φζρι μιλάει 

για τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ ςτθ χϊρα του και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Θ εικόνα τθσ ευρωπαϊκισ εκπαίδευςθσ κα αλλάξει, με τθ δθμιουργία ενιαίου εκπαιδευτικοφ χϊρου ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ψο 2003, ςτο Βερολίνο, επικυρϊκθκαν οι βαςικζσ αρχζσ που μασ οδθγοφν ςιμερα 

ςτθν εναρμόνιςθ των πτυχίων. Αυτι θ εναρμόνιςθ κα επιτρζψει ςε ζνα ςπουδαςτι να ξεκινιςει τισ ςπουδζσ 

του ςτο Υαρίςι, να ςυνεχίςει ςτθν Ακινα, κατόπιν ςτθ Παδρίτθ ι το Βερολίνο και να τελειϊςει, αν το 

επικυμεί, ςτθ Χτοκχόλμθ, χωρίσ να επιμθκφνει το χρόνο των ςπουδϊν. Χτθ Γαλλία ζχουμε περίπου 100 

πανεπιςτιμια. Ψα μιςά από αυτά κα υιοκετιςουν το νζο ςφςτθμα, με βάςθ το οποίο το πρϊτο πτυχίο κα 

λαμβάνεται ςε 3 χρόνια, το μεταπτυχιακό με 2 επιπλζον και ο διδακτορικόσ τίτλοσ με 3 ακόμθ χρόνια 

ςπουδϊν. 

Σι ςτόχοι αυτισ τθσ μεταρρφκμιςθσ είναι πολλαπλοί. Πεταξφ των φοιτθτϊν χωρϊν εκτόσ ΕΕ που 

βγαίνουν από τθ χϊρα τουσ για να ςπουδάςουν (για παράδειγμα, ζνασ Ξινζηοσ φοιτθτισ), το 28% 

κατευκφνεται ςτισ ΘΥΑ, το 15% ςτθ Π. Βρετανία, το 12% ςτθ Γερμανία, το 9% ςτθ Γαλλία και τα υπόλοιπα 

είναι ψίχουλα. Σ ςτόχοσ λοιπόν οικοδόμθςθσ ενόσ ευρωπαϊκοφ χϊρου απϊτατθσ εκπαίδευςθσ είναι να 

προςφζρει μια ουςιαςτικι εναλλακτικι λφςθ ςτο αμερικανικό μοντζλο. Δεν κζλω να το επικρίνω. Αλλά 

ςτοχεφουμε να ζχουμε μια εναλλακτικι πρόταςθ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ 

του κόςμου, που είναι εξίςου ελκυςτικι με το αμερικανικό μοντζλο. Ξαι αυτό, ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ 

παράδοςθσ, όπου θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ανικει ςτον δθμόςιο τομζα. 

Δεφτεροσ ςτόχοσ μασ είναι να βελτιωκεί θ επικοινωνία και οι γνϊςεισ που ζχουν οι Ευρωπαίοι 

ςπουδαςτζσ και τρίτοσ ςτόχοσ είναι θ προςταςία των γλωςςϊν εκείνων που δεν διδάςκονται πλζον ςτισ 

άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σ μόνοσ τρόποσ να προαςπίςουμε τθ γλωςςικι πολυμορφία είναι να υπάρξει 

γλωςςικι ανταλλαγι μεταξφ των ςπουδαςτϊν. Εάν κάποιοσ Ευρωπαίοσ φοιτθτισ πάρει μια υποτροφία από 

το Erasmus για μια άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα, ζρχεται ςε επαφι με τθ χϊρα, με τον πολιτιςμό τθσ, με τθ 

γλϊςςα τθσ, κάνει φίλουσ και αυτό είναι κάτι που το κυμάται για όλθ του τθ ηωι. 

Πε τθ μεταρρφκμιςθ που ςχεδιάηουμε λοιπόν θ Ευρϊπθ κα γίνει ανταγωνιςτικι προσ τισ Θ ΥΑ. Τταν 

μιλϊ για ανταγωνιςτικότθτα, ουςιαςτικά εννοϊ ότι δεν είμαςτε ελκυςτικοί ςιμερα ςτθν Ευρϊπθ. Κζλουμε 

να ανταγωνιςτοφμε τισ ΘΥΑ, γιατί κζλουμε να ζλκουν ξζνοι ςπουδαςτζσ ςτθν Ευρϊπθ και γιατί πρζπει να 

κρατιςουμε τουσ Ευρωπαίουσ ςπουδαςτζσ. Κζλουμε οι Ευρωπαίοι να βρίςκουν εξίςου καλι εκπαίδευςθ 

ςτθν Ευρϊπθ με αυτιν που προςφζρεται ςτισ ΘΥΑ. Ωπάρχουν δφο λόγοι γι' αυτό. Υρϊτον, ςτθν Ευρϊπθ 

προαςπίηουμε τον δθμόςιο χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ. Από παράδοςθ εδϊ προςφζρεται ςχεδόν δωρεάν - 

ι εν πάςθ περιπτϊςει πολφ φτθνι - εκπαίδευςθ. Ζχουμε δθλαδι ζνα πρότυπο που πρζπει να το 

προαςπίςουμε. Ψα μεγάλα πανεπιςτιμια των ΘΥΑ είναι εκπλθκτικά. Ψο πρόβλθμα είναι ότι τα δίδακτρα 

είναι 15.000 με 20.000 ευρϊ το χρόνο, με αποτζλεςμα αν κανείσ δεν ζχει υποτροφία, ςπάνια να μπορεί να 

ςπουδάςει ςε ζνα καλό ίδρυμα. 

Σ δεφτεροσ λόγοσ είναι ότι κάκε κράτοσ - ζκνοσ ξεχωριςτά δεν μπορεί να επθρεάςει τθ διεκνι 

οικονομικι ανάπτυξθ. Ξοιτάξτε πόςο επθρεάηεται θ οικονομία από τον πόλεμο ςτο Λράκ. Τλθ θ Ευρϊπθ 

εξαρτάται από αυτόν. Χτα περιβαλλοντικά προβλιματα, επίςθσ, κανείσ δεν μπορεί να δϊςει μόνοσ του 

λφςεισ. Σι χρθματαγορζσ είναι εκτόσ ελζγχου. Υρζπει λοιπόν να δθμιουργιςουμε μια οντότθτα που να 

ξεπερνά τα εκνικά επίπεδα. Σφτε θ Γερμανία οφτε θ Λταλία οφτε θ Λςπανία μποροφν από μόνεσ τουσ να 
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αντιμετωπίςουν τθν παγκοςμιοποίθςθ. Ξαι για να οικοδομιςουμε τθν Ευρϊπθ ξεκινάμε από τουσ νζουσ. 

Πε τθν ανταλλαγι των νζων μποροφμε να δϊςουμε ουςία και ςάρκα ςτθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. Υάρτε 

τθ ςυηιτθςθ για το Ευρωπαϊκό Χφνταγμα. Σ μζςοσ πολίτθσ δεν γνωρίηει τι διακυβεφεται. Σφτε ξζρει περί 

τίνοσ πρόκειται, και αυτό ςυμβαίνει ακόμθ κι ςτουσ μορφωμζνουσ πολίτεσ. Για να προχωριςουμε λοιπόν 

τθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ ξεκινάμε από τουσ νζουσ. 

Ζνασ άλλοσ ςτόχοσ, επίςθσ, τθσ εκπαιδευτικισ ενοποίθςθσ είναι να δθμιουργθκοφν δείκτεσ αριςτείασ. Για 

παράδειγμα, ζνα πολφ καλό ελλθνικό πανεπιςτιμιο ζρχεται ςε επαφι με ζνα άλλο ευρωπαϊκό για να 

δθμιουργιςουν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, ϊςτε να ανζβει το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ. Χτθν 

Ευρϊπθ ζχουμε ζνα πρόβλθμα: ότι δεν ζχουμε επενδφςει, τα τελευταία 20 χρόνια, ςτθν ζρευνα τθσ 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, τουλάχιςτον όςο οι ΘΥΑ και θ Λαπωνία. Είμαςτε λοιπόν τεχνολογικά εξαρτθμζνοι, 

αφοφ θ τεχνολογικι πρόοδοσ ςυμβαίνει εκτόσ Ευρϊπθσ. Κα πρζπει να βροφμε τρόπουσ αντίδραςθσ και για 

να το πετφχουμε κα πρζπει να δθμιουργιςουμε δίκτυα με τα πανεπιςτιμια και τα ερευνθτικά κζντρα. 

Αλλιϊσ κινδυνεφουμε να εκπαιδεφουμε νζουσ που κα φφγουν για να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο 

εξωτερικό. Ψο φαινόμενο τθσ «διαρροισ εγκεφάλων» ςτο εξωτερικό μασ ανθςυχεί, ακόμθ κι αν δεν ξζρουμε 

πλιρωσ τισ διαςτάςεισ του. Σι λόγοι, λοιπόν, που μασ αναγκάηουν να εγκαταλείψουμε τθν ιδζα του ζκνουσ 

και να προχωριςουμε προσ μια ενωμζνθ Ευρϊπθ είναι και φιλοςοφικοί. 

(Θ ςυνζντευξθ παραχωρικθκε ςτον Απ. Οακαςά, εφθμ. Ξακθμερινι) 

 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Ρα παρουςιάςετε τθν περίλθψθ του κειμζνου με τθ ςυνζντευξθ του Οικ Φζρι (περίπου 120 λζξεισ). 

(μονάδεσ 25) 

 

Β. Αςκιςεισ: 

1. «Για να οικοδομιςουμε τθν Ευρϊπθ ξεκινάμε από τουσ νζουσ. Πε τθν ανταλλαγι των νζων μποροφμε να 

δϊςουμε ουςία και ςάρκα ςτθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ». Ρα ςχολιάςετε τθν άποψθ αυτι. 

(μονάδεσ 5) 

2. Ρα παρουςιάςετε ςε μια παράγραφο 80- 100 λζξεων το φαινόμενο (με ζμφαςθ ςτισ ςυνζπειεσ) τθσ 

«διαρροισ εγκεφάλων» ςτο εξωτερικό που παρατθρείται ςτθ χϊρα μασ αλλά και ςτθν Ενωμζνθ Ευρϊπθ. 

(μονάδεσ 10) 

3. Ρα αξιολογιςετε τθν ορκότθτα του ςυλλογιςμοφ προςδιορίηοντασ ταυτόχρονα το είδοσ τθσ 

ςυλλογιςτικισ πορείασ. 

->Ξάκε εκνικι γλϊςςα είναι ςθμαντικόσ πλοφτοσ για τον πολιτιςμό τθσ ανκρωπότθτασ, όπωσ κάκε ςτοιχείο 

τθσ φφςθσ είναι ςθμαντικό για το οικοςφςτθμα. 

->Θ εξαφάνιςθ φυτϊν ι ηϊων απειλεί τθ φυςικι ιςορροπία ζτςι, θ περικωριοποίθςθ ι ακόμθ και 

εξαφάνιςθ μιασ, γλϊςςασ κακιςτά «πτωχότερο» τον παγκόςμιο πολιτιςμό. 

 Άρα, όπωσ αγωνιηόμαςτε για τθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ ποικιλομορφίασ, το ίδιο πρζπει να κάνουμε για τθ 

γλωςςικι πολυμορφία. 

(μονάδεσ 10) 
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4. α. ελκυςτικόσ, επικρίνω, επιμθκφνω: να δϊςετε τα αντϊνυμα των λζξεων. 

 β. επζνδυςθ, διαρροι: να ςχθματίςετε φράςεισ καταδεικνφοντασ τθ δθλωτικι και ςυνυποδθλωτικι 

ςθμαςία των λζξεων. 

(μονάδεσ 10) 

Γ. ΥΑΦΑΓίΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

Χε μια επιςτολι (600 περίπου λζξεισ) ς' ζνα φίλο ςασ να εκφράςετε τισ απόψεισ ςασ για το ρόλο των νζων 

μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εςτιάηοντασ ςτα ερωτιματα: α) Υοια οφζλθ προκφπτουν για τουσ νζουσ μασ 

από τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν Ε.Ε.; β) Υοια εφόδια πρζπει να ζχουν, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ νζεσ 

δυνατότθτεσ που προςφζρει θ νζα Ευρωπαϊκι πραγματικότθτα; 

 (μονάδεσ 40) 
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ΦΑΨΧΛΧΠΣΧ 

I. Σριςμόσ και διαίρεςθ ρατςιςμοφ 

Φατςιςμόσ: Σ όροσ ρατςιςμόσ προζρχεται από το ουςιαςτικό ράτςα (<ιταλ. Razza < αραβ. Ras = κεφάλι, 

καταγωγι) που ςθμαίνει τθ γενιά, τθ φυλι. Σ ρατςιςμόσ είναι θ δογματικι αντίλθψθ, ςτερεοτυπικι ςτάςθ 

που αποδζχεται το διαχωριςμό και τθ διάκριςθ των ανκρϊπων με βάςθ οριςμζνα χαρακτθριςτικά τουσ και 

διακρίνεται ςε: 

 

α) άυλετικό, που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των φυλϊν με βάςθ κάποια εξωτερικά γνωρίςματα και ιδιαίτερα 

το χρϊμα. 

Θ κεωρία αυτι υποςτθρίχκθκε με πάκοσ από τον Γκομπινϊ και τουσ κοινωνικοφσ δαρβινιςτζσ, τον Άγγλο 

Ψςάμπερλαιν (1899) που μίλθςε για «άρεια φυλι», τον Χπζγκλερ (1933) κ.ά. 

Σ Γκομπινϊ ςτο «Δοκίμιο για τθν ανιςότθτα των ανκρωπίνων φυλϊν» (1853-55) προςπάκθςε να αποδείξει 

ότι ςε κάκε φυλετικι ομάδα παίηουν κακοριςτικό ρόλο τα ζμφυτα χαρακτθριςτικά και ότι θ λευκι φυλι 

είναι ανϊτερθ από τισ άλλεσ φυλζσ. Τμωσ, όπωσ ζχει αποδειχκεί ςιμερα, «οι ρατςιςτικζσ κεωρίεσ είναι 

λανκαςμζνεσ επιςτθμονικά». 

β) Ξοινωνικό, που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των ατόμων με βάςθ τθν κοινωνικι κζςθ και ςυμπεριφορά, τθν 

οικονομικι άνεςθ, το φφλο, κάποια ιδιαιτερότθτα ι απόκλιςθ από τουσ γενικά αποδεκτοφσ κανόνεσ 

κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ (ομοφυλόφιλοι, ναρκομανείσ, φορείσ AIDS, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, 

γυναίκεσ δζχονται διακρίςεισ ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τουσ ςτο επάγγελμα, τθν οικογζνεια, τθν 

κοινωνικι ηωι, και διάκριςθ επαγγζλματων (πνευματικά- χειρωνακτικά).  

Επίςθσ, μπορεί να αφορά ςτο πνευματικό επίπεδο, τθν οικονομικι κατάςταςθ, τθ δυνατότθτα 

κατανάλωςθσ, τισ αντιλιψεισ για τθ ηωι (ιδεολογία), τθν ενδυμαςία, τον τρόπο ομιλίασ, τον τρόπο 

διαςκζδαςθσ, τθν κατοχι τίτλου ςπουδϊν κλπ. 

γ) Κρθςκευτικό, που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των ανκρϊπων με βάςθ τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ. 

Σι άνκρωποι που ενςτερνίηονται μια τζτοια ςτάςθ τείνουν να υπερτονίηουν τισ αρετζσ τθσ «μίασ αλθκινισ 

πίςτθσ», ενϊ καταδικάηουν με πάκοσ τισ «αιρζςεισ» και κάκε διαφορετικό δόγμα. 

δ) Εκνικιςτικόσ / Χοβινιςτικό, που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των ανκρϊπων με βάςθ τθν καταγωγι και τθν 

εκνικότθτα τουσ. Χφμφωνα με αυτό το δόγμα και με βάςθ διάφορα κριτιρια (οικονομικά, γεωγραφικά, 

πολιτιςτικά, ιςτορικά, πολιτικά) υποςτθρίηεται εςφαλμζνα ότι υπάρχουν ανϊτερα και κατϊτερα ζκνθ, 

ανϊτεροι και κατϊτεροι λαοί. 

 

ΛΛ. Λςτορικι αναδρομι φαινομζνου 

Φατςιςμόσ είναι θ μερολθπτικι αντιμετϊπιςθ οριςμζνων ατόμων, ομάδων ι φυλϊν που δζχονται μια 

ςυνεχι καταπίεςθ, τθν οποία προκαλοφν κοινωνικζσ προκαταλιψεισ Ωπάρχει, ςυνεπϊσ, θ αποδοχι 

απόλυτων ςχθμάτων ανωτερότθτασ ι κατωτερότθτασ, που καλλιεργεί το αίςκθμα τθσ υπεροχισ ι τθσ 

μειονεξίασ, με αποτζλεςμα να κλυδωνίηεται θ κοινωνικι τάξθ-άρμονία και να διαςπάται θ κοινωνικι 

ςυνοχι. 

Ανζκακεν ίςχυε το φαινόμενο του ρατςιςμοφ. Χε παλιότερεσ εποχζσ, όπου οι πολεμικζσ ςυγκροφςεισ 

ιταν ςυχνότατεσ λόγω ζξαρςθσ του κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ, των πολλϊν διεκδικιςεων αλλά και του 
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χαμθλοφ βιοτικοφ και πνευματικοφ επιπζδου, ιταν αναμενόμενοσ. Για παράδειγμα, ςτθν αρχαία Ακινα 

υπιρχαν οι ελεφκεροι και οι δοφλοι, ςτο Πεςαίωνα οι ευγενείσ και οι δουλοπάροικοι, ενϊ ςτθν Αμερικι 

οι Λνδιάνοι ςυγκροφονταν με τουσ αποίκουσ. 

Χιμερα, παρότι το πνευματικό επίπεδο και οι οικονομικζσ ςυνκικεσ είναι ςαφϊσ καλφτερεσ, 

οξφνεται το φαινόμενο του ρατςιςμοφ, εξαιτίασ τθσ εςωτερικισ φτϊχειασ και τθσ ζλλειψθσ αλθκινϊν αξιϊν. 

Σ ρατςιςμόσ ςιμερα εκδθλϊνεται ποικιλοτρόπωσ και προςβάλλει ανεπανόρκωτα ςχεδόν, ςχζςεισ 

ατόμων, ομάδων και λαϊν. Υροκαλοφνται φαινόμενα περικωριοποίθςθσ, άγονεσ αντιπαρακζςεισ και 

ευδοκιμοφν ο πόλεμοσ αντί τθσ γαλινθσ θ ξενοφοβία αντί τθσ γόνιμθσ αλλθλεπίδραςθσ των λαϊν. 

 

IIΛ. Εκδθλϊςεισ ρατςιςμοφ 

♦ Διαιϊνιςθ τθσ διάκριςθσ και τθσ προκατάλθψθσ εισ βάροσ «των άλλων» (μαφρων, ηθτιάνων κ.λπ.). 

♦ Σικονομικι εκμετάλλευςθ - εξακλίωςθ τριτοκοςμικϊν χωρϊν. 

♦ Ξαχυποψία - εκμετάλλευςθ μεταναςτϊν - ξενοφοβία. 

♦ Υροκατάλθψθ απζναντι ςτουσ μειονοτικοφσ πλθκυςμοφσ (τςιγγάνουσ, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ). 

♦ Αναβίωςθ εκνικιςμοφ, άνοδοσ ποςοςτϊν ακροδεξιϊν κομμάτων, κινιματα νεοναηιςμοφ. 

♦ Αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτθ νομικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν πράξθ (άνιςθ 

αντιμετϊπιςθ τθσ γυναίκασ ςτον κοινωνικό βίο). 

♦ Υερικωριοποίθςθ ατόμων και ομάδων που αποκλίνουν από τθ γενικά αποδεκτι ςυμπεριφορά 

(ομοφυλόφιλοι, φορείσ AIDS, ναρκομανείσ και πρϊθν χριςτεσ, φυλακιςμζνοι). 

♦ Διακρίςεισ λόγω επαγγζλματοσ ι οικονομικισ άνεςθσ - κοινωνικισ κζςθσ (πνευματικό - χειρωνακτικό). 

♦ Ξροφςματα βίασ και επικετικότθτασ απζναντι ςε οριςμζνεσ μειονοτικζσ ομάδεσ, εφκολθ ενοχοποίθςθ, 

ζλλειψθ νομικισ προςταςίασ των «άλλων» και «δαιμονοποίθςι» τουσ. 

 

IV. Αίτια ρατςιςμοφ 

1. Ξοινωνικά (δογματικζσ ταξικζσ αντιλιψεισ αλλοτρίωςθ και μαηοποίθςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου, 

ποικίλα ςυμφζροντα εξουςιαςτικϊν ομάδων, ζλλειψθ ανκρωπιςτικισ παιδείασ). 

2. Σικονομικά (αποικιοκρατία, χϊρεσ τρίτου κόςμου, οικονομικι κρίςθ, αυξθμζνθ ανεργία και 

εγκλθματικότθτα, μιςκολογικι εξακλίωςθ των οικονομικά αςκενϊν τάξεων) 

3. Εκνικιςτικά (φόβοσ αλλοίωςθσ τθσ εκνικισ φυςιογνωμίασ από τουσ μετανάςτεσ, ψευδοεπιςτθμονικζσ 

φυλετικζσ κεωρίεσ, προπαγανδιςτικι κεϊρθςθ τθσ Λςτορίασ). 

4. Ψυχολογικά (αίςκθςθ ςιγουριάσ, ςυμπλζγματα ανωτερότθτασ ι κατωτερότθτασ, ευκολία ενοχοποίθςθσ 

απροςτάτευτων ξζνων). 

5. Κρθςκευτικά (κρθςκευτικόσ προςθλυτιςμόσ και μιςαλλοδοξία απζναντι ςτουσ «άπιςτουσ» και τουσ 

«ειδωλολάτρεσ»). 

6. Χκόπιμθ και κατευκυνόμενθ παραπλθροφόρθςθ (π.χ. λόγω πολιτικϊν ςυμφερόντων). 
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V. Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ρατςιςμοφ 

α) για το άτομο 

 Ξαλλιζργεια αιςκθμάτων κατωτερότθτασ και υπαρξιακά αδιζξοδα που οδθγοφν ςτθν περικωριοποίθςθ. 

 Υαρακϊλυςθ κριτικισ ικανότθτασ από τθν αποδοχι ςκοταδιςτικισ προπαγάνδασ ι οπιςκοδρομικισ 

παράδοςθσ. 

 Ξαταπάτθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων και των ατομικϊν ελευκεριϊν. 

 Αδυναμία επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ, ςτροφι ςτθν εγκλθματικότθτα για τθν ικανοποίθςθ βιοτικϊν 

αναγκϊν. Απαξίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, αμοραλιςμόσ, μθδενιςμόσ. 

 Ξαλλιζργεια του αιςκιματοσ τθσ υπεροχισ και τθσ επικυμίασ για εκμετάλλευςθ του ανκρϊπου από 

άνκρωπο. 

 Υαρεμπόδιςθ τθσ δθμιουργίασ φιλικϊν ςχζςεων μεταξφ «διαφορετικϊν» ατόμων, άρα παρεμπόδιςθ 

τόςο τθσ ςυνεργαςίασ, που αποτελεί παράγοντα κοινωνικισ προόδου, όςο και των πολιτιςτικϊν 

ανταλλαγϊν. 

 

β) για τθν κοινωνία 

 Δυναμιτίηει τθν υγιι ςυνφπαρξθ των μελϊν μιασ κοινωνίασ, άρα εμποδίηει οποιαδιποτε πολιτιςμικι 

ανταλλαγι και εξζλιξθ. 

 Απόρριψθ τθσ ρατςιςτικισ κοινωνίασ από τα άτομα που υφίςτανται τθν καταπίεςθ, γεγονόσ που 

κοινωνικισ ομαλότθτασ. 

 Θ δθμοκρατία και θ ιςότθτα (ανκρϊπινα δικαιϊματα) γίνονται κενά περιεχομζνου: παραμζνουν ιδανικά 

ανεφάρμοςτα (διαιωνίηονται οι ανιςότθτεσ και οι αδικίεσ, επιβάλλονται οι ιςχυρότεροι). 

 Θ κοινωνία χάνει ζνα ςθμαντικό μζροσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, που με τθν όρεξθ για καταξίωςθ 

που το διακρίνει κα μποροφςε να αποβεί χριςιμο ςε ποικίλουσ τομείσ. 

 

γ) για τθν παγκόςμια κοινότθτα 

Σ εκνικιςτικόσ ρατςιςμόσ υπονομεφει τθν καλι γειτονία των κρατϊν και τθν παγκόςμια ειρινθ. 

 

VI. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ αρνθτικϊν ςυνεπειϊν 

 Υαροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ που κα καλλιεργιςει πίςτθ ςτα ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ (αξία ανκρϊπου 

ανεξάρτθτα από χρϊμα, φφλο, εκνικότθτα, καταγωγι). Αποφυγι του ρατςιςτικοφ προπαγανδιςμοφ μζςα 

από ςχολικά βιβλία. 

 Χυλλογικι αντίδραςθ των ομάδων που υφίςτανται ρατςιςτικι αντιμετϊπιςθ (οικονομικοί, πολιτικοί 

μετανάςτεσ, τοξικομανείσ, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, γυναίκεσ κλπ) και ενεργθτικι, διεκδικθτικι ςτάςθ 

τουσ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ και προβλθματιςμόσ του κοινοφ από τα ΠΠΕ (ζμμεςοι φορείσ παιδείασ), προβολι τθσ 

ιδιαιτερότθτασ μζςα ςε κλίμα αποδοχισ, άμεςθ δθμοςιοποίθςθ ρατςιςτικϊν φαινομζνων. 

 Αναβάκμιςθ και ενδυνάμωςθ (απεξάρτθςθ από οικονομικά ςυμφζροντα) των διεκνϊν οργανιςμϊν 

(Σ.Θ.Ε., UNESCO). Υνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ ανάμεςα ςτα κράτθ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. 
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 Ξινθτοποίθςθ πνευματικϊν ανκρϊπων με όπλα τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ. Ξινθτοποίθςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ για τθν εφρεςθ ικανοποιθτικϊν λφςεων ςε προβλιματα ιςότθτασ. 

 Υροάςπιςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και ανκρϊπινων δικαιωμάτων από τθν πολιτικι θγεςία κάκε 

χϊρασ, που οφείλει να μθ νομιμοποιεί τθν κοινωνικι ανιςότθτα, τθν επιβολι των ιςχυρότερων, τθν αδικία. 

 

Χιμερα 

Ξατζρρευςαν οι ρατςιςτικζσ κεωρίεσ, αλλά δεν εξζλειψαν οι ζμπρακτεσ ρατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ. Υαρά τα 

βιματα που ζχουν γίνει (διακιρυξθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, νομικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των 

δφο φφλων, διάδοςθ τθσ δθμοκρατίασ), εξακολουκεί θ εκδιλωςθ φαινομζνων ρατςιςμοφ (κοινωνικοφ και 

φυλετικοφ). 

 

ΥΦΣΧάΩΓΕΧ -ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΧ 

Λ. Λςτορικά δείγματα 

  Διαχρονικό φαινόμενο με ζξαρςθ ςτον αιϊνα μασ.  

 Δωριείσ, αποικίεσ, παροικίεσ Ψουρκοκρατίασ. 

 Πικραςιάτεσ, Ξφπριοι, Βορειοθπειρϊτεσ, Υόντιοι, Αλβανοί, Αρμζνιοι, Ξοφρδοι, Ανατολικοευρωπαίοι κ.ά. 

 

ΛΛ. Αίτια μετανάςτευςθσ και προςφυγικοφ προβλιματοσ 

 Υόλεμοι. 

 Σλοκλθρωτικά κακεςτϊτα, καταπίεςθ, παραβιάςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικζσ διϊξεισ.  

 Ξοινωνικζσ ςυγκροφςεισ.  

 Φτϊχεια, χαμθλό βιοτικό επίπεδο. 

 

ΛΛΛ. Αρνθτικά αποτελζςματα –προβλιματα για τουσ ίδιουσ τουσ πρόςφυγεσ -μετανάςτεσ 

1. Δφςκολθ εγκατάςταςθ και εξαςφάλιςθ διαμονισ και μζςων επιβίωςθσ -ανεργία - εκμετάλλευςθ 

(αποτελοφν φτθνότερο εργατικό δυναμικό και αμείβονται με πενιχρά θμερομίςκια, που όμωσ είναι 

καλφτερα απ' ό,τι ςτθ χϊρα τουσ). 

2.  Δυςκολίεσ προςαρμογισ ςτο νζο περιβάλλον ηωισ (εκμάκθςθ γλϊςςασ, νοοτροπία, αξίεσ). 

3. Εχκρικι ςυχνά θ αντιμετϊπιςθ τουσ και κακζσ οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ και περίκαλψθσ τουσ. 

4. Ψυχολογικά προβλιματα και μνιμεσ τθσ χαμζνθσ πατρίδασ, ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ, αίςκθμα 

μειονεξίασ, αναςφάλεια, άγχοσ αποδοχισ και προόδου. 

5. Αδυναμία μόρφωςθσ - εφκολθ λεία για χειραγϊγθςθ και μαηοποίθςθ - κίνδυνοσ πολιτιςτικισ 

αλλοτρίωςθσ και πνευματικισ υποβάκμιςθσ (π.χ. κάποιοι που ςτθν πατρίδα τουσ ιταν πολιτικοί μθχανικοί, 

εδϊ είναι απλοί εργάτεσ κ.λπ.). 

6. Εκμετάλλευςθ, περικωριοποίθςθ, ζλλειψθ ςεβαςμοφ απζναντι τουσ (αναγκάηονται να οδθγθκοφν ακόμθ 

και ςτο ζγκλθμα για τθν επιβίωςθ τουσ). 

7. Δεν ςυμμετζχουν ςτα κοινά, δεν ελζγχουν τθν θγεςία, αιςκάνονται ζξω από τισ πολιτικζσ εξελίξεισ, 

αποπολιτικοποιοφνται και αδρανοφν. 
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ΛV. Αρνθτικά αποτελζςματα –προβλιματα για τουσ ντόπιουσ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ προςφφγων και 

μεταναςτϊν 

1. Δυςκολίεσ ζνταξθσ και αφομοίωςθσ. 

2. Ξίνδυνοσ εκνολογικισ αλλοίωςθσ του ντόπιου πλθκυςμοφ. 

3. Σικονομικι επιβάρυνςθ αποκατάςταςθσ - ανεργία. 

4. Υροβλιματα κοινωνικισ πακογζνειασ. 

5. Χυχνά δθμιουργοφνται «γκζτο» που λειτουργοφν ςαν μαφία, ενιςχφονται οι κοινωνικζσ, πολιτικζσ, 

κρθςκευτικζσ εντάςεισ, τα φαινόμενα των ναρκωτικϊν και τθσ εγκλθματικότθτασ, προωκείται ο ρατςιςμόσ, 

διαςπάται θ κοινωνικι ςυνοχι, περιορίηεται θ αλλθλεγγφθ και απειλείται τελικά θ ίδια θ δθμοκρατία. 

 

V. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ αρνθτικϊν αποτελεςμάτων 

α. Από Διεκνείσ Σργανιςμοφσ (ΣΘΕ, UNICEF, UNESCO, Ερυκρόσ Χταυρόσ κ.λπ.) 

 Πζτρα πρόλθψθσ των αιτιϊν τθσ προςφυγιάσ (μζριμνα για επικράτθςθ -διατιρθςθ δθμοκρατίασ, για 

διαςφάλιςθ ειρινθσ, για παροχι βοικειασ ςε κφματα πολζμου). 

 Χωςτόσ καταμεριςμόσ προςφφγων ανά κράτοσ και περιοχι, μζτρα άμεςθσ περίκαλψθσ. 

 Χεβαςμόσ και εφαρμογι νομοκεςίασ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

 Ανκρωπιςτικι βοικεια, οικονομικι ενίςχυςθ. 

β. Από το Ξράτοσ ι τα Ξράτθ 

 Σργάνωςθ - προετοιμαςία δομϊν υποδοχισ και χωροταξικι κατανομι των προςφφγων. 

 Υρογράμματα ζνταξθσ και προςαρμογισ των προςφφγων. 

 Υροςταςία και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ τουσ. 

 Ενθμζρωςθ κι επιμόρφωςθ των ντόπιων και των προςφφγων. 

 Υαραγωγικι αξιοποίθςθ των προςφφγων ανάλογα με τισ ικανότθτεσ τουσ ι τισ ςπουδζσ τουσ ςτισ χϊρεσ 

προζλευςθσ τουσ, 

γ. Από τα ίδια τα άτομα 

  Ικοσ, ςεβαςμόσ, ευαιςκθςία, ανκρωπιςμόσ, θκικι και υλικι ςυμπαράςταςθ. 

 Φιλάνκρωπθ αντιμετϊπιςθ, υλικι και θκικι. 

 Χεβαςμόσ τθσ πολιτιςτικισ ιδιαιτερότθτασ των προςφφγων.  

 Υρωτοβουλίεσ για τθν ανακοφφιςθ τουσ (π.χ. ζρανοι, εκδθλϊςεισ, προςφορά τροφίμων, ρουχιςμοφ 

κ.λπ.) 

.
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Οζξεισ που τραυματίηουν» 

Α' Χε μια τάξθ Γυμναςίου κεντρικισ ςυνοικίασ, ςτο μάκθμα τθσ ζκκεςθσ, με αφορμι ζνα κείμενο άλλθσ 

εποχισ γίνεται ςυηιτθςθ για τθ μετανάςτευςθ, και ξάφνου γλιςτράει από τα ίδια τα παιδιά θ ςυηιτθςθ και 

ζρχεται ςτουσ λίγουσ Φωςοπόντιουσ μακθτζσ που ζχει θ τάξθ και ςτα Αλβανάκια που ζχει το διπλανό 

Δθμοτικό. 

Β' Εκφράηουν μεγάλο κυμό εναντίον των «ξζνων» κάποια παιδιά, λζνε επίκετα όπωσ «βρϊμικοι» και 

«κλζφτεσ», λζνε με πεποίκθςθ «Πασ παίρνουν τα ςπίτια», «Πασ παίρνουν τισ δουλειζσ», φςτερα φωνάηουν 

«Ρα φφγουν!», «Ρα φφγουν!», ενϊ θ εμβρόντθτθ φιλόλογοσ προςπακεί να ςταματιςει το χείμαρρο, οπότε 

ςθκϊνονται κλαίγοντασ γοερά τα Φωςοποντιάκια και φεφγουν από το μάκθμα, κι ακόμα ςιμερα ςυηθτάνε 

οι εκπαιδευτικοί ταραγμζνοι τι πρζπει να κάνουνε. 

Γ' Πικρά παιδιά που λζνε τθ λζξθ «ξζνοι» ςαν βριςιά, που λζνε δίπλα τθσ επίκετα προςβλθτικά και 

ταπεινωτικά. Πικρά παιδιά με λζξεισ που περικωριοποιοφν, που απελπίηουν, που τραυματίηουν άλλα μικρά 

παιδιά. 

Δ' Ψα παιδιά εκφράηουν αυτά που ακοφνε γφρω τουσ, που βλζπουν ςτθν τθλεόραςθ, που λζει το άμεςο 

περιβάλλον τουσ. Υρζπει να ςκεφτοφμε πολφ ςοβαρά τι κα κάνουμε με ζνα φαινόμενο που κανζνασ μασ δεν 

ιξερε πριν από λίγα χρόνια ότι υπάρχει ςτθν κοινωνία μασ, το ρατςιςμό. 

Ε' Υρζπει να ςκεφτοφμε πολφ ςοβαρά πϊσ κα διαπαιδαγωγιςουμε τα παιδιά μασ, γιατί αυτά τα παιδιά 

κα ηιςουν οπωςδιποτε, είτε το κζλουμε είτε όχι, ς' ζναν κόςμο πολφγλωςςο, πολυκρθςκευτικό, 

πολυπολιτιςμικό και πρζπει να μάκουν να διαχειρίηονται τθ διαφορά και τθν ομοιότθτα. 

ΧΨ Είμαςτε χϊρα-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και κακϊσ περνοφν τα χρόνια και μεγαλϊνουν τα 

παιδιά μασ, κα αυξάνονται οι «ξζνοι» ελεφκερα κινοφμενοι εργαηόμενοι, ζχουμε ιδθ ςτθ χϊρα μασ, κατά 

ανεπίςθμεσ πθγζσ, καμιά εξακοςαριά χιλιάδεσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, με ανάμεςα τουσ περίπου 

διακόςιεσ χιλιάδεσ Αλβανοφσ. Σι μετακινιςεισ πλθκυςμϊν, λζνε οι ειδιμονεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

κα αυξάνονται τον αιϊνα που ζρχεται. 

Η' Θ Ελλάδα δεν είναι κοινωνία χωρίσ εμπειρίεσ τζτοιων φαινομζνων. Ωπολογίηονται από τουσ ιςτορικοφσ 

ςε κοντά δφο εκατομμφρια οι πρόςφυγεσ από τθ Πικραςία το 1922. Πε τον πλθκυςμό τθσ εποχισ 

προςτζκθκε ζνασ πολίτθσ ςτουσ τζςςερισ ςτθ χϊρα μζςα ςε ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα. Ξαι μολονότι 

υπιρξαν και τότε φαινόμενα ξενοφοβικά, εχκρικι ςτάςθ κατοίκων ςε διάφορεσ περιοχζσ, που ζλεγαν «δεν 

τουσ κζλουμε εμείσ εδϊ, πθγαίνετε τουσ παρακάτω», μολονότι υπιρξε μια ολόκλθρθ ρατςιςτικι φιλολογία 

με ανζκδοτα υποτιμθτικά για τισ «Χμυρνιζσ», μολονότι ακόμα επιηεί θ ρατςιςτικι ανεκδοτολογία ότι οι 

Υόντιοι είναι δικεν κουτοί, θ πλειονότθτα τθσ κοινωνίασ αντζδραςε με ςωφροςφνθ και ανκρωπιά, και 

ταχφτατα οι πρόςφυγεσ εντάχκθκαν ςτθν κοινωνία αρμονικά. 

Θ' Από τθν άλλθ μεριά, ο ελλθνικόσ λαόσ ζχει ο ίδιοσ μακρά παράδοςθ μετανάςτευςθσ και προςφυγιάσ. 

Υάνω από τουσ μιςοφσ κα πρζπει να είναι οι Ζλλθνεσ που ζχουν ςτισ οικογζνειεσ τουσ μνιμεσ και εμπειρίεσ 

του πρόςφυγα και του μετανάςτθ. Σι πρόςφυγεσ του εμφυλίου πολζμου ςτισ πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ, 

οι μετανάςτεσ ςτθν Αμερικι, τθν Αυςτραλία και τον Ξαναδά. Ξι ακόμα, οι πρόςφατοι μετανάςτεσ τθσ 

δεκαετίασ του 1960. Εκατό χιλιάδεσ άτομα το χρόνο ζφευγαν για τα εργοςτάςια τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. Ξι 

εκεί ζηθςαν τθ ςκλθρι ηωι του ανκρϊπου που ξενιτεφεται για το ψωμί. Κυμάςτε «τα τραγοφδια τθσ 

Γερμανίασ» του Κεοδωράκθ να λζνε «Για μεροκάματο διπλό / τον ουρανό μασ κρφψανε»; Ξι εκεί ζηθςαν το 

ρατςιςμό των Βορειοευρωπαίων και τθν αλλθλεγγφθ των λαϊν «Ζλλθνεσ, Ψοφρκοι κι Λταλοί / κατζβθκαν ς' 

απεργία / γιατί δφο Λςπανοί / κλείςτθκαν ςτα μεταλλεία». 
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Κ' Αυτζσ οι ιςτορικζσ εμπειρίεσ του ελλθνικοφ λαοφ πρζπει να λειτουργιςουν ςαν μακιματα για τα 

παιδιά μασ. Γιατί αυτζσ οι εμπειρίεσ λζνε ότι ο ρατςιςμόσ πάει χζρι χζρι με τθν αυταρχικι κοινωνία και τθν 

πολιτικι βία. Σ ρατςιςμόσ τθν καταςτρζφει τθ δθμοκρατία. Σ ελλθνικόσ λαόσ ζχει υποφζρει πολλζσ 

δεκαετίεσ και γνωρίηει τι ςθμαίνει αυταρχικι κοινωνία και καταπάτθςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν, 

γνωρίηει καλά πόςο πολφτιμθ είναι θ δθμοκρατία. 

Γ Άρα θ μεγάλθ πλειοψθφία κα πρζπει ν' αντιλαμβάνεται με ευκολία ότι εάν ο ρατςιςμόσ επικρατιςει 

ωσ ιδεολογία ςε μια κοινωνία, γίνεται μια τεράςτια νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ. 

ΛΑ' Κα πρζπει να υπάρχουν μερικοί που πιςτεφουν ότι ο ρατςιςμόσ βλάπτει μόνο τα κφματα του, δθλαδι 

μόνο τισ ανκρϊπινεσ ομάδεσ που ονομάηονται εχκρικά «ξζνοι» και «ανεπικφμθτοι». Ωςτόςο, μια κοινωνία 

που εχκρεφεται τουσ «ξζνουσ», τουσ «αλλιϊτικουσ», αλλόκρθςκουσ, αλλόγλωςςουσ, αλλοεκνείσ ι ό,τι 

διαφορετικό, είναι μια κοινωνία που διεκδικεί να είναι όλοι τθσ οι πολίτεσ ίδιοι και απαράλλαχτοι, εκνικά 

και πολιτιςμικά «κακαροί». Αυτι θ ιδζα τθσ εκνικισ κακαρότθτασ οδιγθςε ςτο ναηιςμό. Σδιγθςε όμωσ και 

μόλισ χκεσ ςε ςφαγι ςτθ γειτονικι μασ Γιουγκοςλαβία. Σδθγεί ακόμα ςιμερα τα κανόνια που προςπακοφν 

να εξαφανίςουν ςτουσ Ξοφρδουσ. Ξακοδθγεί ςτθν Αλγερία ςε ομαδικζσ δολοφονίεσ των «απίςτων». 

IB' Σ ρατςιςμόσ είναι μεγάλθ νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ. Δικι μασ ευκφνθ είναι να 

διαπαιδαγωγιςουμε τα παιδιά μασ, ϊςτε να μακαίνουν γράμματα τα Αλβανάκια ςτα δθμοτικά, ϊςτε να μθ 

φεφγουν κλαίγοντασ από τισ τάξεισ των Ρζων Ελλθνικϊν τα Φωςοποντιάκια ςτα γυμνάςια, ϊςτε να 

μεγαλϊςει ςαν πλάτανοσ το πολφτιμο δεντράκι τθσ δθμοκρατίασ, που από το 1974 είναι ακόμα μόνο 

εικοςιτεςςάρων χρόνων. 

Άννα Φραγκουδάκθ εφθμερίδα «Ψα Ρζα» 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (140-160 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. «Από τθν άλλθ μεριά... ςτα μεταλλεία»: Πε ποιον / ποιουσ τρόπουσ ζχει αναπτυχκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

παράγραφοσ; 

(5 μόρια) 

2. «Ψα παιδιά εκφράηουν ... το ρατςιςμό»: Ρα εντοπίςετε και να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ τθσ 

παραγράφου.  

(5 μόρια) 

3. Υοια νοθματικι ςχζςθ ςυνδζει τθν ζβδομθ με τθν όγδοθ παράγραφο του κειμζνου; Ρα 

δικαιολογιςετε τθν άποψθ ςασ. 

(10 μόρια) 

4. «Σ ρατςιςμόσ τθν καταςτρζφει τθ δθμοκρατία». Ρα αναπτφξετε τθν άποψθ ςε μια παράγραφο δζκα 

ςειρϊν. 

(5 μόρια) 

5. α) «Άρα θ μεγάλθ πλειοψθφία κα πρζπει ν' αντιλαμβάνεται με ευκολία ότι εάν ο ρατςιςμόσ επικρατιςει 

ωσ ιδεολογία ςε μια κοινωνία, γίνεται μια τεράςτια νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ»: Ρα ςχολιάςετε τθ 
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χριςθ των κομμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο χωρίο. Είναι ςωςτι ι λανκαςμζνθ; β) Χε ποιο γραμματειακό είδοσ 

ανικει το κείμενο και γιατί; 

(10 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ωποκζςτε ότι ςυμμετζχετε ςε παγκόςμιο Χυνζδριο Ρεολαίασ και διατυπϊνετε τισ απόψεισ ςασ ςχετικά με 

το φαινόμενο τθσ ξενοφοβίασ που αναπτφςςεται ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και ειδικά ςτθ χϊρα 

μασ τα τελευταία χρόνια. 

Υοφ αποδίδετε και πϊσ μπορεί ν' αντιμετωπιςτεί; 

(40 μόρια) 
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ΔΛΞΑΛΣ - ΡΣΠΣΛ – ΥΣΛΡΕΧ-ΕΩΚΑΡΑΧΛΑ-ΚΑΡΑΨΛΞΘ ΥΣΛΡΘ 

Σριςμοί: 

 Δίκαιο είναι το ςφνολο των κανόνων που ρυκμίηουν τθν κοινωνικι ςυμβίωςθ. Διακρίνουμε το άγραφο 

δίκαιο και το γραπτό δίκαιο. 

 Ψο φυςικό-άγραφό δίκαιο είναι το αιϊνιο εκείνο δίκαιο ποφ εδρεφει ςτθν ανκρϊπινθ φφςθ και το 

αποδζχεται το άτομο ςυνειδθςιακά. Φυςικά μεταλλάςςεται με βάςθ τα κοινωνικά δεδομζνα. Ψο 

‘’άγραφο δίκαιο’’ ςυνοδεφεται από  θκικζσ ςτάςεισ και θκικζσ αντιλιψεισ και εκεί αντικατοπτρίηονται οι 

απόψεισ μιασ κοινωνίασ, οι θκικοί νόμοι ποφ διαπερνοφν το νομοκετικό πλζγμα. 

 Ψο κετό γραπτό δίκαιο είναι οι επίςθμα κεςμοκετθμζνοι κανόνεσ από τθν πολιτεία που διαςφαλίηουν τθ 

δικαιοςφνθ και θ παραβίαςθ τουσ ςυνεπάγεται ποινικζσ κυρϊςεισ. 

 Ρόμοι αποτελοφν ζνα ςφνολο γραπτϊν κανόνων που ρυκμίηουν τθν κοινωνικι ςυμβίωςθ και, κατά τθν 

άποψθ αυτι, ςυνιςτοφν κατάκτθςθ του ανκρϊπου, γιατί κακιςτοφν τον κοινωνικό ζλεγχο ςτακερό και 

προβλζψιμο.   

 

Λ. Υότε οι νόμοι είναι κατάλλθλοι; 

 Τταν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των πολλϊν και δεν εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα των λίγων. 

 Τταν προζρχονται από νομοκζτεσ με κατάλλθλθ παιδεία.  

 Τταν είναι διατυπωμζνοι με ςαφινεια και ακρίβεια και δεν αφινουν περικϊρια διαφυγισ ςτουσ 

επιτιδειουσ.  

 Τταν δεν είναι πολλοί χωρίσ λόγο, γιατί τότε οδθγοφν ςτθ ςφγχυςθ και τθ γραφειοκρατία. 

 Τταν δεν είναι ςκλθροί χωρίσ λόγο. 

 Τταν προςαρμόηονται ςτισ εξελίξεισ των καιρϊν. 

 Τταν δεν προζρχονται από ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα. 

 Τταν δεν ςυνδζονται με προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα. 

 

ΛΛ. Αξία των νόμων 

 Ψο άτομο κζτει ςτόχουσ κοινωνικά αποδεκτοφσ και διαπαιδαγωγείται να ςζβεται τθν ομάδα. 

 Αιςκάνεται αςφάλεια και ψυχικι υγεία, αφοφ θ εξαςφάλιςθ των ατομικϊν ελευκερίων του δίνει τθ 

δυνατότθτα να δθμιουργεί απρόςκοπτα.  

 Σι νόμοι, επιφζρουν κοινωνικι ομαλότθτα, περιορίηοντασ τθν ατομικι ελευκερία για το κοινό καλό. 

 Εξαςφαλίηουν πρόοδο ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και ρυκμίηουν τισ οικονομικζσ ςχζςεισ. Ψο 

εργαςιακό δίκαιο εξαςφαλίηει δικαιϊματα και ευνοϊκοφσ όρουσ εργαςίασ για τον εργαηόμενο, τονϊνει τθν 

ανκρϊπινθ δθμιουργικότθτα.  

 Θ ςυνεργαςία μεταξφ ευρφτερων διακρατικϊν ςχθματιςμϊν προχποκζτει ωσ ςτακερό πλαίςιο 

αναφοράσ τθ νομοκεςία των κρατϊν.  
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ΛΛΛ. Δείγματα παραβίαςθσ των νόμων ςιμερα 

 Βία εγκλθματικότθτα (βιαςμοί, εμπόριο όπλων, λακρεμπόριο, λθςτείεσ, φόνοι). 

 Εμπόριο ναρκωτικϊν. 

 Υαραοικονομία-φοροδιαφυγι. 

 Υαραβιάςεισ διεκνϊν κανονιςμϊν (ανκρϊπινα δικαιϊματα). 

 Αναξιοκρατία - εκχρθματιςμόσ δθμόςιασ ηωισ. 

 

ΛV. Αίτια παραβίαςθσ των νόμων ςιμερα 

 Ξρίςθ φορζων αγωγισ, π.χ. οικογζνειασ - ςχολείου, άρα δεν προςφζρουν ανκρωπιςτικι παιδεία ςτουσ 

νζουσ και δεν τουσ καλλιεργοφν κοινωνικι ςυνείδθςθ. 

 Αρνθτικά πρότυπα απ' τα ΠΠΕ (θρωοποίθςθ αντικοινωνικϊν τφπων). 

 Χκάνδαλα θγετϊν, διόγκωςθ προβλθμάτων, π.χ. ανεργία, που προκαλοφν τθν αντίδραςθ ςε κάποιουσ 

πολίτεσ οδθγϊντασ τουσ ςε αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ. 

 Ωλιςτικό πνεφμα - κεοποίθςθ χριματοσ -> χριςθ ακζμιτων μζςων για τθν απόκτθςθ του. 

 Ξρίςθ αξιϊν - Θκικι χαλάρωςθ. 

 Ανωνυμία - αποξζνωςθ ςτισ μεγαλουπόλεισ -» χαλαρϊνουν οι κοινωνικοί δεςμοί. Δεν υπάρχει ηωτικόσ 

χϊροσ για προςωπικι ζκφραςθ των πολιτϊν. 

 

 Ηθτοφμενο: Υοιοι είναι ανϊτεροι, οι γραπτοί ι οι άγραφοι νόμοι; 

Ενδεικτικι απάντθςθ 

Επειδι δεν ηοφμε ςε ιδανικζσ κοινωνίεσ με τζλειουσ πολίτεσ ζχουμε ανάγκθ τόςο από τουσ γραπτοφσ 

νόμουσ, οι οποίοι ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ των πολιτϊν μεταξφ τουσ και τισ ςχζςεισ μεταξφ πολιτϊν και 

κράτουσ διαςφαλίηοντασ τθν κοινωνικι ευρυκμία και ιςορροπία, όςο και από τουσ άγραφουσ νόμουσ, οι 

οποίοι ςυμπλθρϊνουν τουσ γραπτοφσ και εξαςφαλίηουν αυτό που λζμε ποιότθτα ηωισ. 

1ο Βιμα: Αποδεικνφουμε με επιχειριματα και τεκμιρια από το υλικό τομζα(->κεοποίθςθ χριματοσ, 

ςτροφι ςτον υλικό ευδαιμονιςμό, υπερκατανάλωςθ, ανεργία, φτϊχεια, παραςιτικά επαγγζλματα, 

παραοικονομία, μόλυνςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ, πείνα ςτον τρίτο κόςμο, παραβιάςεισ ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων,  βία- εγκλθματικότθτα) τθν αξία τθσ εφαρμογισ τόςο των γραπτϊν όςο και των άγραφων 

νόμων. 

2ο Βιμα: Ωπάρχουν, ωςτόςο, οριςμζνα ςθμεία από τα οποία διαφαίνεται μια ανωτερότθτα των άγραφων 

νόμων ςε ςχζςθ με τουσ γραπτοφσ. (Αυτό βζβαια, τονίηουμε και πάλι, δεν ςθμαίνει ότι δεν ζχουμε ανάγκθ 

και τουσ γραπτοφσ.)  

Ψα ςθμεία αυτά είναι τα εξισ: 

- Σι άγραφοι νόμοι ζχουν μεγαλφτερο εφροσ και είναι γεγονόσ ότι, αν εφαρμόηονταν εξολοκλιρου από 

τουσ πολίτεσ, κα ιταν ςχεδόν περιττι θ φπαρξθ των γραπτϊν, αφοφ οι θκικοί κανόνεσ υπαγορεφουν 

ουςιαςτικά ςτον άνκρωπο τθν εκπλιρωςθ όλων εκείνων των υποχρεϊςεων που απορρζουν από το γραπτό 

νόμο. 

- Σι άγραφοι θκικοί νόμοι δεν ρυκμίηουν απλϊσ τθν εξωτερικι ςυμπεριφορά των πολιτϊν μειϊνοντασ τισ 

ςυγκροφςεισ μζςα ςτθν κοινωνία, αλλά οδθγοφν ςτθν αλθκινι ποιότθτα ηωισ, κακϊσ θ κοινωνικι 

ςυνείδθςθ γίνεται αλθκινό βίωμα. 
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- Σι άγραφοι νόμοι προθγικθκαν των γραπτϊν, ςτοιχείο που δθλϊνει ότι οι άνκρωποι τουσ είχαν 

μεγαλφτερθ ανάγκθ. 

- Σι άγραφοι νόμοι εκφράηουν περιςςότερο διαχρονικζσ και αναλλοίωτεσ αξίεσ και είναι ςε μεγάλο βακμό 

κοινοί ςτα διάφορα κράτθ, ενϊ οι γραπτοί νόμοι αλλάηουν πολφ πιο εφκολα από εποχι ςε εποχι και από 

κοινωνία ςε κοινωνία, ςτοιχείο που δείχνει και τθ μεγαλφτερθ ςχετικότθτα τουσ. 

- Σι γραπτοί νόμοι ςυνδζονται με τον εκφοβιςμό τθσ ποινισ, κατά κάποιον τρόπο επιβάλλονται ςτουσ 

πολίτεσ και τουσ εξαναγκάηουν, ενϊ οι άγραφοι νόμοι αφινουν εντελϊσ ελεφκερο τον άνκρωπο και 

βαςίηονται ςτθν ευαιςκθςία και το ικοσ του. 

- Σι γραπτοί νόμοι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ οδθγοφν ςτθν τυπολατρία και τθν ψυχρι ςυχνά εφαρμογι 

κάποιων κανόνων, δίχωσ να λαμβάνεται υπ' όψιν ο παράγοντασ «ςυναίςκθμα», «άνκρωποσ» κ.λπ. Ππορεί, 

δθλαδι, να οδθγιςουν και ςε ςολομϊντειεσ λφςεισ. Πε τουσ άγραφουσ νόμουσ, όμωσ, δεν ιςχφει εφκολα 

κάτι ανάλογο. 

 

ΥΣΛΡΕΧ 

Ωσ γνωςτόν το περί Δικαίου αίςκθμα είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο και με τθν φπαρξθ γραπτϊν κανόνων, 

των νόμων, που ρυκμίηουν τθν κοινωνικι ςυμβίωςθ, άρα και με τισ ποινζσ. 

 

Λ. Σριςμόσ 

Υοινζσ είναι οι κυρϊςεισ που υφίςτανται οι παραβάτεσ των γραπτϊν νόμων. Θ ποινι λειτουργεί ωσ επί το 

πλείςτον καταςταλτικά για τα φαινόμενα βίασ και εγκλθματικότθτασ και δεν αποτελεί τρόπο ριηικισ 

αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων και εξυγίανςθσ τθσ κοινωνίασ από τθν κοινωνικι παραβατικότθτα. Είναι, 

ωςτόςο, απαραίτθτθ θ παρουςία των ποινϊν ςτισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ, εφόςον αυτζσ δεν είναι τζλειεσ και 

οι πολίτεσ, όπωσ κακθμερινά αποδεικνφεται, κακϊσ δεν διακζτουν τθν κατάλλθλθ παιδεία, παραβιάηουν 

εφκολα τουσ νόμουσ. 

 

ΛΛ. Πορφζσ ποινϊν 

Σι κυριότερεσ : φυλάκιςθ, χρθματικι, ςτζρθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων, κανατικι ποινι.  

 

ΛΛΛ.Σ πολυδιάςτατοσ ςκοπόσ των ποινϊν 

 Χτοχεφει, καταρχάσ, ςτο ςωφρονιςμό αυτοφ που διαπράττει το αδίκθμα, ςτθν αναμόρφωςθ του 

χαρακτιρα του και τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία του για ομαλι επανζνταξθ ςτθν κοινωνία, ωσ μζτρο 

καταςτολισ.  

 Τςον αφορά ς' αυτόν που αδικικθκε, μζςω τθσ ποινισ λυτρϊνεται, δικαιϊνεται, όχι με τθ μορφι 

εκτόνωςθσ-εκδίκθςθσ, αλλά με ςτόχο να επζλκει θ λεγόμενθ «κάκαρςθ». 

  Πε τον τρόπο αυτό αποκακίςταται και θ διαταραγμζνθ κοινωνικι ιςορροπία (ευταξία), γεγονόσ που 

αποτελεί μία πρόςκετθ, ςθμαντικι ιδιότθτα τθσ ποινισ.  

 Αποτελεί, επίςθσ, εκφοβιςτικό παράγοντα και, κατά ςυνζπεια, μζτρο πρόλθψθσ ωσ ζνα ςθμείο, για να 

μθν υπάρξουν επίδοξοι δράςτεσ εγκλθματικϊν πράξεων, ςτο βακμό που μπορεί κάτι τζτοιο να επιτευχκεί, 

αλλά και μζςο παραδειγματιςμοφ για το υπόλοιπο κοινωνικό ςφνολο, ϊςτε να μθν επαναλαμβάνονται οι 

όποιεσ εγκλθματικζσ ενζργειεσ. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  227 

IV. Αξία ποινισ 

 Θ ποινι θκικοποιεί, προβάλλει αξίεσ και υπενκυμίηει ςτον πολίτθ τθν ανάγκθ του αλλθλοςεβαςμοφ και 

τθσ πεικαρχίασ ςε κάποιουσ ςυλλογικοφσ κανόνεσ, δθλαδι τονϊνει το ανκρωπιςτικό πνεφμα και τθν 

κοινωνικι ςυνείδθςθ, ζςτω και ζμμεςα, με ζναν πιο ιδιόμορφο τρόπο.  

 Υροειδοποιεί τον πολίτθ, ϊςτε να ςυμπεριφζρεται με αυτοκυριαρχία και μζτρο, ςυνειδθτοποιϊντασ τισ 

υποχρεϊςεισ του και απομακρυνόμενοσ από τα πάκθ και το ζντονα ατομιςτικό πνεφμα. Είναι λοιπόν 

πρόδθλο ότι με τθ ςυμβολι τθσ διατθρείται ςε κάποιο βακμό θ κοινωνικι τάξθ, εφόςον διαφυλάςςονται θ 

δικαιοςφνθ και άλλεσ ελευκερίεσ των πολιτϊν, ατομικζσ ι κοινωνικζσ και  οι κεςμοί λειτουργοφν πιο 

εφρυκμα. 

 Σι νόμοι προςτατεφονται από οποιουςδιποτε επιτθδείουσ, με αποτζλεςμα τον περιοριςμό των 

κρουςμάτων κοινωνικισ πακογζνειασ. 

 Θ φπαρξθ των ποινϊν και θ αμερόλθπτθ τιρθςθ τουσ είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν εμπζδωςθ 

ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του κράτουσ και των πολιτϊν, γιατί οι πολίτεσ, κατανοϊντασ το ρόλο 

τθσ ποινισ και όχι από φόβο ευαιςκθτοποιοφνται, διζπονται από πνεφμα γνιςιασ νομιμοφροςφνθσ και 

ευςυνειδθςίασ, ενϊ παράλλθλα ςτθλιτεφονται οι παραβιάςεισ και οι αντικοινωνικζσ ενζργειεσ. 

  Θ δθμοκρατία είναι υγιισ, όταν οι πολίτεσ αιςκάνονται αςφαλείσ και προςτατευμζνοι. 

 Από τθν άλλθ πλευρά, με τθν αρωγι τθσ ποινισ ελζγχεται ςε ικανοποιθτικό βακμό και θ ίδια θ θγεςία 

και περιορίηονται ςθμαντικά οι πικανότθτεσ αταςκαλιϊν και αυκαιρεςιϊν από τουσ πολιτικοφσ. Είναι, 

άλλωςτε, γεγονόσ ότι χωρίσ τθν παρζμβαςθ των νόμων και τθν προςταςία των ποινϊν, όχι μόνο θ 

δθμοκρατία δεν μπορεί να επικρατιςει με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα, αλλά είναι εφκολο να κυριαρχιςει 

το δίκαιο τθσ πυγμισ και όχι θ αλικεια και θ δικαιοςφνθ. Ξατανοοφμε, λοιπόν, πόςο πιο ζντονθ κα ιταν θ 

ζξαρςθ τθσ βίασ και του εγκλιματοσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ. 

 Χε επαγγελματικό επίπεδο, θ φπαρξθ και θ ορκι εφαρμογι των ποινικϊν κυρϊςεων διευκολφνει τθν 

υπεφκυνθ άςκθςθ τθσ εργαςίασ και εξαςφαλίηει καλφτερεσ επαγγελματικζσ ςυνκικεσ (αμοιβζσ, ωράρια, 

περιβάλλον, όρουσ εργαςίασ) προςτατεφοντασ τον εργαηόμενο από τθν αδικία και τθν εκμετάλλευςθ.  

 Πε τθ ςυμβολι των ποινϊν καταδικάηονται φαινόμενα κερδοςκοπίασ και παραοικονομίασ, 

εντοπίηονται και καταπολεμϊνται παραςιτικά επαγγζλματα, καταςτάςεισ που ενιςχφουν τθν κοινωνικι 

νοςθρότθτα, θ οποία ςτθ ςθμερινι ευδαιμονιςτικι κοινωνία μασ είναι ιδθ μεγάλθ. 

 Ακόμα και ςτισ διακρατικζσ ςχζςεισ οι ποινζσ χρειάηονται για τθν κατάλλθλθ τιρθςθ των διεκνϊν 

ςυμφωνιϊν, για τθν αποφυγι αταςκαλιϊν, ιδιαίτερα απ' τισ πιο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςε βάροσ των 

υπολοίπων, για τον περιοριςμό παραβιάςεων των δικαιωμάτων των μειονοτιτων, γενικότερα για μια 

παγκόςμια κοινωνία με ειρινθ και μεγαλφτερθ ανκρωπιά. 

 

V. Υροχποκζςεισ για τθ ςωςτι απόδοςθ των ποινϊν 

1. Αδζκαςτθ δικαςτικι εξουςία.  

2. Ϊπαρξθ μζτρου. 

3. Υοινζσ ανάλογεσ των αδικθμάτων (όχι υπερβολικά αυςτθρζσ οφτε υπερβολικά ελαςτικζσ).  

4. Αμερολθψία, ζλλειψθ εμπάκειασ και προκατάλθψθσ. 

5. Χτόχοσ ο ςωφρονιςμόσ και όχι θ εκδίκθςθ. 

6.  Ζγκαιρθ απόδοςθ των ποινϊν, γιατί όταν μεςολαβεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα από τθ ςτιγμι τθσ 

διάπραξθσ του αδικιματοσ μζχρι τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ, θ αλικεια μπορεί να διαςτρεβλωκεί αλλά και 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

228 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

ο κόςμοσ να λθςμονιςει το ςυμβάν, οπότε δεν μπορεί να λειτουργιςει ο παραδειγματιςμόσ των 

υπολοίπων. Άλλωςτε, ο υπόδικοσ μπορεί να μθν είναι ζνοχοσ και να ςτιγματίηεται άδικα για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. 

 

VI. Υροχποκζςεισ για τθ ςωςτι ζκτιςθ των ποινϊν ςτα ςωφρονιςτικά ιδρφματα 

1. Ξατάλλθλα επιλεγμζνοι ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι. 

2. Χεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτα του κρατουμζνου και όχι κτθνϊδθσ αντιμετϊπιςθ του. 

3. Διάκριςθ βαρυποινιτϊν από ελαφρυποινίτεσ. 

4. Επάνδρωςθ φυλακϊν με εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό (γιατροί, ψυχίατροι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ.) που κα βρίςκεται ςε ςυ-νεχι επαφι με τουσ κρατουμζνουσ και κα γνωρίηει και 

τθν παραμικρι πτυχι τθσ προςωπικότθτασ τουσ, ϊςτε να μπορεί να παρεμβαίνει ςυνδυαςτικά με ςτόχο τθ 

κετικι αναςυγκρότθςθ τθσ αντίλθψθσ τουσ για τθ ηωι και τθσ προςωπικότθτασ τουσ γενικά. 

5. Χεμινάρια, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ϊςτε να αποκτιςουν παιδεία οι κρατοφμενοι και να επιτευχκεί θ 

ανακοινωνικοποίθςι τουσ. 

 

*…+ Σι φυλακζσ τουλάχιςτον ςτθν Ελλάδα, είναι και δεν μπορεί παρά να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

λειτουργίασ τουσ, ςχολεία εγκλθματικότθτασ. Σ «ςωφρονιςτισ» δεν κοινωνικοποιεί τον εγκλθματία ςε μια 

νζα βάςθ, δεν λφνει με τθ βοικεια ψυχολόγου, του ψυχιάτρου, του εργαςιοκεραπευτι ζναν ζναν τουσ 

κόμπουσ, που τον ζφεραν ςτο αδιζξοδο, που εκφράηει θ εγκλθματικι πράξθ, αλλά του ηθτάει να 

εκπορνευτεί ψυχικά και πνευματικά, για ν’ αποδείξει ότι ζγινε «καλόσ», ότι ανζνθψε. Ηθτάει ςε τελευταία 

ανάλυςθ από αυτά τα τραχιά κι όμωσ, από πολλζσ απόψεισ ιδιαίτερα ευαίςκθτα άτομα να καταλάβουν ότι 

θ κοινωνία ζχει δικαίωμα να τουσ ανταποδϊςει το κακό που ζκαναν, να τουσ εκδικθκεί και να τουσ 

ταλαιπωριςει. Ψουσ ηθτάει ακόμα να κλείςουν τα μάτια ςτο γεγονόσ ότι οι υποτικζμενοι «ςωφρονιςτζσ» 

τουσ ςε μεγάλο αρικμό περιπτϊςεων, όχι μόνο είναι άςχετοι και ακατάλλθλοι για τθν αποςτολι που τουσ 

ζχει ανατεκεί, όχι μόνο δεν ζχουν καμιά ξεχωριςτι θκικι ποιότθτα και κφροσ, αλλ’ αντίκετα, είναι οι ίδιοι 

προβλθματικζσ προςωπικότθτεσ. Δειλία και δουλοπρζπεια ςυνδυαςμζνεσ με μια ςαδιςτικι προδιάκεςθ και 

ανάγκθ κυριαρχίασ χαρακτθρίηουν ςυχνά τουσ ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ. Υζρα από αυτό οι 

κρατοφμενοι γνωρίηουν καλά ότι οι φυλακζσ είναι τόποι, όπου πάντα πωλοφνται και αγοράηονται ζναντι 

«κατάλλθλου» τιμιματοσ. Είναι δυνατόν κάτω από αυτοφσ τουσ όρουσ να δθμιουργθκοφν ψυχικά και θκικά 

αντιςτακμίςματα, προχποκζςεισ ενόσ ξαναγεννιματοσ, μιασ νζασ κοινωνικοποίθςθσ του εγκλθματία; 

Β. Φίλιασ‘’Ξοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ» 
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ΕΩΚΑΡΑΧΛΑ 

Λ. Σριςμόσ 

Θ αρχικι ςθμαςία τθσ λζξθσ είναι, ο καλόσ, ωραίοσ, ζνδοξοσ κάνατοσ (ευ+ κάνατοσ). Πε τον όρο 

ΕΩΚΑΡΑΧΛΑ ςιμερα εννοοφμε τθν πρόκλθςθ ανϊδυνου κανάτου ι τθν επίςπευςθ του κανάτου με ςτόχο 

τθ ςυντόμευςθ τθσ αγωνίασ ετοιμοκάνατου ι πάςχοντοσ από ανίατθ και οδυνθρι αςκζνεια. 

 

 

ΛΛ. Επιχειριματα υπζρ τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ ευκαναςίασ 

 Θ ηωι ζχει αναγορευκεί ςε ζννομο αγακό από τθν κρατικι εξουςία. Ψο ζννομο αγακό τθσ κρατικισ 

εξουςίασ προθγείται του ζννομου αγακοφ τθσ ηωισ. Θ κρατικι εξουςία ζχει νομικά το δικαίωμα τθσ 

νομιμοποίθςθσ τθσ ευκαναςίασ. 

 Σι μεταφυςικοί προβλθματιςμοί ςχετικά, με τθν αφαίρεςθ τθσ ηωισ δεν πρζπει να ενδιαφζρουν και να 

επθρεάηουν τισ αποφάςεισ του κράτουσ. 

 Θ ευκαναςία δεν εναντιϊνεται ςτθν υποχρζωςθ των γιατρϊν να προςτατεφουν τθν ανκρϊπινθ ηωι, 

αφοφ θ απϊλεια τθσ είναι απόλυτα ςίγουρθ και το μόνο που κάνει θ ευκαναςία είναι να λυτρϊνει τον 

αςκενι από τουσ πόνουσ και τθν ταλαιπωρία.  

 Θ ευκαναςία δεν μπορεί να ταυτιςτεί με τθν ανκρωποκτονία αφοφ γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και 

ςυγκατάκεςθ του πάςχοντοσ. 

 Θ πικανότθτα να γίνει κακι χριςθ τθσ ευκαναςίασ με ςτόχο τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ των αςκενϊν 

από τουσ ςυγγενείσ τουσ δεν πρζπει να εμποδίςει τθ νομιμοποίθςθ τθσ, κακόςον ςε κάκε νομοκεςία 

ενυπάρχει ο κίνδυνοσ κακισ χριςθσ. Αυτό ποφ πρζπει να γίνει είναι να προβλεφκοφν και να αποτραποφν 

νομοκετικά οι τζτοιου είδουσ περιπτϊςεισ. 

 

ΛΛ. Επιχειριματα κατά τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ ευκαναςίασ 

 Θ νομιμοποίθςθ τθσ ευκαναςίασ ιςοδυναμεί με καταπάτθςθ του δικαιϊματοσ τθσ ηωισ. Ξανείσ δεν 

πρζπει ςε ζνα ζννομο κράτοσ να ζχει το δικαίωμα να αφαιρεί τθ ηωι άλλου ανκρϊπου ςτθριηόμενοσ ςε 

κάποιο νόμο. 

 Από τθ ςτιγμι που ζνασ γιατρόσ δεν μπορεί να επαναφζρει ςτθ ηωι ζναν αςκενι ι να δθμιουργιςει εκ 

του μθδενόσ νζα ηωι, δεν ζχει κανζνα δικαίωμα ςτθν αφαίρεςθ τθσ. 

 Υολλοί αςκενείσ ευριςκόμενοι ςε χρόνια κωματϊδθ κατάςταςθ ι πάςχοντεσ από επϊδυνεσ και ανίατεσ 

αςκζνειεσ, για τουσ οποίουσ θ επιςτιμθ είχε αποφανκεί ότι δεν ζχουν καμία ελπίδα, τελικά επιβίωςαν. 

Υάντοτε ςτισ ανκρϊπινεσ εκτιμιςεισ υπάρχει πικανότθτα ανκρϊπινου λάκουσ. Δεν επιτρζπεται να 

διακινδυνεφουμε ςε περιπτϊςεισ που το ανκρϊπινο λάκοσ μπορεί να οδθγιςει ςε μια μθ αναςτρζψιμθ από 

τον άνκρωπο κατάςταςθ. 

 Θ ευκαναςία αντίκειται ςτθν υποχρζωςθ των γιατρϊν να προςτατεφουν τθν ανκρϊπινθ ηωι εφόςον 

ποτζ δεν μποροφν να εγγυθκοφν, με απόλυτθ βεβαιότθτα αν και πότε κα επζλκει ο κάνατοσ ενόσ αςκενοφσ. 

 Ζνασ αςκενισ αν πραγματικά το επικυμεί μπορεί να αφαιρζςει μόνοσ του τθ ηωι του. Θ νομιμοποίθςθ 

τθσ ευκαναςίασ εκχωρεί το δικαίωμα, να διενεργθκεί μια πράξθ ανκρωποκτονίασ και από άλλουσ εκτόσ του 

πάςχοντοσ ανκρϊπουσ. Άρα ενζχει τον κίνδυνο τθσ νομιμοποίθςθσ μιασ ανκρωποκτονίασ για 

κλθρονομικοφσ, οικονομικοφσ ι άλλουσ λόγουσ. 
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 Χφμφωνα με τθ χριςτιανικι κρθςκεία κανείσ δεν ζχει δικαίωμα να αφαιρεί ανκρωπινι ηωι, οφτε ο ίδιοσ 

ο αςκενισ. Ψόςο θ ανκρωποκτονία όςο και θ αυτοκτονία κεωροφνται κανάςιμα αμαρτιματα από το 

χριςτιανιςμό -> Θ ευκαναςία δεν είναι αποδεκτι από τθ χριςτιανικι κρθςκεία. 

 

ΚΑΡΑΨΛΞΘ ΥΣΛΡΘ 

Αν και ςθσ ςφγχρονεσ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ θ κανατικι ποινι κεωρείται από πολλοφσ παρωχθμζνοσ 

τρόποσ απονομισ δικαιοςφνθσ, θ διόγκωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν εποχι μασ επαναφζρει ςτο 

προςκινιο προβλθματιςμοφσ και ςυηθτιςεισ, ςχετικζσ με τθν ανάγκθ επιβολισ ι τθν κατάργθςθ τθσ. 

 
Λ. Επιχειριματα υπζρ τθσ επιβολισ τθσ κανατικισ ποινισ 

1. Επιτυγχάνει τον παραδειγματιςμό και αποτρζπει αποτελεςματικά τθ διάπραξθ ειδεχκϊν εγκλθμάτων. 

2. Λδιαίτερα για τουσ επαγγελματίεσ εγκλθματίεσ θ απειλι τθσ κανατικισ ποινισ ζχει αναμφίβολα 

αναςταλτικό αποτζλεςμα. 

3. Αποκακιςτά το κοινό περί δικαίου αίςκθμα. 

4. Αποτελεί πράξθ δικαίωςθσ, κυρίωσ για τουσ ςυγγενείσ του κφματοσ. 

5. Αναβακμίηει το κφροσ τθσ πολιτείασ, αφοφ προςτατεφει με δραςτικά μζτρα τουσ πολίτεσ. Διαμορφϊνει 

αίςκθμα αςφάλειασ, αφοφ υπεραςπίηεται με τον πιο δυναμικό τρόπο το δικαίωμα τθσ ηωισ. 

6. Χυνιςτά, μερικζσ φορζσ, τθ μόνθ επιλογι, αφοφ υπάρχουν εγκλθματίεσ που θ φφςθ του χαρακτιρα τουσ 

δεν επιδζχεται ςωφρονιςμό. 

7. Ψο ανεπανόρκωτο τθσ κανατικισ ποινισ είναι παραπλανθτικό επιχείρθμα. Ξάκε ποινι, όταν εκτελείται, 

δεν είναι επανορκϊςιμθ (εκτόσ από τθ χρθματικι). 

 
ΛΛ. Επιχειριματα κατά τθσ επιβολισ τθσ κανατικισ ποινισ 

1. Θ επιβολι τθσ κανατικισ ποινισ δεν αποτελεί πράξθ ςωφρονιςμοφ αλλά εκδίκθςθσ. 

2. Θ εκτζλεςθ τθσ κανατικισ ποινισ αποκτθνϊνει αυτοφσ που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία τθσ, εξοικειϊνει 

με τθν ιδζα τθσ απϊλειασ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και ςχετικοποιεί τθν θκικι αξία τθσ (ηωισ).  

3. Χε περίπτωςθ δικαςτικισ πλάνθσ θ ποινι δεν είναι επανορκϊςιμθ. 

4. Θ επιβολι τθσ κανατικισ ποινισ, ενϊ δεν αποτελεί λφςθ, προκαλεί τθν εςφαλμζνθ εντφπωςθ ότι 

λαμβάνονται ςκεναρά μζτρα κατά του εγκλιματοσ. Ζτςι, αποςπά τθν προςοχι από τα πιο ςφνκετα μζτρα 

που είναι πράγματι αναγκαία. 

5. Θ κεςμοκζτθςθ τθσ κανατικισ ποινισ από τθν πολιτεία αποτελεί προςβολι του πολιτιςμοφ, των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων και τθσ δθμοκρατικισ υφισ τθσ κοινωνίασ. Σλόκλθρθ θ κοινωνία μετατρζπεται ςε 

εγκλθματία και επαναλαμβάνει ζνα μζροσ του αδικιματοσ, όταν εφαρμόηει τθ κανατικι ποινι. 

6. Υάντοτε υπάρχουν κάποιοι «διμιοι», οι οποίοι με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο εκτελοφν τθ κανατικι 

ποινι και είναι πολφ πικανό να φζρουν το βάροσ των τφψεων ςυνείδθςθσ ς' όλθ τουσ τθ ηωι. 

7. Δεν ζχει μειωκεί θ εγκλθματικότθτα ςτισ χϊρεσ όπου εφαρμόηεται θ κανατικι ποινι. 

8. Τταν κάποιοσ διαπράξει ειδεχκζσ ζγκλθμα άξιο για εφαρμογι τθσ κανατικισ ποινισ και δεν ζχει ακόμθ 

ςυλλθφκεί, γνωρίηοντασ τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ του, δεν διςτάηει να προβεί και ςε πιο αποτρόπαια ακόμθ 

εγκλιματα, εφόςον οφτωσ ι άλλωσ ξζρει ότι, όταν ςυλλθφκεί, κα κανατωκεί. 
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9. Χτθρίηει τθν αυκεντία τθσ κρατικισ εξουςίασ. Ψα δικτατορικά, μάλιςτα, κακεςτϊτα, προφαςιηόμενα τθ 

δθμόςια αςφάλεια, τθν αξιοποιοφν για τθν εξόντωςθ των πολιτικϊν τουσ αντιπάλων. 

10. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ δεν ζχει αποδειχκεί. Ψα ειδεχκι εγκλιματα διαπράττονται ςυνικωσ: 

 ςε καταςτάςεισ ζντονθσ ςυναιςκθματικισ διζγερςθσ 

 από ψυχαςκενείσ 

 από επαγγελματίεσ δολοφόνουσ 

11. Γενικότερα με τθν εφαρμογι τζτοιων ποινϊν εφκολα μπορεί να χακεί το μζτρο και να φτάςουν οι χϊρεσ 

ςε ακρότθτεσ και υπερβολζσ, ςτθν θκικι αποχαλίνωςθ και ςτθν επικράτθςθ του «οφκαλμόν αντί οφκαλμοφ 

και οδόντα αντί οδόντοσ». Ψα ικθ εκτραχφνονται και θ βία φζρνει βία. 

Τπωσ γίνεται αντιλθπτό, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ κανατικι ποινι δε λειτουργεί αποτρεπτικά.  

 
ΛΛΛ. Υροςωπικι κζςθ 

Θ νθφάλια προςζγγιςθ του κζματοσ οδθγεί ςτθ ευρφτατα εδραιωμζνθ, ςιμερα, αντίλθψθ ότι θ κανατικι 

ποινι πρζπει να καταργθκεί. Εκτόσ των επιχειρθμάτων (θκικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικϊν, δικαςτικϊν) που 

προαναφζρκθκαν, πρζπει, επιπλζον να τονιςτεί ότι: 

1. Σλόκλθρθ θ κοινωνία μετατρζπεται ςε εγκλθματία και επαναλαμβάνει ζνα μζροσ του αδικιματοσ, όταν 

εφαρμόηει τθ κανατικι ποινι. 

2. Θ εφαρμογι τθσ κανατικισ ποινισ δεν ταιριάηει με το υψθλό πνευματικό και πολιτιςμικό επίπεδο τθσ 

εποχισ και των κοινωνιϊν μασ. 

3. Χτισ μζρεσ μασ ζχουν επικρατιςει τα δθμοκρατικά πολιτεφματα και ζχουν Χυνταγματικά κατοχυρωκεί τα 

ανκρϊπινα δικαιϊματα, οπότε δεν ςυνάδει με αυτά τα δεδομζνα θ εφαρμογι τθσ κανατικισ ποινισ, θ 

οποία κυμίηει εποχζσ με αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ, όπωσ ο Πεςαίωνασ. 

4. Θ επιβολι τθσ κανατικισ ποινισ δεν υλοποιεί πνεφμα ιςονομίασ. Ξάποιοι μπορεί να εκμεταλλευκοφν τθ 

νομοκεςία που επιβάλλει τθ κανατικι ποινι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ϊςτε να εκδθλϊςουν το ρατςιςμό 

τουσ. Για παράδειγμα, ςε κάποιεσ απ' τισ πολιτείεσ των ΘΥΑ όπου εφαρμόηεται θ κανατικι ποινι, ζχει 

παρατθρθκεί πωσ τα περιςςότερα κφματα είναι ζγχρωμοι. 

5. Επιβάλλεται, ςυνικωσ, ςε εγκλθματίεσ από: 

 αςκενζςτερα κοινωνικο-οικονομικά ςτρϊματα 

  περικωριακζσ ομάδεσ 

 μετανάςτεσ ι μειονότθτεσ 

Χπάνια ζχει επιβλθκεί ςε άτομα κεωροφμενα κοινωνικά επιφανι. 

6. Ψο ηθτοφμενο είναι θ αναμόρφωςθ του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ εξυγίανςθ 

των φορζων του. 

7. Θ πολιτεία οφείλει να δϊςει ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ κοινωνικϊν ςυνκθκϊν που κα προλαμβάνουν τθν 

εκδιλωςθ εγκλθματικισ ςυμπεριφοράσ. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Χωφρονιςμόσ — Υαραδειγματιςμόσ — Κανατικι ποινι» 

Χκοπόσ τθσ ποινισ, γράφει ο Ππεκαρία, δεν είναι θ εκδίκθςθ, αλλ' ο ςωφρονιςμόσ αυτοφ που διζπραξε 

το αδίκθμα και ο παραδειγματιςμόσ των άλλων. Άρα, ο ςκοπόσ τθσ ποινισ είναι θ πρόλθψθ υπό δφο 

ζννοιεσ: γενικι πρόλθψθ του κακοφ, δθλαδι ν' αποτρζψει πολλοφσ άλλουσ από το να κελιςουν ν' 

αδικιςουν (ςωφρονιςμόσ) και ειδικι πρόλθψθ, ν' αποτρζψει, δθλαδι, το ςυγκεκριμζνο άτομο από το να 

ξαναεγκλθματιςει. 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι οποιαδιποτε και αν είναι τα ελατιρια που ϊκθςαν το άτομο που 

διζπραξε το αδίκθμα -ζςτω κι αν αυτά δεν φαίνονται άμεςα-, θ ποινι που κα του επιβλθκεί είναι αναγκαίο 

να ζχει ζναν εξαγνιςτικό, κακαρτικό χαρακτιρα, μ' άλλα λόγια να παίξει ζνα ρόλο νουκζτθςθσ κι όχι να 

φορτίηεται με το ςτοιχείο τθσ εκδίκθςθσ, γιατί τότε πια θ τιμωρία παφει να είναι ποινι. Ψιμωρία ςτ' αρχαία 

ελλθνικά ςθμαίνει, ςε πρϊτθ ςθμαςία, βοικεια, αρωγι, ςυνδρομι. Ξατά μία ζννοια, ςυνδρομι παραμζνει 

και με τθν ζννοια τθσ ποινισ, εφόςον ςυμβάλλει ςτον «επανανκρωπιςμό» του εγκλθματία. Αντίκετα, μια 

πράξθ βίασ, αν αντιμετωπιςτεί πάλι με βία, κα επιφζρει ςτθν ψυχι του δράςτθ περιςςότερο μίςοσ τόςο για 

τθ δικαιοςφνθ, όςο και για τθν κοινωνία, με αποτζλεςμα το ζγκλθμα να επαναλθφκεί περιςςότερο βίαιο και 

αποτρόπαιο, αλλ' ίςωσ πιο τεχνικά ςχεδιαςμζνο. Αν και τθ δεφτερθ φορά επιβλθκεί τιμωρία πάλι με τθ 

μορφι εκδίκθςθσ, πιο ςκλθρι από τθν προθγοφμενθ, το μίςοσ κ' αυξθκεί και κα ξαναεκτονωκεί ςε τρίτο 

ζγκλθμα, ακόμθ χειρότερο. Ζτςι, είναι φανερό ότι κα ζχουμε μια ακολουκία εγκλθμάτων, ςυνοδευόμενθ 

ταυτόχρονα από μια αντίςτοιχθ ακολουκία ποινϊν. Ψο κακό λοιπόν κ' αναπαράγεται και το αποτζλεςμα κα 

είναι να «πείςουμε» τον εγκλθματία να παραμείνει παντοτινόσ «πελάτθσ» των δικαςτθρίων και των 

φυλακϊν. 

Πε το ςωφρονιςμό του καταδικαηομζνου πετυχαίνουμε το ςθμαντικότερο αποτζλεςμα, που ζγκειται ςτο 

να πειςκεί αυτόσ για το ζγκλθμα του, ϊςτε όχι μόνο να μθν το επαναλάβει, αλλ' οφτε -ςτο μζτρο που 

μπορεί- ν' αφιςει και άλλουσ να το διαπράξουν. Ζτςι, ο χτεςινόσ εγκλθματίασ γίνεται ςιμερα αναςχετικόσ 

παράγοντασ ςτθν επζκταςθ του εγκλιματοσ. Αυτό ςυνιςτά τθν ουςία του πραγματικοφ ςωφρονιςμοφ. Γιατί 

είναι βζβαια επιτυχία το να εμποδίςει θ ποινι ζναν εγκλθματία να επαναλάβει τθν πράξθ του, όμωσ το να 

μπορζςει να τον ςωφρονίςει ςε βάκοσ, με αποτζλεςμα να γίνει ο ίδιοσ εμπόδιο ςτθν εγκλθματικι ενζργεια 

κάποιου άλλου, αποτελεί πολλαπλι επιτυχία και μόνο ς' αυτιν τθ βάςθ μπορεί να λειτουργιςει θ 

δικαιοςφνθ ςτθν πιο άρτια μορφι τθσ. 

Εάν, λοιπόν, θ οικογζνεια δεν κατόρκωςε να δϊςει ςτο άτομο μια ςωςτι αγωγι, εάν το ςχολείο ι το 

ευρφτερο περιβάλλον του το επθρζαςαν αρνθτικά ςτον τρόπο ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ κι αν, τζλοσ, 

κάποια δυςλειτουργία οριςμζνων κεςμϊν ι κάποια δυςμενισ ςυγκυρία ςε ςυνάρτθςθ με οριςμζνουσ 

υποκειμενικοφσ παράγοντεσ ςτον τομζα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων το οδιγθςαν ςτο ζγκλθμα, οφείλει θ 

πολιτεία, χρθςιμοποιϊντασ το κεςμό τθσ δικαιοςφνθσ, να επαναφζρει τον εγκλθματία ςτθν ευκεία, να τον 

προςανατολίςει ςε κάποιεσ αξίεσ και να του μεταδϊςει κάποιεσ αρχζσ, πείκοντασ τον ζτςι ν' αποφφγει νζεσ 

παρεκτροπζσ. Για πολλοφσ ευαιςκθτοποιθμζνουσ ανκρϊπουσ θ ποινι, ςτθ μορφι, τουλάχιςτον, που τθν 

ξζρουμε, είναι απαράδεκτθ. Υιςτεφεται ότι ο εγκλθματίασ είναι ψυχικά αςκενισ και δεν χρειάηεται τιμωρία 

αλλά κεραπεία. Χυνεπϊσ, θ πολιτεία είναι προτιμότερο να κτίηει όχι φυλακζσ αλλ' ειδικοφ τφπου 

κεραπευτιρια, που να λειτουργοφν ωσ εκπαιδευτιρια. Τςο κι αν μοιάηει χιμαιρικι θ φράςθ του 

Αδαμάντιου Ξοραι πωσ «και θ πλζον κθριϊδθσ ψυχι, ακοφουςα τα ακάνατα παραγγζλματα των αρχαίων 

ςυγγραφζων τθσ ελλθνικισ γλϊςςθσ, κα μεταβλθκι εισ ενάρετον», εντοφτοισ είναι θ πλζον ρεαλιςτικι. 

Πόνο μορφϊνοντασ το κεφάλι των ανκρϊπων, δεν κα χρειαςτεί ποτζ θ πολιτεία να το κόψει, ζλεγε ο 

Συγκό. 
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Θ ποινι παίηει διπλό ρόλο. Υζρ' από το ςωφρονιςμό αυτοφ που διζπραξε το αδίκθμα, πρζπει να 

ςυντελεί και ςτον παραδειγματιςμό των άλλων. Τταν ο εγκλθματίασ τιμωρθκεί με πνεφμα ςωφρονιςτικό 

και τελικά πειςκεί για τθν ενοχι του, είναι φυςικό να παραδειγματιςτοφν και πολλοί, όταν διαπιςτϊςουν 

ότι ο δράςτθσ αποςτρζφεται τθν πράξθ του. Βλζποντασ, δθλαδι, τον εγκλθματία τιμωρθμζνο, μετανιωμζνο 

και ςωφρονιςμζνο, είναι δφςκολο να μθν παραδειγματιςτεί από αυτόν κάποιοσ, που είχε ροπι προσ τθν 

αδικία και να μθν κρατθκεί μακριά από αυτι. Γιατί ςε τελευταία ανάλυςθ δεν υπάρχει μεγαλφτερθ δφναμθ 

παραδείγματοσ απ' αυτιν που προςφζρει ο ςωφρονιςμόσ του ίδιου του ενόχου. 

Φυςικά μια κοινωνία πρζπει να είναι δθμοκρατικι, αλλά δεν πρζπει να είναι αφελισ. Δεν επιτρζπεται 

ςτο όνομα καμιάσ δικεν ςωφρονιςτικισ ςκοπιμότθτασ θ επίδειξθ ανοχισ. Θ τιμωρία -ζςτω και μικρι- 

πρζπει να είναι βζβαιο πωσ κα επιβλθκεί. Θ ατιμωρθςία γεννά τθν θκικι παραλυςία κι εκτρζφει κάκε λογισ 

αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ. 

Ωπάρχει, τζλοσ, και το κζμα τθσ κανατικισ «ποινισ», που τα τελευταία χρόνια επανζρχεται διαρκϊσ ςτο 

πεδίο των ζντονων ςυηθτιςεων, λόγω τθσ κατακόρυφθσ αφξθςθσ τθσ βίασ και του εγκλιματοσ. Υροςωπικά 

πιςτεφουμε πωσ θ εκτζλεςθ του ενόχου δεν είναι οφτε λφςθ αλλ' οφτε και ποινι. Ξάκε ποινι, όπωσ είπαμε 

προοιμιακά, πρζπει να ζχει το ςτοιχείο του ςωφρονιςμοφ. Κα ιταν αφζλεια, λοιπόν, να μιλάμε για 

ςωφρονιςμό, αναφερόμενοι ςε μελλοκάνατουσ. Τςον αφορά ςτον τομζα του παραδειγματιςμοφ, κυριαρχεί 

θ άποψθ πωσ θ κανάτωςθ του εγκλθματία είναι το αποτελεςματικότερο μζτρο αποτροπισ. Θ 

«αποτελεςματικότθτα» όμωσ αυτι οφείλεται ςτο φόβο˙ και όταν θ ςυμπεριφορά των πολιτϊν κακορίηεται 

από αυτόν, τότε είναι ςωςτότερο να μιλάμε για τρομοκρατία και όχι για δθμοκρατία. Θ δθμοκρατία απαιτεί 

ελευκερία και θ ελευκερία ςθμαίνει δυνατότθτα επιλογϊν, χωρίσ τρομοκρατικοφσ εξαναγκαςμοφσ. Τταν 

όμωσ ο φόβοσ χαράηει τθν κατευκυντιρια γραμμι των πράξεων μασ, δθμιουργεί τον τρομοκρατθμζνο 

υπικοο, που είναι ανίκανοσ να υπθρετιςει τθ δθμοκρατία. Εξάλλου, ο φόβοσ δεν εξαλείφει το ζγκλθμα ˙ 

απλϊσ το αναβάλλει. 

Επί αιϊνεσ θ κανατικι ποινι εφαρμοηόταν αδιάλειπτα και ςυςτθματικά. Αυτό δεν ζκανε τουσ 

ανκρϊπουσ θκικότερουσ. Ζπρεπε, λοιπόν, να βρεκοφν νζοι τρόποι για τθν περιςτολι και καταςτολι του 

εγκλιματοσ. Θ κατάργθςθ τθσ κανατικισ ποινισ βοικθςε κετικά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Αναγνωρίςτθκε πωσ ζνα κεφάλι γίνεται καλφτερο, όταν το μορφϊνεισ και όχι όταν το... κόβεισ. 

Χ. Ξαργάκοσ 

Υαρατθριςεισ 

Α. Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (150 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Φοπι, αξίεσ, κεραπεία, γραμμι: Ρα δθμιουργιςετε δφο διαφορετικζσ προτάςεισ με κακεμία απ' τισ 

παραπάνω λζξεισ, με διαφορετικό κάκε φορά το νόθμα τθσ λζξθσ. (10 

μόρια) 

2. Υοιουσ τρόπουσ πεικοφσ και ποια μζςα πεικοφσ χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο; 

Ρα εντοπίςετε αντίςτοιχο χωρίο του κειμζνου (ενδεικτικά). 

(15μόρια) 

3. «Θ ποινι παίηει διπλό ρόλο ... ο ςωφρονιςμόσ του ίδιου του ενόχου»: Πε ποιον ι ποιουσ τρόπουσ ζχει 

αναπτυχκεί θ ςυγκεκριμζνθ παράγραφοσ και ποια είναι θ δομι τθσ; 

(10 μόρια) 
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Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Υιςτεφετε ότι θ φπαρξθ και θ εφαρμογι των ποινϊν αλλά και ο πολλαπλαςιαςμόσ αυτϊν αποτελοφν τρόπο 

ουςιαςτικισ αντιμετϊπιςθσ των ςφγχρονων αυξανόμενων νοςθρϊν κοινωνικϊν φαινομζνων; (600 λζξεισ) 

(40 μόρια) 
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ΥΣΟΛΨΛΞΘ - ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ  

Α. ΥΣΟΛΨΛΞΘ 

I. Σριςμόσ - Υροςζγγιςθ ζννοιασ 

Υολιτικι: (με τθν ευρφτερθ ζννοια) ονομάηουμε το ςφνολο των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ 

και λειτουργία του κράτουσ, αλλά και τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων του πολίτθ με αυτό. Αναλυτικότερα, ςτον 

όρο «πολιτικι» περιλαμβάνονται  το ςφνολο των γνϊςεων, των προςϊπων, των ιδεϊν, των τρόπων 

ςυμπεριφοράσ και γενικότερα όλων εκείνων των ςτοιχείων που ςυνδζονται με τθ ηωι και τθ δράςθ του 

ανκρϊπου ςτο πλαίςιο του δθμόςιου βίου, τθ ςχζςθ του με τουσ άλλουσ πολίτεσ και τθ ςχζςθ μεταξφ των 

πολιτϊν και του κράτουσ -πολιτικοί θγζτεσ, πολιτεφματα, νόμοι, κεςμοί, πολιτικά κόμματα, πολιτικζσ 

ιδεολογίεσ κ.λπ.  

Ειδικότερα όμωσ ο όροσ «πολιτικι» δθλϊνει και τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά, τθν 

παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν τθσ εξουςίασ και τθν άςκθςθ κριτικισ. 

 

ΛΛ. Υροχποκζςεισ για τθ δραςτθριοποίθςθ του πολίτθ ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ είναι: 

 θ επίγνωςθ του ρόλου του μζςα ςτθν οργανωμζνθ κοινωνία,  

 θ αποδοχι των αρχϊν τθσ δθμοκρατίασ,  

 θ βακιά μόρφωςθ και θ διαρκισ ενθμζρωςθ.  

ΛΛΛ. Χτόχοσ τθσ πολιτικισ είναι: 

 θ διευκζτθςθ των ςυλλογικϊν ηθτθμάτων,  

 είτε αφοροφν εκνικά κζματα, όπωσ θ οικονομικι ανάπτυξθ, θ εξωτερικι πολιτικι, το εξοπλιςτικό 

πρόγραμμα τθσ χϊρασ, είτε τοπικά, όπωσ θ οδικι ςφνδεςθ χωριϊν ι θ παροχι κινιτρων ςτουσ αγρότεσ μιασ 

περιοχισ. 

 

Χφμφωνα με το Β. Φίλια, «Θ πολιτικι είναι ο κατ' εξοχιν τομζασ δράςθσ του ςκεπτόμενου και 

ςυνειδθτοφ ανκρϊπου, που απαιτείτο μζγιςτο βακμό ευκφνθσ και ορκολογιςμοφ. Είναι ςαφζσ ότι μιλάμε 

πάντοτε για άςκθςθ πολιτικισ και όχι για πολιτικαντιςμό που είναι θ αντίςτροφθ όψθ του νομίςματοσ- είναι 

ο καιροςκοπιςμόσ, θ υποςχετολογία, ο εκμαυλιςμόσ, θ ρουςφετολογία, θ ςυντεχνιακι και τοπικιςτικι 

αντίλθψθ του «δθμόςιου» ςυμφζροντοσ˙ είναι με μια λζξθ θ καταςτροφι τθσ πολιτικισ με πολιτικά μζςα. 

Ψο μόνιμο πρόβλθμα τθσ δθμοκρατίασ είναι παντοφ και πάντοτε πϊσ οι γνιςιεσ πολιτικζσ διαδικαςίεσ δεν 

κα εκπζςουν, δε κα εκφυλιςτοφν ςε πολιτικαντιςμό και θ πολιτικι διαμάχθ ςε πολιτικολογία, αφοφ τελικά 

δεν γίνεται πάλθ γφρω από τα προβλιματα και τισ οικονομικζσ - κοινωνικζσ ρίηεσ τουσ, αλλά γφρω από ζνα 

παιχνίδι εντυπωςιαςμοφ τθσ κοινισ γνϊμθσ με ςτόχο τθν ψθφοκθρία». 

 

-Υολίτευμα: Σ τρόποσ διακυβζρνθςθσ μιασ χϊρασ. Ψο ιδεωδζςτερο μζχρι ςτιγμισ πολίτευμα είναι θ 

δθμοκρατία. 

 

Β. ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

Λ. ίσ φιλοςοφία: είναι κακαρά ανκρωποκεντρικι. Υιςτεφει ςτον άνκρωπο, τθν ιδιαίτερθ αξία και τθ 

μοναδικότθτά του και επιχειρεί να προςδιορίςει το πλαίςιο εκείνο μζςα ςτο οποίο κα διαμορφϊνονται με 

τον καλφτερο τρόπο οι ςχζςεισ του με τουσ ςυνανκρϊπουσ του. 
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ΛΛ. ίσ πολίτευμα: Είναι εκείνοσ ο τρόποσ διακυβζρνθςθσ που ςτθρίηεται ςτο τριπλό αξίωμα τθσ λαϊκισ 

κυριαρχίασ «εξουςία εκ του λαοφ, διά του λαοφ και υπζρ του λαοφ». Ετυμολογία: από τισ λζξεισ « διμοσ» 

και κράτοσ» = κρατεί, κυριαρχεί ο λαόσ. 

 

ΛΛΛ. ίσ τρόποσ ηωισ: Για να είναι υγιισ θ δθμοκρατία και όχι ν’ αποτελεί απλϊσ ζνα ψυχρό γράμμα του 

νόμου, πρζπει να μετατρζπεται ςε κακθμερινό βίωμα και τρόποσ ηωισ. Υρζπει, δθλαδι, κάκε πολίτθσ να 

διακζτει παιδεία και κοινωνικι ςυνείδθςθ τζτοιεσ, που κα του υπαγορεφουν να ςζβεται τθν 

προςωπικότθτα και τθν ελευκερία των άλλων και αυτό να ξεκινά από τισ μικρότερεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ςτισ 

οποίεσ εντάςςεται το άτομο (οικογζνεια – ςχολείο), ϊςτε να επεκτακεί και ςε ευρφτερθ βάςθ. 

 

ΛV. Πορφζσ: 

 Άμεςθ δθμοκρατία: ο λαόσ μετζχει άμεςα ςτθ λιψθ των πολιτικϊν αποφάςεων 

 Ζμμεςθ δθμοκρατία: ο λαόσ μετζχει ςτθν λιψθ των πολιτικϊν αποφάςεων ζμμεςα με αντιπροςϊπουσ 

 

V. Αρχζσ Δθμοκρατίασ - Υροχποκζςεισ 

 Οαϊκι κυριαρχία. 

 Ελευκερία ς' όλεσ τισ μορφζσ, αρκεί να είναι οριοκετθμζνθ. 

 Χεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ιδιαιτερότθτασ κάκε ατόμου.  

 Λςοτιμία - ιςονομία - ιςοπολιτεία. 

 Δικαιοςφνθ - Αξιοκρατία. 

 Διάλογοσ - Υολυφωνία - Υολυκομματιςμόσ. 

 Εκλζγειν - Εκλζγεςκαι. 

 Ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά. 

 Διάκριςθ τριϊν εξουςιϊν: νομοκετικι - εκτελεςτικι – δικαςτικι, για τθν παρεμπόδιςθ τθσ ανάμειξθσ τθσ 

μιασ εξουςίασ ςτο ζργο των άλλων. 

 Σ δικαςτικόσ ζλεγχοσ αποφάςεων και ενεργειϊν τθσ νομοκετικισ και τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ. 

 Ευνομία. 

 Αρχι πλειοψθφίασ 

 

VI. Ξίνδυνοι για τθ Δθμοκρατία 

 Ξατάχρθςθ ελευκεριϊν. 

 Σλοκλθρωτικά κακεςτϊτα. 

 Αδικίεσ - αναξιοκρατία - πελατειακό ςφςτθμα ςτισ ςχζςεισ πολιτϊν -κράτουσ. 

 Αδιαφορία των πολιτϊν για τα κοινά. 

 Χκάνδαλα - αυκαιρεςίεσ θγετϊν. 

 Οαϊκιςμόσ - δθμαγωγία. 

 Υαραπλθροφόρθςθ, προπαγάνδα. 

 Βία - εγκλθματικότθτα, παράνομθ ςυμπεριφορά. 

 Απουςία παιδείασ από τουσ πολίτεσ. 
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VII. Αίτια κρίςθσ τθσ Δθμοκρατίασ ςιμερα 

1. Ξρίςθ Φορζων Αγωγισ (Σικογζνεια - Χχολείο - ΠΠΕ), οπότε δεν προςφζρουν τθν απαραίτθτθ 

ανκρωπιςτικι παιδεία και κατάλλθλθ κοινωνικοπολιτικι αγωγι ςτα άτομα. 

2. Χυμφζροντα - προςωπικζσ φιλοδοξίεσ - φανατιςμόσ πολιτικϊν θγετϊν και κομμάτων. 

3. Ωλιςτικό πνεφμα - ο καταναλωτιςμόσ απορροφά το ενδιαφζρον του ςθμερινοφ ανκρϊπου. 

4. Χτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ και εγκλωβιςμόσ ςτο βιομθχανοποιθμζνο τρόπο ηωισ, περιχαράκωςθ 

ςτθν ειδίκευςθ. Άρα, πνευματικι μονομζρεια και θκικοπνευματικι απογφμνωςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου 

και, επομζνωσ, κρίςθ τθσ Δθμοκρατίασ που είναι το κατεξοχιν πνευματικό πολίτευμα. 

5. Αςτικοποίθςθ - ανωνυμία ςτισ μεγαλουπόλεισ - αποξζνωςθ πολιτϊν -> αδιαφορία για τα κοινά. 

Χυνκετότθτα - πολυπλοκότθτα κοινωνιϊν - καταιγιςτικά μθνφματα, πολλαπλοί και αλλθλοςυγκρουόμενοι 

ρόλοι -> ζλλειψθ χρόνου και διάκεςθσ από μζρουσ των πολιτϊν για ςυμμετοχι ςτα πολιτικά δρϊμενα. 

6. Ξρίςθ αξιϊν - θκικι χαλάρωςθ - απευαιςκθτοποίθςθ του ανκρϊπου και ατομικιςμόσ -> Ξρίςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ, εφόςον αυτι προχποκζτει υψθλό ικοσ και ανκρωπιςτικό πνεφμα. 

7. Ανεργία, αδικίεσ, αναξιοκρατία αποκαρδιϊνουν τουσ πολίτεσ και δεν εκτιμοφν τθν ίδια τθ δθμοκρατία ωσ 

πολίτευμα και τουσ κεςμοφσ τθσ. 

 

VIII. Θ κρίςθ τθσ Δθμοκρατίασ –Δείγματα κρίςθσ 

1. Θ δθμοκρατία ςιμερα αναπόφευκτα είναι ζμμεςθ -> απομάκρυνςθ των πολιτϊν από τθν ζμπρακτθ 

πολιτικι δράςθ. 

2. Θ τάςθ κάκε εξουςίασ για ςυγκεντρωτιςμό και ... υπζρβαςθ ορίων. Θ ιδιοτζλεια και θ υπζρμετρθ δίψα 

για εξουςία των πολιτικϊν θγετϊν. 

3. Σ ιδεολογία φανατιςμόσ, θ επικράτθςθ ακραίων ιδεολογιϊν και θ οξφτατθ ιδεολογικι αντιπαράκεςθ. 

4. Θ παραπλθροφόρθςθ και θ δθμαγωγία. 

5. Θ τυπολατρία και θ παραγνϊριςθ τθσ ουςίασ τθσ δθμοκρατίασ. Θ κακι λειτουργία των δθμοκρατικϊν 

κεςμϊν. 

6. Θ απϊλεια τθσ βοφλθςθσ του ατόμου, τθσ ατομικότθτασ λόγω τθσ μαηοποίθςθσ, αλλά και τθσ κρατικισ 

πεικαρχίασ. 

7. Θ ζλλειψθ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ από τουσ πολίτεσ, ο εφθςυχαςμόσ και θ αδιαφορία τουσ για τα 

κοινά. Υροϊόν τθσ ελλιποφσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ, του πλθμμελοφσ ρόλου των πνευματικϊν ανκρϊπων 

και τθσ απογοιτευςισ τουσ από τθ διάβρωςθ του πολιτικοφ βίου. 

8. Ψα αντιδθμοκρατικά πρότυπα που γεννά και προβάλλει θ ςφγχρονθ υλιςτικι κοινωνία, θ κεοποίθςθ του 

κζρδουσ και θ ζξαρςθ του ατομικιςμοφ. 

9. Θ κακι λειτουργία των ΠΠΕ. 

10. Θ ζξαρςθ τθσ τρομοκρατίασ κακιςτά πιο αςτυνομικά τα κράτθ -> περιοριςμόσ των ελευκεριϊν των 

πολιτϊν. 
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IV. Υροχποκζςεισ για τθν καλι λειτουργία τθσ 

1. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο δθμόςιο βίο. 

2. Θ υπθρζτθςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ. 

3. Σ ςεβαςμόσ τθσ βοφλθςθσ τθσ πλειοψθφίασ. 

4. Σ ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων τθσ μειοψθφίασ. 

5. Θ αντικειμενικι και πλιρθσ ενθμζρωςθ του λαοφ για τα κοινά. 

6. Θ χριςθ διαλόγου ςε όλα τα επίπεδα τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ ηωισ. 

 

Θ δθμοκρατία δεν πρζπει να φαντάηεται απλά ωσ πολίτευμα αλλά ωσ τρόποσ ηωισ, ςκζψθσ και 

ςυμπεριφοράσ. Θ δθμοκρατικι ςυνείδθςθ ζχει να κάνει με τθν κάκε ςτιγμι τθσ κακθμερινότθτασ: «όταν 

δεν μπορείσ να ςεβαςτείσ τθν ουρά ςτθν οποία περιμζνεισ δεν είςαι δθμοκράτθσ». Σ δθμοκρατικόσ πολίτθσ 

γνωρίηει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του, ςυναιςκάνεται τθν ευκφνθ του, προαςπίηει το κοινωνικό 

ςυμφζρον και μάχεται για τθν καλι λειτουργία των κεςμϊν. Τπωσ και θ ελευκερία, θ δθμοκρατία δεν είναι 

χάριςμα, δϊρο τθσ φφςθσ, αλλά αδιάλειπτοσ αγϊνασ. 

 

"Ρα αγαπάσ τθν ευκφνθ. Ρα λεσ: εγϊ πρζπει να ςϊςω τοφτθ τθ γθσ. Αν δε ςωκεί, εγϊ φταίω." 

Ρ. Ξαηαντηάκθσ 

 

ΥΑΦΑΟΟΘΟΣ ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Υολιτικι αγωγι και ςχολείο» 

Χτουσ χρόνουσ και ςτον τόπο μασ, τον ταλαιπωρθμζνο από εμφφλιεσ ριξεισ και δικτατορικά κινιματα, θ 

«πολιτικι» βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ ηωισ μασ, ςτθν ατμόςφαιρα που κακθμερινά αναπνζουμε. Παηί με 

μασ και τα παιδιά μασ˙ μοιραία, αναπόφευκτα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, οφτε ορκό, να παραιτθκεί το 

Χχολείο από το χρζοσ να ειςαγάγει τουσ νζουσ και ς' αυτό τον τομζα των γνϊςεων. Χτα δθμοκρατικά 

πολιτεφματα πολίτεσ ετοιμάηει το Χχολείο -και είναι «αχρείοσ» (άχρθςτοσ) κατά τον αρχαίο λόγο ο πολίτθσ 

τθσ Δθμοκρατίασ, που οφτε ζχει ενθμερωκεί οφτε ενδιαφζρεται για τα «κοινά»˙ πολίτθσ α-πολιτικόσ είναι 

αντίφαςθ ςτουσ όρουσ. 

Υϊσ όμωσ κα διδάξει «πολιτικι» το Χχολείο, το δθμοκρατικό Χχολείο; Αυτό είναι το πρόβλθμα που ζχεισ 

να λφςεισ και με τισ δφο ςου ιδιότθτεσ: ωσ «δάςκαλοσ» και ωσ μζλοσ «δθμοκρατοφμενθσ» κοινωνίασ. 

Κα ςε βοθκιςουν, νομίηω, οι ακόλουκεσ διευκρινίςεισ που τισ κεωρϊ απαραίτθτεσ- δεν είναι οι μόνεσ 

που ςου χρειάηονται, αλλ’ ίςωσ οι κυριότερεσ. 

Ψο μάκθμα τθσ πολιτικισ είναι ... «μάκθμα» όχι κομματικι προπαγάνδα, πλφςθ εγκεφάλου. Ψο 

διδακτιριο δεν είναι τόποσ για εγκατάςταςθ κομματικοφ «γραφείου» οφτε θ αυλι του για διαδθλϊςεισ και 

«ςυλλαλθτιρια». Ζξω από τον περίβολο τουσ τα πολιτικά κόμματα μποροφν να οργανϊνουν ςυγκεντρϊςεισ 

και να προπαγανδίηουν με αναγνϊςματα και ακροάματα τισ ιδζεσ και τα προγράμματα τουσ. Πζςα όμωσ 

ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ, είτε ιςτορία και φυςικι διδάςκεται είτε κοινωνιολογία και πολιτικι, θ ατμόςφαιρα, 

ο αζρασ πρζπει να είναι διαφορετικόσ. Εδϊ κα γίνεται κεωρθτικι ζκκεςθ και ιρεμθ κριτικι των πολιτικϊν 

εννοιϊν όχι με προκλιςεισ και ςυνκιματα, αλλά με αναλφςεισ και επιχειριματα. 

Σ Δάςκαλοσ κα δίνει το παράδειγμα με τθν αμερολθψία και τθν ίςθ «προςοχι» του απζναντι ςε όλεσ τισ 

πολιτικζσ κζςεισ. Ακόμθ και με τον τόνο τθσ φωνισ του. Χε καμιάν άλλθ ςχολικι εργαςία δεν επιβάλλεται ωσ 

ευρετικι μζκοδοσ ο διάλογοσ, όςο ς' αυτιν εδϊ. Ψα απολυταρχικά και τα ολοκλθρωτικά, τα ανελεφκερα 
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κακεςτϊτα «μονολογοφν» δεν «διαλζγονται» - μζςα κι ζξω από το ςχολείο. Θ Δθμοκρατία εκφράηεται με το 

διάλογο. Τποιοσ διαφωνεί ζχει το αναφαίρετο δικαίωμα να «μιλιςει», δεν φιμϊνεται. Ξαι όταν θ γνϊμθ 

του δεν βρίςκει απιχθςθ, δεν αναγκάηεται να ςιγιςει- είναι ελεφκεροσ να τθ διατυπϊςει και να τθν 

υποςτθρίξει όπωσ νομίηει καλφτερα. Θ πεικϊ είναι τθσ Δθμοκρατίασ το όπλο, ποτζ θ βία. Ξαι κλίμα τθσ θ 

ευκοςμία και θ νθφαλιότθτα όχι θ αυκάδεια και το τυφλό πάκοσ. 

Ε. Υ. Υαπανοφτςοσ 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Ξείμενο: «Γιάννοσ Ξρανιδιϊτθσ Θ ελλθνικό εξωτερικι πολιτικι»4 

 

Σι προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ 

Α’ Σι ςτόχοι τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ είναι ςαφείσ και ξεκάκαροι. Επιδιϊκουμε τθν ειρινθ, 

τθν αςφάλεια, τθ ςυνεργαςία και τθ ςτακερότθτα ςτθν περιοχι μασ. πιςτοί ςτισ αρχζσ τθσ καλισ γειτονίασ. 

Δεν τρζφουμε επικετικζσ βλζψεισ απζναντι ςε κανζνα και δεν διεκδικοφμε τίποτε παρά τθν αναγνϊριςθ 

από τουσ γείτονεσ και τουσ τρίτουσ του δικαιϊματοσ μασ να αςκοφμε ανεμπόδιςτα τα κυριαρχικά μασ 

δικαιϊματα ςφμφωνα με το Διεκνζσ Δίκαιο και τισ Χυνκικεσ. 

Β' Ψα πολλά ανοικτά μζτωπα που κλθρονομιςαμε, θ αμφιςβιτθςθ και οι τριβζσ, εφλογα μασ 

υποχρεϊνουν ςε υψθλζσ αμυντικζσ δαπάνεσ, δεςμεφοντασ πόρουσ που κα μποροφςαν να διοχετευκοφν 

ςτθν ανάπτυξθ πιο απλόχερθσ ειςοδθματικισ και κοινωνικισ πολιτικισ. Θ ζνταςθ, λοιπόν, δεν ςυμφζρει 

κανζνα και δεν τθν επικυμεί θ κοινωνία και ο λαόσ μασ. Ξάνουμε ό,τι μποροφμε για τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ 

αυτισ. 

Γ' Ψα εκνικά ςυμφζροντα δεν προαςπίηονται με ρθτορείεσ, ξόρκια και αφοριςμοφσ. Δεν αρκοφν τα 

πατριωτικά λόγια, θ αυτάρεςκθ περιχαράκωςθ και εςωςτρζφεια. Θ ακινθςία και θ άρνθςθ παγιϊνουν τισ 

μθ επικυμθτζσ για μασ καταςτάςεισ και τα τετελεςμζνα. Θ κεωρία τθσ «διεκνοφσ ςυνωμοςίασ» κατά τθσ 

χϊρασ, θ πτωχοπροδρομικι αντίλθψθ του απομονωτιςμοφ, θ επιδίωξθ τθσ «μικράσ και εντίμου Ελλάδοσ» 

μασ ζβλαψε ιςτορικά. 

Δ' Χτόχοσ μασ είναι θ ιςχυρι Ελλάδα. Πια Ελλάδα ικανι να ανταγωνιςτεί με επιτυχία ς' ζναν κόςμο 

αλλθλεξάρτθςθσ. Σ κόςμοσ ζχει αλλάξει. Ρζεσ δυναμικζσ αναπτφςςονται, όπου όλοι αξιοποιοφν ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα, επαναςτακμίηουν ςυμφζροντα και ιςορροπίεσ, μεγιςτοποιοφν τα οφζλθ για τα εκνικά τουσ 

ςυμφζροντα. Χ' αυτόν τον κόςμο πρζπει να ςυμμετάςχουμε δυναμικά κι εμείσ. Ρ' αναπτφξουμε μια πολιτικι 

δράςθσ, δθμιουργικότθτασ, πρωτοβουλιϊν ςε χϊρουσ προκλιςεων και ευκαιριϊν. Ρα διερευνοφμε τα 

ερείςματα μασ, να δθμιουργιςουμε νζα. Υροχωροφμε, λοιπόν, ςτισ απαραίτθτεσ αναπροςαρμογζσ ςτον 

τρόπο διαμόρφωςθσ και άςκθςθσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ, με τουσ ςτόχουσ όμωσ αμετακίνθτουσ. 

Ε’ Υροςπακοφμε να εκςυγχρονίςουμε τον πολιτικό μασ λόγο, να γίνουμε πιο ευζλικτοι ςτουσ χειριςμοφσ 

μασ. Θ εκνικι ςτρατθγικι δεν υλοποιείται με αςκιςεισ επί χάρτου, αλλά με προςεκτικά βιματα και 

μεκοδικότθτα. Θ διπλωματία αςκείται με ζνα πλζγμα χειριςμϊν που κρίνεται από το ςυνολικό αποτζλεςμα. 

Δεν μπορείσ να απομονϊςεισ το μζροσ από το όλο. Δεν είναι δυνατόν, κάκε φορά, οιαδιποτε κίνθςθ, 

τακτικι ι μθ, οιαδιποτε ενζργεια να διαχωρίηεται από το πλαίςιο όπου είναι ενταγμζνθ και να ελζγχεται ωσ 

υποχωρθτικι ι να εκτιμάται με ςυναιςκθματικά κριτιρια. Αυτι θ καχυποψία ενζχει μια δαιμονολογικι 

προςζγγιςθ, είναι πλεγματικά θττοπακισ, δεν βοθκάει τθν εκνικι υπόκεςθ. Εκτόσ εάν γίνεται 

κακοπροαίρετα ι από αντιπολιτευτικι και μόνο ςκοπιμότθτα, οπότε παρζλκει (= περιττεφει, κακυςτερεί) 

κάκε γνιςια προςπάκεια ανταλλαγισ επιχειρθμάτων και κζςεων ανάμεςα μασ. 

ΧΨ Γνωρίηουμε πολφ καλά τα εκνικά μασ δίκαια και τα προβάλλουμε ςκεναρά. Δεν ζχουμε να 

φοβθκοφμε τίποτε ςυνομιλϊντασ με οιονδιποτε, φίλο ι αντίπαλο. Ζχουμε εμπιςτοςφνθ ςτισ δυνάμεισ μασ, 

                                         
4 Απόςπαςμα από ομιλία ςτο Ελλθνικό Ξοινοβοφλιο ςτισ 16 Παρτίου 1997. Χκοτϊκθκε ςτισ 14/9/1999 κακϊσ μεςέβαιμε 

με ςξ σπηοεριακό αεοξρκάτξπ Φάλκξμ ςηπ Δλλημικήπ Κσβέομηρηπ ρςξ Βξσκξσοέρςι, ποξκειμέμξσ μα 
ρσμμεςάρυει ρε Διαβαλκαμική Διάρκεφη ςχμ σπξσογώμ Δνχςεοικώμ. Δίκξρι λεπςά ποιμ ςημ ποξργείχρη, ςξ 
αεοξρκάτξπ σπέρςη ρτξδοέπ αμαςαοάνειπ και έυαρε απόςξμα ύφξπ, πέτςξμςαπ από ςα 25.000 ρςα 5.000 
πόδια. Απξςέλερμα ήςαμ μα βοξσμ ςοαγικό θάμαςξ ένι επιβαίμξμςεπ πξσ εκείμη ςημ ώοα δεμ ήςαμ δεμέμξι 
ρςιπ θέρειπ ςξσπ: ξ Γιάμμξπ Κοαμιδιώςηπ, ξ γιξπ ςξσ, δύξ δημξριξγοάτξι ςηπ ΔΡΤ, έμαπ αρςσμξμικόπ ςηπ 
τοξσοάπ ςξσ και ξ μηυαμικόπ ςξσ αεοξρκάτξσπ. 
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ςτισ ικανότθτεσ μασ και ςτθ διαφγεια των επιχειρθμάτων μασ. Υρζπει να διακρίνουμε όμωσ ανάμεςα ςτισ 

ζννοιεσ: άλλο είναι θ απλι ςυηιτθςθ κοινωνικοφ χαρακτιρα ςτο πλαίςιο μιασ διεκνοφσ ςυνάντθςθσ, άλλο θ 

διερεφνθςθ προκζςεων, άλλο θ ςυνομιλία ι ανταλλαγι απόψεων, άλλο ο διάλογοσ και άλλο θ 

διαπραγμάτευςθ. Ζχουμε φκάςει ςτο ςθμείο και τθν απλι διπλωματικι χειραψία να τθν εκλαμβάνουμε ωσ 

διολίςκθςθ από πάγιεσ αρχζσ και κζςεισ, ωσ ζναρξθ ουςιαςτικοφ διαλόγου, ακόμθ και ωσ εκχϊρθςθ 

κυριαρχικϊν δικαιωμάτων! 

Υολιτικόσ λόγοσ Γιάννου Ξρανιδιϊτθ υφυπουργόσ Εξωτερικϊν του ΥΑΧΣΞ  

 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (150 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Ρα βρείτε τουσ τρόπουσ πεικοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο κείμενο και να εντοπίςετε τα χωρία 

(ενδεικτικά). 

(15 μόρια) 

2. Ανάμεςα ςτα χαρακτθριςτικά του πολιτικοφ λόγου μποροφμε να διακρίνουμε: α) τθ χριςθ του α' 

πλθκυντικοφ προςϊπου, β) τθν παραινετικι (ι δεοντολογικι) γλϊςςα. Ρα εντοπίςετε αυτά τα 

χαρακτθριςτικά ςτο κείμενο και να εξθγιςετε ποια ι ποιεσ προκζςεισ του ομιλθτι κατά τθ γνϊμθ ςασ 

εξυπθρετοφν. 

(5 μόρια) 

3. Υοια ςυλλογιςτικι πορεία εφαρμόηεται ςτθ Β' παράγραφο; Δικαιολογιςτε τθ γνϊμθ ςασ. 

(10 μόρια) 

4. Ρα εξετάςετε και να ςχολιάςετε τθ ςυνεκτικότθτα μεταξφ Β', Γ' και Δ' παραγράφου του ςυγκεκριμζνου 

πολιτικοφ λόγου. 

(5 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ρα γράψετε ζνα άρκρο (500 -600 λζξεισ) για το περιοδικό του ςχολείου ςασ, ςτο οποίο να παρουςιάςετε 

φαινόμενα αντιδθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ ςτον κακθμερινό βίο και να αναφζρετε τισ αρετζσ που πρζπει 

να διακρίνουν τον δθμοκρατικό πολίτθ ςτθν κακθμερινότθτά του. 

(40 μόρια) 
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ΟΑΝΞΛΧΠΣΧ - ΥΦΣΥΑΓΑΡΔΑ 

Α. ΟΑΝΞΛΧΠΣΧ 

I. Σριςμόσ λαϊκιςμοφ 

Οαϊκιςμόσ είναι θ κατ' επίφαςθ λαϊκότθτα, ό,τι προςπακεί να μοιάςει πιο λαϊκό, αλλά τελικά δεν το 

προςεγγίηει. Αποτελεί προςπάκεια χειραγϊγθςθσ των μαηϊν μζςα από τθν επίδειξθ ψεφτικου 

ενδιαφζροντοσ για τα προβλιματα, τισ αντιλιψεισ, τισ αξίεσ και τθν αιςκθτικι τουσ. Πε άλλα λόγια είναι θ 

εξαπάτθςθ του λαοφ, υποκατάςταςθ του ςτον ιςτορικό του ρόλο, χειραγϊγθςθ του για λόγουσ 

χρθςιμοκθρικοφσ. 

 

ΛΛ. Εκδθλϊςεισ λαϊκιςμοφ 

Σ λαϊκιςμόσ ζχει διειςδφςει  ςε πολλζσ εκδθλϊςεισ του κοινωνικοφ βίου: 

 Χτθν πολιτικι με τθ μορφι τθσ δθμαγωγίασ (π.χ. υπερβολικζσ οικονομικζσ παροχζσ), τθσ κολακείασ του 

λαοφ, τθν επιβολι τθσ προςωπολατρίασ. Τμωσ και θ γλϊςςα δε μζνει αλϊβθτθ. Χαρακτθριςτικά οι 

πολιτικοί θγζτεσ χρθςιμοποιοφν ζτςι τθ γλϊςςα, προςπακϊντασ να μασ πείςουν για τθν υποτικζμενθ 

λαϊκότθτα τουσ. Ψυπικι εκδιλωςθ λαϊκιςμοφ ςτισ μζρεσ μασ είναι θ προςπάκεια πολλϊν πολιτικϊν να 

πείςουν ότι βρίςκονται κοντά ςτο λαό και κατανοοφν καλφτερα τα προβλιματα του υιοκετϊντασ, 

περιςταςιακά βζβαια, «λαϊκζσ» ςυνικειεσ (π.χ. πθγαίνουν ςε λαϊκζσ ταβζρνεσ, ψαρεφουν ςτισ διακοπζσ 

τουσ ι πετοφν χαρταετό τθν Ξακαρι Δευτζρα). 

 Χτθν ιδεολογία: Υολλοί καπθλεφονται ιερζσ ιδζεσ και αξίεσ με ζντονθ φόρτιςθ (π.χ. επικαλοφνται 

ςυνεχϊσ τθν πατρίδα, τθ κρθςκεία, το ζκνοσ, κτλ), προκειμζνου να προςελκφςουν τα πλικθ. 

 Χτθν εκπαίδευςθ: Σ λαϊκιςμόσ ςτα πλαίςια αυτοφ του κεςμοφ εκδθλϊνεται με τθν επίδειξθ εφνοιασ – 

κολακείασ προσ τουσ μακθτζσ (π.χ. χαριςτικι βακμολογία), με τθν επικράτθςθ τθσ βακμοκθρίασ 

πιςτοποιοφν τθν επικράτθςθ του λαϊκιςμοφ.και με τθν ειςαγωγι αδικαιολόγθτα μεγάλου αρικμοφ φοιτθτϊν 

ςτα Α.Ε.Λ. και Ψ.Ε.Λ. 

Χτθν ψυχαγωγία: Ξυριαρχοφν τρόποι ψυχαγωγίασ που υποβακμίηουν τθν αιςκθτικι και τθν 

ψυχοπνευματικι καλλιζργεια του κοινοφ (π.χ. επικεωριςεισ με κυρίαρχο ςτοιχείο τθ χυδαιότθτα, 

κεαματικζσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ με ςχθματικοφσ χαρακτιρεσ). Επικρατεί το φτθνό γοφςτο ςτο όνομα 

του δικεν λαϊκοφ. 

 Χτα Π.Π.Ε.: Ξυριαρχεί ο κιτρινιςμόσ, θ ςκανδαλοκθρία και θ μυκοποίθςθ των εμπορικϊν καλλιτεχνϊν 

και των δθμοφιλϊν ακλθτϊν με αποτζλεςμα τα ςθμαντικά γεγονότα να περνοφν απαρατιρθτα. 

 Χτο χϊρο του βιβλίου: Ψθ κζςθ τθσ λογοτεχνίασ, ςταδιακά παίρνει θ παραλογοτεχνία, τα αςτυνομικά και 

δικεν αιςκθματικά μυκιςτοριματα, που αποξενϊνουν τον αναγνϊςτθ από τθν πραγματικότθτα και 

δθμιουργοφν εξωπραγματικά πρότυπα. Σ λαϊκιςμόσ διαβρϊνει και τθν τζχνθ ενόσ τόπου με τθν υιοκζτθςθ 

τθσ μαηικισ κουλτοφρασ, τον εκχυδαϊςμό και τθν προβολι όχι του ποιοτικοφ αλλά του εμπορικοφ. Ψα 

περιοδικά ποικίλθσ φλθσ και ο κιτρινιςμόσ πιςτοποιοφν τθν ανοχι του ςφγχρονου ανκρϊπου ςτθν ευτζλεια 

του λαϊκιςμοφ. 
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IΛΛ. Αίτια λαϊκιςμοφ 

 Θ ανεπάρκεια του εκπαιδευτικοφ κεςμοφ και θ παροχι αποςπαςματικισ και εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ 

δεν ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ, τθσ βοφλθςθσ και τθ ςυγκρότθςθ ιδεολογίασ. 

 Ψο χαμθλό πνευματικό επίπεδο του λαοφ, που χωρίσ τθν οξφνοια που θ γενικι παιδεία προςφζρει ςτον 

άνκρωπο γίνεται άκυρμα (=παιχνίδι) ςτα χζρια των ιςχυρϊν. 

 Θ αλλοτρίωςθ του ςυγχρόνου ανκρϊπου και θ ιςοπζδωςθ τθσ προςωπικότθτασ του δεν του επιτρζπει 

να αναπτφξει μθχανιςμοφσ αντίςταςθσ και να διαμορφϊςει προςωπικι αντίλθψθ για τθ ηωι. 

 Ψο λαϊκιςμό καλλιεργοφν αυταρχικά πολιτικά κόμματα και θγζτεσ με δθμοκρατικό μανδφα με ςτόχο να 

ελζγχουν και να κακοδθγοφν τισ μάηεσ ςφμφωνα με τα ςυμφζροντα τουσ. 

 Θ πολιτικι απομόνωςθ, λόγω τθσ απογοιτευςθσ και τθσ ζλλειψθσ χρόνου του ςφγχρονου ανκρϊπου, 

τον κακιςτοφν ανενθμζρωτο και εφκολο κιραμα των πολιτικϊν. 

 Ψα ΠΠΕ, που με τθ ςυνεχι προβολι λαϊκίςτικων προτφπων τα κακιερϊνουν και τα ενδυναμϊνουν για 

λόγουσ εμπορικοφσ. 

 Θ κυριαρχία τθσ μόδασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ ςυμβάλλει ςτθν εξάλειψθ των 

ιδιαιτεροτιτων, των προςωπικϊν επιλογϊν και, τζλοσ, ςτθν πλιρθ ιςοπζδωςθ τθσ προςωπικότθτασ.  

 Θ γενικευμζνθ κρίςθ των αξιϊν, θ εφκολθ αποδοχι νζων τρόπων ηωισ και διαςκζδαςθσ που 

αλλοιϊνουν τθν ζννοια τθσ ψυχαγωγίασ. 

 Θ αποκοπι του μζςου ανκρϊπου ςιμερα από τθ λαϊκι παράδοςθ, τθ ςωςτι γνϊςθ τθσ  γλϊςςασ και 

τθ λαϊκι τζχνθ, που τον οδιγθςαν ςτθν αλλοτρίωςθ και τθν ξενομανία. 

 Θ απουςία πνευματικϊν θγετϊν, που κα απζτρεπαν το λαό από το λαϊκιςμό. 

 Θ πολιτικι αλλοτρίωςθ, που κακιςτά τοφσ πολιτικοφσ ψθφοκιρεσ, αδιάφορουσ για το ςυλλογικό καλό. 

 

ΛV. Χυνζπειεσ λαϊκιςμοφ 

 Αρχικά ηοφερζσ είναι οι ςυνζπειεσ ςτο χϊρο του πνεφματοσ, αφοφ ο λαϊκιςμόσ καταλφει τθν κριτικι 

ικανότθτα και διαμορφϊνει άτομα εφκολα χειραγωγιςιμα. 

 Ακόμθ καταλφεται θ ατομικότθτα, θ ςυγκροτθμζνθ προςωπικότθτα του ανκρϊπου που εξαναγκάηεται να 

λειτουργεί ωσ απρόςωπο ον, εξιςωμζνο με τθ μάηα. 

 O λαόσ αποπροςανατολίηεται, πακθτικοποιείται και αδιαφορεί για τα προβλιματά του. 

 Θ κοινωνικι πακθτικότθτα ευνοεί τθ διατιρθςθ του status quo, των ανιςοτιτων, τθσ εκμετάλλευςθσ, τθσ 

διαφκοράσ, τθσ κακοδιοίκθςθσ και γενικότερα όλων των αδυναμιϊν τθσ κοινωνίασ. 

 Ξαίριο είναι το χτφπθμα που υφίςταται θ δθμοκρατία. Φαλκιδεφεται και υπονομεφεται θ λειτουργία τθσ. 

Ζτςι θ λαϊκίςτικθ πρακτικι ςυμβάλλει ςτθν κατίςχυςθ ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων και κυβερνιςεων. 

 Ωποβιβάηεται ο τρόποσ ηωισ του ανκρϊπου, αφοφ εξοβελίηεται ο αυτοςεβαςμόσ και θ αξιοπρζπεια. 

 Ψζλοσ, ο λαϊκιςμόσ ςτθν τζχνθ, ςτθ δθμοκρατία ι ςτθ γλϊςςα εκμαυλίηει και ιςοπεδϊνει τον πολιτιςμό 

μασ. Θ παράδοςθ μασ γίνεται φολκλόρ «φτθνι» και χυδαία προσ κατανάλωςθ, θ γλϊςςα μασ διαβρϊνεται, 

θ πολιτικι μασ κουλτοφρα κακοποιείται, ο πολιτιςμόσ και οι αξίεσ αλλοιϊνονται. 
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V. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ 

• Συςιαςτικι και γενικι παιδεία, που κα καταςτιςει τον άνκρωπο ικανό να αντιταχκεί ςτθν ευτζλεια του 

λαϊκιςμοφ. 

• Αναχαίτιςθ του μιμθτιςμοφ, τθσ ξενολατρίασ και ποιοτικι προςζγγιςθ τθσ παράδοςθσ μασ. 

• Χωςτι γνϊςθ και χριςθ τθσ γλϊςςασ μασ. 

• Χυμμετοχι ςτα κοινά, ζλεγχοσ των εξουςιϊν, παραγκωνιςμόσ των λαϊκιςτϊν θγετϊν. 

• Συςιαςτικι ςυμμετοχι των πνευματικϊν θγετϊν, που κα μποροφςαν να καυτθριάςουν το λαϊκιςμό 

καινά κακοδθγιςουν το λαό. 

• Ψα ΠΠΕ, που κα πρζπει να μθν εκκειάηουν τθν ευτζλεια και τθ μαηικότθτα, αλλά τθν ποιότθτα και τθν 

αντικειμενικότθτα. Ψότε μόνο θ αναντίλεκτθ δφναμθ που διακζτουν κα αποβεί καρποφόρα.  

 

Β.ΥΦΣΥΑΓΑΡΔΑ 

Λ. Σριςμόσ 

Υροπαγάνδα ( από το λατινικό ριμα propagare = διαδίδω) είναι θ ςυςτθματικι και με ζντεχνουσ ζωσ 

φπουλουσ μθχανιςμοφσ διάδοςθ κάποιων ιδεϊν από οριςμζνουσ πομποφσ ςε οριςμζνουσ δζκτεσ με ςκοπό 

τθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων των πρϊτων ςε βάροσ των 

δεφτερων. Υαράλλθλα, ςτρζφεται με ςφοδρότθτα εναντίον των αντίπαλων απόψεων ι κεωριϊν. 

 

ΛΛ. Πορφζσ προπαγάνδασ 

 Υολιτικι. 

 Κρθςκευτικι ( ι προςθλυτιςμόσ). 

 Ξοινωνικι (π.χ. εκςτρατεία εναντίον των αμβλϊςεων ςτισ ΘΥΑ με διαφθμίςεισ). 

 

ΛΛΛ. άορείσ προπαγάνδασ 

 Σικογζνεια.  

 Χχολείο. 

 Πζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.  

 Υολιτικοί θγζτεσ.  

 Χτρατόσ. 

 Υνευματικοί - κρθςκευτικοί θγζτεσ κ.λπ. 

 

IV. Πθχανιςμοί προπαγάνδασ 

 Χυχνι επανάλθψθ των βαςικϊν αρχϊν ι των ιδεολογικϊν αξόνων. 

 Χφγχυςθ είδθςθσ και ςχολίου.  

 Βαρφγδουποι τίτλοι, εντυπωςιακζσ εικόνεσ-ιχοι ςτα ΠΠΕ. Υλφςθ εγκεφάλου. 

 Υαραπλθροφόρθςθ -ψευδολογία. 

 Χυγκαλυμμζνοσ λαϊκιςμόσ. 

 Υροςωπολατρία (μυκοποίθςθ ενόσ θγζτθ ι κρθςκευτικοφ αρχθγοφ). 
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 Ξινδυνολογία. 

 Φθμολογία. 

 Χυνκθματολογία. 

 

V. Αίτια προπαγάνδασ 

1) Από Υομποφσ – Οαϊκιςτζσ: 

 Χυμφζροντα οικονομικά. 

 Χυμφζροντα πολιτικά-επεκτατικζσ βλζψεισ. 

 Υροςωπικζσ φιλοδοξίεσ. 

 Φανατιςμόσ. 

 Βρίςκονται ςυχνά κάποιοι, οι οποίοι ζχοντασ εξουςία και δφναμθ ςτα χζρια τουσ εκμεταλλεφονται τουσ 

άλλουσ. 

 

2) Από Δζκτεσ - κφματα Υροπαγάνδασ 

 Υολλοί άνκρωποι ςιμερα ζχουν γίνει δοφλοι του υλικοφ ευδαιμονιςμοφ και του καταναλωτιςμοφ, 

κεοποιοφν το χριμα και υπερεργάηονται για τθν απόκτθςθ του. Επομζνωσ, αδιαφοροφν για τα κοινά, δεν 

διαμορφϊνουν άποψθ για τα πολιτικοκοινωνικά δρϊμενα, δεν προβάλλουν αντιςτάςεισ και εφκολα 

παραςφρονται και γίνονται κφματα τθσ προπαγάνδασ. 

 Θ τυφλι προςκόλλθςθ ςτθν ειδίκευςθ κάνει τον άνκρωπο πνευματικά μονομερι, άρα και πάλι δεν ζχει 

κριτικό πνεφμα και ςφαιρικι γνϊςθ, οπότε εφκολα μετατρζπεται ςε κφμα προπαγάνδασ. 

 Θ ςτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ, δθλαδι θ αντίλθψθ ότι θ τεχνολογία και μόνο οδθγεί τον άνκρωπο 

ςτθν ευτυχία κακϊσ και ο ςφγχρονοσ βιομθχανοποιθμζνοσ τρόποσ τθσ ηωισ (υποδοφλωςθ ςτθ μθχανι - ο 

άνκρωποσ γίνεται δοφλοσ των δθμιουργθμάτων του), ζχουν απογυμνϊςει θκικοπνευματικά τον άνκρωπο. 

Χωρίσ τθν απαιτοφμενθ καλλιζργεια παραςφρεται ευκολότερα από διάφορεσ μορφζσ προπαγάνδασ. 

 Σι κοινωνίεσ είναι ςφνκετεσ και πολφπλοκεσ, οι ρυκμοί ταχφτατοι, τα μθνφματα καταιγιςτικά, οι ρόλοι 

που καλοφνται να επιτελζςουν οι άνκρωποι είναι πολλαπλοί και αλλθλοςυγκρουόμενοι. Τλα αυτά 

απορροφοφν πλιρωσ το ενδιαφζρον πολλϊν πολιτϊν ςιμερα, με αποτζλεςμα να ςτεροφνται τον 

απαραίτθτο ελεφκερο χρόνο για να επεξεργαςτοφν τα διάφορα μθνφματα. Υάλι λοιπόν μετατρζπονται 

ευκολότερα ςε κφματα τθσ προπαγάνδασ. 

 Οόγω τθσ υπερςυςςϊρευςθσ τόςων ανκρϊπων ςτισ μεγαλουπόλεισ (αςτικοποίθςθ), χαλαρϊνουν οι 

κοινωνικοί δεςμοί, τα άτομα αποξενϊνονται και ηουν ςτθν ανωνυμία. Υαφουν να ενδιαφζρονται ο ζνασ για 

τον άλλον κακϊσ και για τα κοινά ηθτιματα, οπότε παραςφρονται ευκολότερα και γίνονται κφματα 

προπαγάνδασ. 

 Ψζλοσ, θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ παιδείασ (κρίςθ και αντίςτοιχων φορζων αγωγισ) περιόριηα τθν κριτικι 

ςκζψθ των ατόμων-δεκτϊν. 

 

VI. Αποτελζςματα προπαγάνδασ 

1. Παηοποίθςθ, χειραγϊγθςθ, αποπροςανατολιςμόσ κοινισ γνϊμθσ.  

2. Επιβάλλονται ευκολότερα τα φαινόμενα του φανατιςμοφ και του δογματιςμοφ.  
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3. Εκνικιςμοί -  πόλεμοι,  ςυγκροφςεισ,  βία  -  εγκλθματικότθτα, παραβίαςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

ρατςιςμόσ. 

4. Διαιϊνιςθ ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων, αναχρονιςτικϊν αντιλιψεων. 

5. Ξαταναλωτιςμόσ-υπερεντατικοποίθςθ εργαςίασ (λόγω διαφθμιςτικισ προπαγάνδασ).  

6. Ξομματικόσ φανατιςμόσ - πόλωςθ (πολιτικι προπαγάνδα), απουςία διαλόγου - πολυφωνίασ, 

ελαχιςτοποίθςθ ελζγχου τθσ εξουςίασ-θγεςίασ, κρίςθ δθμοκρατίασ.  

7. Ζλλειψθ ςεβαςμοφ - ανκρωπιςμοφ, ςτζρθςθ πνευματικισ ελευκερίασ. 

8. Επικράτθςθ ξζνθσ κουλτοφρασ - πολιτιςτικι διείςδυςθ από αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςε βάροσ 

υπανάπτυκτων ι αναπτυςςόμενων κρατϊν, ξενομανία. 

 

VI. Υροπαγάνδα και Διαφιμιςθ 

Σμοιότθτεσ 

 Χτόχο ζχουν να επθρεάςουν τθ ςκζψθ και τθ ςυμπεριφορά του ατόμου. 

 Χρθςιμοποιοφν επιςτθμονικζσ μεκόδουσ (πορίςματα τθσ Ψυχολογίασ, τθσ Ξοινωνιολογίασ, τθσ 

Χτατιςτικισ, και τθσ Επικοινωνίασ). 

 Επιςτρατεφουν δοκιμαςμζνεσ τεχνικζσ επθρεαςμοφ (π.χ. επανάλθψθ μθνυμάτων, ςυνκιματα). 

Διαφορζσ 

 Θ προπαγάνδα διαδίδει ιδζεσ και κεωρίεσ, θ διαφιμιςθ προβάλλει και αγακά και υπθρεςίεσ. 

 Θ προπαγάνδα επιδιϊκει το μακροπρόκεςμο επθρεαςμό, θ διαφιμιςθ τον άμεςο. 

 Θ προπαγάνδα δεν αποκαλφπτει τισ επιδιϊξεισ τθσ, ενϊ θ διαφιμιςθ ζχει ςαφείσ ςτόχουσ. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Ξείμενο 

«Σι περιφρονθτζσ του πλικουσ» 

«Από το Οαό …»Οίγεσ δικτατορίεσ, ςιμερα, αρκοφνται ςτο βακμό υποκριςίασ που ςυνίςταται ςτο να 

λζγονται «δθμοκρατικζσ», επειδι εργάηονται «για χάρθ του λαοφ». Σι περιςςότερεσ προχωράν πιο πζρα, 

κζλουν να πιςτεφεται ότι είναι και κυβερνιςεισ «από το λαό», καμιά φορά κι ότι κυβερνάνε «δια του 

λαοφ». 

Ξλαςικι μζκοδοσ για τθν οργάνωςθ αυτισ τθσ απάτθσ είναι το δθμοψιφιςμα, που πρϊτοσ 

μεταχειρίςτθκε με τζτοιο τρόπο ο Ραπολζων Γ' το 1852. Δυο λογιϊν δθμοψθφίςματα είναι κεμιτά, με 

δθμοκρατικά κριτιρια. Ψο ζνα, που εφαρμόηεται από παλιά ςτα ελβετικά καντόνια, διενεργείται μζςα ς' ζνα 

ιςχφον πολίτευμα, από το οποίο και ςυνικωσ προβλζπεται, και ηθτάει ν' αποφανκοφν οι εκλογείσ άμεςα 

πάνω ς' ζνα απλό και ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα όπου μπορεί κανζνασ ν' απαντιςει πραγματικά μ' ζνα «Ραι» ι 

μ' ζνα «Τχι»: λ.χ. «κζλετε να ψθφίηουν οι γυναίκεσ;». Ψο άλλο αφορά το ίδιο το πολίτευμα και είναι κι 

εκείνο κεμιτό όταν το ερϊτθμα, και πάλι, είναι απλό - του τφπου «Βαςιλευομζνθ ι Αβαςίλευτθ 

Δθμοκρατία;» (τζτοια ςτάκθκαν, ανεξάρτθτα από το πϊσ ζγιναν ςτθν πράξθ, τα δθμοψθφίςματα του 

1924,1935 και 1946 ςτθν Ελλάδα). Θ ακζμιτθ εκμετάλλευςθ του κεςμοφ αρχίηει όταν χρθςιμοποιείται (από 

το Ραπολζοντα Γ', τον Χίτλερ κι άλλουσ) ςαν υποκατάςτατο κοινωνικισ δθμοκρατικισ διαδικαςίασ, ηθτϊντασ 

πονθρά ζνα «Ραι» ι ζνα «Τχι» ςε κζματα που από τθ φφςθ τουσ δεν επιδζχονται μονολεκτικι απάντθςθ 

(λ.χ. «κζλετε να ςασ κυβερνάω εγϊ;» χωρίσ να δίνεται ςοβαρι διαηευκτικι λφςθ). Πϋ αυτι τθ νοκευμζνθ 

μορφι μεταχειρίηονται ςυνικωσ το δθμοψιφιςμα τα αυταρχικά κακεςτϊτα. Είτε για να προςδϊςουν 

«λαϊκό χρίςμα» ςτθν εξουςία τουσ («από το λαό») είτε για να επικυρϊςουν τετελεςμζνα γεγονότα ι να 

επιβάλουν πλατιζσ και περίπλοκεσ μεταρρυκμίςεισ με τθ «ςυγκατάκεςθ» των εκλογζων («δια του λαοφ»). 

Χαρακτθριςτικό, ς' όλεσ τισ περιπτϊςεισ, είναι ότι ο ψθφοφόροσ δεν ζχει γνιςια εκλογι. Ξι όταν ακόμα του 

δίνουν ςτ' αλικεια τθ δυνατότθτα να ψθφίςει «Τχι» - πράμα ςπάνιο, γιατί κατά κανόνα τζτοια 

δθμοψθφίςματα διεξάγονται ςε κλίμα ψυχολογικισ ι και υλικισ βίασ - το ερϊτθμα είναι διατυπωμζνο με 

τζτοιον τρόπο ϊςτε το «Ραι», όςο οδυνθρό και να 'ναι (λ.χ. ς' ζνα απαράδεκτα αντιδθμοκρατικό Χφνταγμα), 

να φαίνεται ςε πολλοφσ προτιμότερο από ζνα «Τχι» που μοιάηει να οδθγεί ς' αδιζξοδο (λ.χ. ςτθν ανυπαρξία 

οποιουδιποτε Χυντάγματοσ). 

Σι περιςςότερεσ δικτατορίεσ προςπακοφν και με χίλιουσ δφο άλλουσ τρόπουσ να δείξουν ότι είναι 

δθμοφιλείσ, και άρα «δθμοκρατικζσ». Ωπάρχουν οι μαηικζσ ςυγκεντρϊςεισ, οργανωμζνεσ μ' επιμζλεια από 

τθν αςτυνομία. Ωπάρχουν οι χιλιάδεσ επιγραφζσ και πινακίδεσ που παραμορφϊνουν το τοπίο με 

φιλοκακεςτωτικά ςυνκιματα και που υποτίκεται ότι τοποκετοφνται «αυκόρμθτα» από διμουσ, κοινότθτεσ 

και ιδιϊτεσ. Ωπάρχουν οι ςωροί από ομοιόμορφα ψθφίςματα και τθλεγραφιματα επιδοκιμαςίασ που δεν 

ζχει καμιά δυςκολία να υπαγορεφει ο αςτυνομικόσ μθχανιςμόσ ςε Χυγκλιτουσ πανεπιςτθμίων όςο και ςε 

εργατικζσ ενϊςεισ, ςε αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ όςο και ςε ςυνδζςμουσ εκδοροςφαγζων. 

Από ποφ ν' αρχίςει θ απαρίκμθςθ και ποφ να τελειϊςει; Σι ίδιεσ οι λζξεισ διαςτρεβλϊνονται. «Είμαςτε 

παιδιά του λαοφ», λζνε λόγου χάρθ οι δικτάτορεσ (εννοϊντασ ότι δεν προζρχονται από τθν παλιάν 

ικφνουςα τάξθ) «και κατά ςυνζπεια εκπροςωποφμε το λαό» - ςα να μθν ιταν γεμάτθ θ Λςτορία από 

φρικτοφσ τυράννουσ «λαϊκισ», μ' αυτι τθν ζννοια, καταγωγισ- τζτοιοσ ιταν κι ο Χίτλερ ... Αλλά ζνασ από 

τουσ κραςφτερουσ ιςχυριςμοφσ των μεταμφιεςμζνων περιφρονθτϊν του πλικουσ είναι εκείνοσ που 

εμφανίηει τουσ πολίτεσ ςαν παρανοϊκοφσ: «Ρομίηετε ότι δεν μασ κζλετε», τουσ βεβαιϊνουν «ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα, υποςυνείδθτα, το καλφτερο μζροσ του εαυτοφ ςασ πάντα εμάσ αποηθτοφςε δίχωσ να το 

ξζρετε». 
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Σι παλιζσ μοναρχίεσ είχαν πολλά τρωτά, αλλά δεν καταδζχονταν ςυνικωσ τζτοιεσ κακογουςτιζσ. Πιτε 

εξευτζλιηαν ς' αυτό το βακμό τουσ υπθκόουσ τουσ, μιτε κι επικαλοφνταν, ςαν απόδειξθ δθμοτικότθτασ, το 

μικρό ςχετικά ποςοςτό του πλθκυςμοφ που βριςκόταν ςτισ φυλακζσ για πολιτικοφσ λόγουσ. 

Το δοκίμιο είναι από το βιβλίο «Οι μεταμορφϊςεισ του Αλάριχου». 

 Γράφτθκε ςτθν περίοδο τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ (1967-1974) 

 και ςυγκεκριμζνα το φκινόπωρο του 1971. 

Φ. Φοφφοσ 

Υαρατθριςεισ 

Α. Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (100 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Υοιο είναι το είδοσ τθσ ςυλλογιςτικισ πορείασ που ακολουκείται ς' όλο το κείμενο και γιατί; 

(10 μόρια) 

2. Γιατί χρθςιμοποιοφνται τα ειςαγωγικά («») ςε διάφορα ςθμεία του κειμζνου; 

(5 μόρια) 

3. α) Ρα βρείτε τθν ετυμολογία των παρακάτω λζξεων του κειμζνου: υποςυνείδθτα, απόδειξθ, 

φιλοκακεςτωτικά, υποκατάςτατο, δθμοψιφιςμα. 

 β) Ρα βρείτε αντϊνυμα ι ςυνϊνυμα των παρακάτω λζξεων του κειμζνου: μεταρρυκμίςεισ (ςυνϊν.), 

ςυγκατάκεςθ (αντϊν.), ακζμιτοσ (αντϊν.), μεταχειρίηονται (ςυνϊν.), επικυρϊςουν (ςυνϊν.). 

(10 μόρια) 

4. Υοιο είναι το κεματικό κζντρο και ποια θ κζςθ του ςυγγραφζα ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο; 

(10 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ρα ςυντάξετε ζνα άρκρο για τθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ ςτο οποίο κα εξθγείτε γιατί θ κοινι γνϊμθ 

επθρεάηεται τόςο πολφ από τουσ μθχανιςμοφσ προπαγάνδασ και κα ορίηετε τθ δζουςα ςτάςθ του κακενόσ 

μασ απζναντί ςτθν κοινι γνϊμθ. (500 - 600 λζξεισ)  

(40 μονάδεσ) 
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ΠΑΗΣΥΣΛΘΧΘ - ΞΣΠάΣΦΠΛΧΠΣΧ - ΠΑΗΛΞΘ ΞΣΛΡίΡΛΑ ≠ ΞΣΛΡίΡΛΞΣΥΣΛΘΧΘ 

Λ. Σριςμοί: 

 Παηοποίθςθ είναι θ εξομοίωςθ των επιλογϊν, των αντιλιψεων, τθσ ςυμπεριφοράσ και του τρόπου ηωισ 

των ανκρϊπων. Ζτςι, τα μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου χάνουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τουσ, πακθτικοποιοφνται 

ακολουκοφν τυφλά ζνα κυρίαρχο πρότυπο ςυμπεριφοράσ και μεταβάλλονται ςε αγζλθ, χωρίσ γνϊμθ και 

βοφλθςθ μζςα από ζντεχνουσ μθχανιςμοφσ μθνυμάτων, οι οποίοι αποςκοποφν ςτθν εξυπθρζτθςθ «ιδίων 

ςυμφερόντων».  

 Ξομφορμιςμόσ (ελλθνικά: ςυμβατιςμόσ) είναι θ τάςθ του ανκρϊπου να προςαρμόηει τθ ςυμπεριφορά 

του ςτισ αντιλιψεισ, τισ ςυνικειεσ, τα ζκιμα κ.λπ. τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ανικει, ακόμθ κι αν δεν τον 

εκφράηουν. 

 Παηικι κοινωνία είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για να περίγραψει τισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ 

δυτικοφ τφπου. Χαρακτθριςτικά τουσ αποτελοφν ο μεγάλοσ πλθκυςμόσ, θ αςφυκτικι ςυγκζντρωςθ ςτα 

αςτικά κζντρα, θ εξομοίωςθ του τρόπου ηωισ και θ επιβολι ενόσ μοντζλου διαβίωςθσ ωσ κυρίαρχου. 

 Ξοινωνικοποίθςθ ονομάηεται θ αφομοίωςθ από τα μζλθ μιασ κοινότθτασ των κανόνων, των αξιϊν και 

των πολιτιςμικϊν παραμζτρων που εκφράηουν τθ ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα. Θ κοινωνικοποίθςθ δίνει ςτα 

άτομα τθ δυνατότθτα να εςωτερικεφςουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ και να αποκτιςουν 

επίγνωςθ των κοινωνικϊν τουσ ρόλων. Ζτςι, διαμορφϊνονται άτομα που με τθ δράςθ τουσ εξαςφαλίηουν τθ 

ςυνοχι και διατιρθςθ τθσ δεδομζνθσ κοινότθτασ. 

 Σ Ξοινωνικόσ ζλεγχοσ εξαςφαλίηει με τουσ μθχανιςμοφσ του τθ ςυμμόρφωςθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ 

ςτισ κοινωνικζσ αξίεσ. Εφαρμόηεται επομζνωσ, όταν τα άτομα δεν ζχουν αποδεχτεί πλιρωσ τθν κοινωνικι 

ιδεολογία και αρνοφνται να πεικαρχιςουν ςτουσ κανόνεσ και τισ αντιλιψεισ τθσ ομάδασ. Ωλοποιείται με μια 

ςειρά παροτρφνςεων και τιμωριϊν. 

 Σ όροσ μάηα χρθςιμοποιείται ςιμερα για να περιγράψει μεγάλα ςφνολα ανκρϊπων, απ’ όπου 

απουςιάηει θ εςωτερικι οργάνωςθ και θ ιεράρχθςθ. Σι άνκρωποι ζχουν κοινά γενικά χαρακτθριςτικά και 

ςτόχουσ. Δεν παρουςιάηουν όμωσ εςωτερικζσ διαφοροποιιςεισ οφτε οργανωμζνθ προςζγγιςθ των ςτόχων 

αυτϊν. 

 

ΛΛ. Εκφάνςεισ τθσ μαηοποίθςθσ 

 Χτον πολιτικό τομζα επικρατεί ο λαϊκιςμόσ, θ απουςία των οραμάτων και τθσ ουςιαςτικισ 

δθμοκρατίασ. Σ άνκρωποσ αντιλαμβάνεται ςτθν ζννοια τθσ δθμοκρατίασ μόνο τα δικαιϊματα και ξεχνά 

ολοκλθρωτικά τισ υποχρεϊςεισ του. Είναι γι' αυτόν το λόγο ευάλωτοσ ςε ολοκλθρωτικζσ επιλογζσ και 

πολιτικοφσ φανατιςμοφσ. 

 Θ οργάνωςθ των μαηικϊν κοινωνιϊν χαρακτθρίηεται από απουςία εςωτερικισ ιεράρχθςθσ και 

ομοιομορφία του τρόπου ηωισ. Ψα ΠΠΕ λειτουργοφν ωσ μθχανιςμόσ παραγωγισ κοινωνικισ 

ομοιομορφίασ. Σι ςτόχοι και τα οράματα εξαντλοφνται ςε υλικοφσ ςτόχουσ, ενϊ θ προςωπικι αξία 

διακρίνεται μόνο, όταν μετατρζπεται ςε καταναλωτικι δυνατότθτα. Ψα πρότυπα που προβάλλονται 

ςυντελοφν ςτθν ομοιομορφία, ενϊ τα ρεφματα τθσ μόδασ παραςφρουν και αυτά ςε ομοιογζνεια. 

 Ψα προϊόντα του πολιτιςμοφ, επιςτθμονικζσ και φιλοςοφικζσ κεωρίεσ, τα καλλιτεχνικά ρεφματα και οι 

πολιτικοί προβλθματιςμοί εκλαϊκεφονται. Ζτςι, ο άνκρωποσ τθσ μάηασ αποκτά επιφανειακι ενθμζρωςθ, 

χωρίσ να εντρυφεί ςτθν πνευματικι παραγωγι που ςυχνά μετατρζπεται ςε κακζκτυπο και διαςτρεβλϊνεται. 

Ζτςι, δε ςυνειδθτοποιεί τθν θμιμάκεια του. 
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 Θ μαηικι κοινωνία τζλοσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τον κατακερματιςμό τθσ γνϊςθσ και τθν άκρα 

εξειδίκευςθ. Σ ςφγχρονοσ επιςτιμονασ, ωςτόςο, διατθρεί τθν ζπαρςθ του χωρίσ να ςυνειδθτοποιεί τθν 

άγνοια του. Ζτςι περιςτζλλεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςε πικανζσ κετικζσ κοινωνικζσ αλλαγζσ και 

αμβλφνεται θ ευκφνθ του για τα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ του. 

 

ΛΛΛ. Αιτίεσ μαηοποίθςθσ 

 Για τθ δθμιουργία του ανκρϊπου-κομφορμιςτι ευκφνεται αρχικά θ παιδεία. Θ τεχνοκρατικι εκπαίδευςθ 

ιςοπεδϊνει τθν κριτικι ικανότθτα και τθν ουςιαςτικι γνϊςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν πακθτικοποίθςθ του 

ανκρϊπου. 

 Ψα ΠΠΕ δθμιουργοφν ομοιόμορφο τρόπο ςυμπεριφοράσ και «επιβάλλουν» κοινά πρότυπα.  

 Θ καταναλωτικι μανία, θ μόδα και θ διαφιμιςθ αιχμαλωτίηουν το υποςυνείδθτο του ανκρϊπου, 

δθμιουργϊντασ μια ομοιόμορφθ μάηα καταναλωτϊν. Σ υλικόσ ευδαιμονιςμόσ κακιςτά χρεοκοπθμζνα τα 

ανκρωπιςτικά ιδανικά. 

 Θ απρόςωπθ κρατικι γραφειοκρατία και θ ομοιογζνεια των ςτόχων, χρθςιμοκθρικϊν ςτο ςφνολο τουσ, 

των πολιτικϊν αποκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι και τθν εγριγορςθ του πολίτθ, κακιςτϊντασ τον αδιάφορο. 

 Θ βιομθχανία τθσ μαηικισ παραγωγισ υποκατάςτατων κουλτοφρασ και θ δθμιουργία ειδϊλων που 

λατρεφονται μαηικά ςυντελοφν ςτθν όξυνςθ του προβλιματοσ. 

 Θ εργαςία δεν ικανοποιεί τισ πνευματικζσ ανάγκεσ, είναι ςυχνά ςτερεότυπθ με αποτζλεςμα το ατροφικό 

αίςκθμα του δθμιουργοφ. 

 

IV. Χυνζπειεσ τθσ μαηοποίθςθσ 

 Σ άνκρωποσ υποδουλϊνεται πνευματικά, αδυνατίηει θ νοθτικι του δφναμθ, αδρανεί θ κριτικι του 

ςκζψθ. Πετατρζπεται ςε φερζφωνο και εφκολα κυριεφεται από δογματιςμό και μιςαλλοδοξία. 

 Χάνει τθν ατομικότθτα του και τθν ιδιαιτερότθτα του ωσ άτομο. 

 Σ πολιτιςμόσ μζνει ςτάςιμοσ, κακϊσ θ μάηα καταναλϊνει κάκε είδουσ υποπροϊόντα εγχϊριασ ι ξενικισ 

προζλευςθσ. 

 Ξλονίηονται οι κεςμοί, δε λειτουργεί το δθμοκρατικό πολίτευμα που ςτθρίηεται ςτθν 

 ενεργό δράςθ των πολιτϊν.  

 Θ μάηα γίνεται ςυχνά όργανο ςτα χζρια επίδοξων «μεςςιϊν». Χωρίσ κριτικι ικανότθτα, εφκολα ο 

άνκρωποσ ποδθγετείται και ετεροκατευκφνεται. Σι «μεςςίεσ» ςυχνά αςκοφν επιρροι ςτθν ολότθτα των 

ατόμων που πείκονται από τισ ψευδείσ υποςχζςεισ, ςυμπαραςφροντασ ο ζνασ τον άλλο. 

 

V. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ μαηοποίθςθσ 

 Θ γόνιμθ επαφι με τθν τζχνθ και τον ακλθτιςμό. 

 Θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και του προβλθματιςμοφ και θ δθμιουργικι δεκτικότθτα ςτισ νζεσ ιδζεσ κζτουν 

τον άνκρωπο ςε εγριγορςθ, ϊςτε να ελζγχει αποτελεςματικά τα διάφορα μθνφματα που δζχεται, να μθ 

γίνεται κφμα τθσ προπαγάνδασ και τθσ χειραγϊγθςθσ.  
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 Θ γόνιμθ ενδοςκόπθςθ και αυτοκριτικι, από τθν άλλθ πλευρά, οδθγοφν τον άνκρωπο ςε περιοριςμό των 

αδυναμιϊν του και αξιοποίθςθ των προτερθμάτων του, ϊςτε να μθν υποκφπτει εφκολα ςε ςτερεότυπα, 

προκαταλιψεισ και διάφορα φαινόμενα μαηοποίθςθσ.  

 Θ δθμιουργικι εκμετάλλευςθ του ελεφκερου χρόνου, θ ενίςχυςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και το 

ενδιαφζρον για τα κοινά κάνουν τουσ πολίτεσ πιο ϊριμουσ, πιο υπεφκυνουσ, ικανοφσ να διακρίνουν 

προςπάκειεσ μαηοποίθςθσ εισ βάροσ τουσ και ν' αντιςτακοφν ςτθν άγονθ ςυγκατάβαςθ και τον 

κομφορμιςμό. 

 Γενικότερα, θ αφφπνιςθ όλων μασ είναι απαραίτθτθ, ϊςτε να δθμιουργοφμε ποιοτικοφσ δεςμοφσ με τουσ 

άλλουσ γφρω μασ, να μθν τουσ αντιγράφουμε δουλικά και να διαφυλάττουμε τθν προςωπικι μασ ελευκερία 

και ακεραιότθτα. Ζτςι, κα ζχουμε και υγιζςτερεσ κοινωνίεσ, εφόςον κάκε κοινωνικό ςφνολο, για να 

προοδεφςει, ζχει ανάγκθ από τθν ετερότθτα και τθν προςωπικι ςυμβολι του κακενόσ, τισ ιδιαίτερεσ 

δυνατότθτεσ του και από τθ δθμιουργικι ανταλλαγι τζτοιων ςτοιχείων απ' όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. 

 Βζβαια για να γίνουν πράξθ όλα τα παραπάνω, απαιτείται κατάλλθλθ διαπαιδαγϊγθςθ από τουσ 

κεμελιϊδεισ φορείσ παιδείασ. Αν το κάκε άτομο, και ιδιαίτερα ο νζοσ, ηει ς' ζνα οικογενειακό περιβάλλον 

όπου κυριαρχεί θ ελευκερία τθσ ςκζψθσ και τθσ ζκφραςθσ, ο γόνιμοσ διάλογοσ και ο αλλθλοςεβαςμόσ 

μυείται από νωρίσ ςτο πνεφμα τθσ γόνιμθσ διαφωνίασ και τθσ αμφιςβιτθςθσ, άρα αρνείται, το ςυμβιβαςμό 

- και- τθν απόλυτθ ενδοτικότθτα. Επίςθσ, αν το ςχολείο λειτουργεί ςωςτά, αν οι δάςκαλοι εμφυςιςουν 

ςτουσ μακθτζσ αξίεσ και ιδανικά, οι τελευταίοι -ςε ςυνδυαςμό και με τθν προοδευτικι-επαναςτατικι τουσ 

φφςθ- κ' αμυνκοφν ςτθ μαηοποίθςθ και ετεροκατεφκυνςθ, γιατί κα ζχουν προςωπικοφσ ςτόχουσ και δεν κα 

γίνονται υποχείρια ςτα χζρια των επιτθδείων. 

 Ψζλοσ τα Π.Π.Ε που ζχουν πλζον τεράςτια εμβζλεια, με τθ βελτίωςθ των προγραμμάτων τουσ και τον 

ποςοτικό και ποιοτικό ζλεγχο των διαφθμίςεων, αλλά και το κράτοσ μζςα από τθν ενίςχυςθ πνευματικϊν-

πολιτιςτικϊν κζντρων, τθν εξυγίανςθ των κεςμϊν και τθν ανανζωςθ τθσ ίδιασ τθσ δθμοκρατίασ, κα 

ςυντελζςουν ςτθ διαμόρφωςθ πνευματικά ωριμότερων ανκρϊπων-πολιτϊν. Αυτοί κα είναι αλθκινά 

υπεφκυνοι και ικανοί ν' αντιςτακοφν ςτθ μαηοποίθςθ και τον κομφορμιςμό, γιατί κα διακζτουν και τθν 

απαραίτθτθ γνϊςθ και το απαιτοφμενο ικοσ. 

 

VI. Παηοποίθςθ και νζοι 

 Σι περιςςότεροι νζοι λόγω τθσ φφςθσ τουσ εναντιϊνονται ςτο κατεςτθμζνο. Είναι καινοτόμοι, 

επαναςτάτεσ, ρθξικζλευκοι, λατρεφουν το καινοφργιο, το διαφορετικό, αγωνίηονται για ζναν κόςμο 

καλφτερο με περιςςότερθ ανκρωπιά, δίχωσ υποκριςία και ςκοπιμότθτεσ. Αποτελοφν το πιο αγνό και 

αδιάφκορο κομμάτι τθσ κοινωνίασ, είναι ιδεαλιςτζσ και οραματιςτζσ γι' αυτό ςυνικωσ δεν ςυμβιβάηονται, 

μάχονται για ιδανικά και αξίεσ. Είναι ωσ επί το πλείςτον, λοιπόν, αντικομφορμιςτζσ, επικυμοφν να 

οικοδομιςουν μια κοινωνία υγιζςτερθ, πιο προοδευτικι, με το δικό τουσ ςτίγμα τθ δικι τουσ ςφραγίδα. 

Χυνικωσ διαφωνοφν, αμφιςβθτοφν το status quo τθσ κοινωνίασ, κζλουν να εδραιϊςουν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ. 

 Χιμερα, μάλιςτα, με δεδομζνο το υψθλότερο βιοτικό και πνευματικό επίπεδο τθσ κοινωνίασ, τθν εξζλιξθ 

των ΠΠΕ και τθν επικράτθςθ δθμοκρατικϊν κυρίωσ πολιτευμάτων, ζχουν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν τθ 

γνϊμθ τουσ, τθν αντίκεςθ τουσ ωσ προσ τθν υπάρχουςα κοινωνικι κατάςταςθ. 

 Χυνικωσ, ςυγκροφονται με τθ μεγαλφτερθ γενιά (χάςμα γενεϊν), οι εκπρόςωποι τθσ οποίασ είναι 

ςυνικωσ πιο ςυντθρθτικοί, απόλυτοι ςτισ ιδζεσ τουσ, λιγότερο ενκουςιϊδεισ και προςαρμοςμζνοι πλιρωσ 

ςτο κοινωνικό κατεςτθμζνο. Πε τθν επικράτθςθ του υλιςτικοφ-τεχνοκρατικοφ προτφπου ηωισ, οι άνκρωποι 

μεγαλφτερων θλικιϊν ςυντθροφν και αναπαράγουν μια τζτοια ςτάςθ ηωισ, ενϊ οι νζοι ςυνικωσ, 

οραματίηονται μια κοινωνία ςτθριγμζνθ ςτθν ουςιαςτικι επαφι με το ςυνάνκρωπο, τθ φφςθ και τισ αξίεσ. 
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 Βζβαια, πρζπει δυςτυχϊσ να επιςθμάνουμε τθν φπαρξθ όλο και πιο πολλϊν νζων ςιμερα, οι οποίοι δεν 

διαπνζονται από τον ενκουςιαςμό και το όραμα που περιγράψαμε παραπάνω. Αντίκετα, επθρεαςμζνοι 

από τθ διαφιμιςθ, τθ μόδα και τθν υπερκαταναλωτικι μανία των περιςςοτζρων, από το 

βιομθχανοποιθμζνο τρόπο ηωισ και τθν απομάκρυνςθ τουσ απ' τισ αξίεσ, υιοκετοφν μια αντίςτοιχθ ςτάςθ 

ηωισ, αποκτοφν αγελαία νοοτροπία, επιδιϊκουν με κάκε τρόπο τθν απόκτθςθ του χριματοσ όπωσ οι 

περιςςότεροι, ντφνονται και διαςκεδάηουν όπωσ οι περιςςότεροι, υπερειδικεφονται και γίνονται 

πνευματικά μονομερείσ όπωσ οι περιςςότεροι, μετατρζπονται ςε κφματα του κοινωνικοφ κομφορμιςμοφ. 

Βλζπουμε όλο και περιςςότερουσ νζουσ,   οι οποίοι   εξωκοφνται ςτθν άγονθ μίμθςθ, ςτθν ξενομανία, και 

ακόμθ ςτα ναρκωτικά, το κάπνιςμα, τθ βία, τθν αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, επειδι κζλουν τθν 

αναγνϊριςθ απ' τουσ υπολοίπουσ. 

 Χ' αυτό ίςωσ ςυμβάλλουν και οριςμζνα άλλα από τα εγγενι χαρακτθριςτικά τουσ, όπωσ θ επιρρζπεια, θ 

ανωριμότθτα, θ επιπολαιότθτα και ο παρορμθτιςμόσ. 

 Χθμαντικό ρόλο παίηει και θ κρίςθ που ςιμερα διζρχονται κεμελιϊδεισ φορείσ παιδείασ και αγωγισ 

όπωσ θ οικογζνεια και το ςχολείο, οπότε και δεν προςφζρουν ςτα άτομα τθν πολυπόκθτθ ανκρωπιςτικι 

παιδεία, που κα εξαςφάλιηε τθ διαμόρφωςθ πολφπλευρα καλλιεργθμζνων νζων, ικανϊν να αντιςτακοφν ςε 

φαινόμενα ςυρμοφ και μαηοποίθςθσ. 

 

 

Υαράλλθλο κείμενο 

Ψεχνολογία υποταγισ ςυνειδιςεων 

Σ Οε Ππον και άλλοι κάνουν μια ςαφι διάκριςθ ανάμεςα ςτο τυχαίο πλικοσ -π.χ., ςτο πλικοσ μιασ 

πλατείασ που δεν ζχει ςυγκεκριμζνο ςκοπό - ςτο οποίο διατθρείται θ ατομικότθτα των μελϊν του και ςτθ 

μάηα, ι «ψυχολογικό όχλο», ςτθν οποία, μζςω μιασ ψυχολογία ηφμωςθσ και αλλθλεπίδραςθσ των μελϊν 

τθσ, διαλφονται οι ατομικότθτζσ τουσ και δθμιουργείται κάτι τελείωσ διαφορετικό από αυτζσ: μια ενιαία, 

ςυλλογικι μαηοψυχι. Αυτι θ ψυχι κάνει τα άτομα να αιςκάνονται, να ςκζφτονται και να δρουν με ζναν 

τελείωσ διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο κα αιςκανόταν, κα ςκεφτόταν και κα δροφςε κακζνα 

από αυτά ξεχωριςτά. Σριςμζνεσ ιδζεσ, οριςμζνα αιςκιματα, δεν παρουςιάηονται ι δεν μεταμορφϊνονται 

ςε πράξεισ, παρά ςτα άτομα που αποτελοφν τον όχλο. Σ ψυχολογικόσ όχλοσ είναι ζνασ προςωρινόσ 

οργανιςμόσ, ςυντεκειμζνοσ από ετερογενι ςτοιχεία που ενϊκθκαν για μια ςτιγμι, όπωσ ακριβϊσ τα 

κφτταρα ενόσ ηωντανοφ οργανιςμοφ ςχθματίηουν με τθ ζνωςθ τουσ ζνα καινοφργιο ον που εκδθλϊνει πολφ 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά από αυτά. 

Κα μποροφςαμε να ποφμε ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα, ότι ςφμφωνα με τθ μορφολογικι ψυχολογία 

(Gestalt) το όλον είναι μεγαλφτερο από το άκροιςμα των μερϊν του, ποιοτικά διαφορετικό από αυτά και 

επομζνωσ και θ ομάδα ι το πλικοσ, από το ςφνολο των ατόμων που τθν αποτελοφν. 

*...+ Ψο άτομο μζςα ςτον όχλο είναι δεκτικό ςε υποβολζσ, υπνωτιςμζνο, δεν ζχει ςυνείδθςθ για τισ 

πράξεισ του, είναι ζνα αυτόματο. Ξυβερνάται πλιρωσ από το υποςυνείδθτο του, δεν ζχει λογικι, κριτικι 

ςκζψθ, παραςφρεται εφκολα από τα ςυναιςκιματα του, τα οποία εκφράηει με ακρότθτεσ. Είναι εφπιςτο, 

ευμετάβλθτο, αςτακζσ, ευφάνταςτο, γεμάτο ψευδαιςκιςεισ και κυμαπάτεσ5, δογματικό, φανατικό, 

μιςαλλόδοξο, αδιάλλακτο και ανζνδοτο. Ξυριαρχείται γενικά από το πνεφμα τθσ μίμθςθσ και τθσ τάςθσ για 

προςχϊρθςθ ςε μια ομάδα, ζνςτικτα μιασ κακαρά αγελαίασ ςυμπεριφοράσ. Θ μίμθςθ και θ μεταδοτικότθτα 

                                         
5 κυμαπάτθ = κυμικι αυταπάτθ, πρόκειται για τθν αυταπάτθ που προκαλείται αρχικά και εντείνεται ςτθ ςυνζχεια από ςυγκινθςιακά 
φορτιςμζνεσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ.  
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των ςυναιςκθμάτων και των ιδεϊν μζςα ςτο πλικοσ («πνευματικι μόλυνςθ» τθν ονομάηει ο Οε Ππον), 

κάνει το άτομο να κυςιάηει πολφ εφκολα το προςωπικό του ςυμφζρον για χάρθ του ςυλλογικοφ 

ςυμφζροντοσ.  

*...+ Σ όχλοσ όμωσ δεν είναι ικανόσ μόνο για εγκλθματικζσ πράξεισ, αλλά και για πράξεισ κυςίασ, 

ανιδιοτζλειασ και θρωιςμοφ. Υαρατθρεί λοιπόν, πάλι, ο Οε Ππον: «Υόςοι όχλοι δεν ςφαγιάςτθκαν θρωικά 

για δοξαςίεσ και ιδζεσ που μετά βίασ καταλάβαιναν; Ψα πλικθ που κάνουν απεργίεσ, το κάνουν πολφ 

περιςςότερο για να υπακοφςουν ς' ζνα ςφνκθμα, παρά για να επιτφχουν μια αφξθςθ μιςκοφ. Ψο προςωπικό 

ςυμφζρον ςπάνια είναι ιςχυρό κίνθτρο για τουσ όχλουσ, ενϊ αποτελεί το αποκλειςτικό ςχεδόν κίνθτρο των 

μεμονωμζνων ατόμων. Δεν είναι αυτό βζβαια που οδιγθςε τουσ όχλουσ ςε τόςουσ πολζμουσ, 

ακατανόθτουσ πολλζσ φορζσ για τθ διάνοια τουσ, ςτουσ οποίουσ πρόςφεραν τόςο εφκολα τον εαυτό τουσ 

ςτθ ςφαγι, όςο οι κορυδαλλοί που υπνωτίςκθκαν από τον κακρζφτθ του κυνθγοφ... Ζτςι οι όχλοι, 

παραδομζνοι ςυχνά ςε χαμθλά ζνςτικτα, δίνουν επίςθσ πολλζσ φορζσ ζνα παράδειγμα υψθλϊν θκικϊν 

πράξεων. Αν θ ανιδιοτζλεια, θ υπομονι, θ απόλυτθ αφοςίωςθ ςε ζνα χιμαιρικό ι πραγματοποιιςιμο 

ιδεϊδεσ είναι θκικζσ αρετζσ, μποροφμε να ποφμε ότι οι όχλοι κατζχουν πολλζσ φο-ρζσ αυτζσ τισ αρετζσ ςε 

ζνα βακμό, που οι πιο ςυνετοί φιλόςοφοι ςπάνια ζχουν επιτφχει»... 

Δθμιτρθσ Ευαγγελόπουλοσ 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Πάηα και Ξοινότθτα 

Θ δθμοκρατοφμενθ κοινότθτα κτίηεται και ςτερεϊνεται επάνω ςτισ ατομικότθτεσ των ανκρϊπων, ενϊ θ 

μάηα ςτθρίηεται επάνω ςτισ ορμζσ, ςτισ ροπζσ, ςτο τυφλό ςυναίςκθμα και ςτα κολακευόμενα του 

ανκρϊπου ζνςτικτα. Θ κοινότθτα είναι μια οργανικά μεγαλωμζνθ με κοινά πεπρωμζνα ενότθτα ατόμων, 

δεμζνων με τθ ςυναίςκθςθ ότι ςυνειδθτά και υπεφκυνα υπθρετοφν τον ίδιο ςκοπό. Θ κοινότθτα είναι 

«ολότθτα» ϊριμων, υπεφκυνων και αυτοκυριαρχοφμενων ανκρϊπων, όπου εκτιμάται το διαφοροποιθμζνο 

των μελϊν τθσ, το ανόμοιο και θ ατζλεια τουσ. Θ μάηα αντίκετα αγαπά τθν ομοιομορφία, είναι ενιαία, όχι 

ολότθτα, παρά «όγκοσ». Ψα μζλθ τθσ κατζχονται πανομοιότυπα από τισ ίδιεσ ορμζσ, ζνςτικτα και πάκθ, που 

κολϊνουν το μάτι και το νου, ϊςτε θ ατομικότθτα πθγαίνει πολφ πίςω, τόςο ϊςτε αυτι να χάνεται, να 

αφανίηεται ολότελα. 

Χτθ δθμοκρατοφμενθ κοινότθτα κάκε μζλοσ ενεργεί και δρα μζςα ς' ζναν κφκλο ανεξαρτθςίασ, ενϊ τθ 

μάηα και το πλικοσ τθσ το δζνουν οι ορμζσ και το ςυνζχουν τα πάκθ, τα οποία εξωτερικεφονται κατά τον 

ίδιο και απαράλλαχτα όμοιο, πανομοιότυπο τρόπο. Εκείνο που δζνει τθν κοινότθτα είναι θ ςφνεςθ, θ 

ορκοφροςφνθ, το κοινό πνεφμα, που ςφυρθλατεί το δεςμό κατά ςυνειδθτό και ελεφκερο τρόπο ανάμεςα 

ςτα διάφορα άτομα διάφορων τάξεων. Θ μάηα όμωσ ακολουκεί πάντα τθ γραμμι που τθσ δίνεται, δθλαδι 

που τθσ επιβάλλεται απ' ζξω, χωρίσ να μπορεί ν' αςκιςει κανζνα είδοσ κριτικισ. Θ κοινότθτα πραγματοποιεί 

τουσ ςκοποφσ τθσ ακολουκϊντασ διάφορουσ δρόμουσ και τρόπουσ, γιατί ςε κάκε μζλοσ τθσ είναι επιτρεπτό 

να ηει και να δρα κατά τον τρόπο του κι ελεφκερα. 

Υαρομοίωςαν τον άνκρωπο, δθλαδι κάκε μζλοσ τθσ δθμοκρατοφμενθσ κοινότθτασ, με τα πετράδια του 

ψθφιδωτοφ. Ψο κακζνα κρατά μζςα ςτθν ατζλεια του το δικό του χρϊμα και ςχιμα. Ψο ζνα ςυμπλθρϊνει το 

άλλο και όλα μαηί το ςφνολο. Πζςα ςτο ςφνολο και για το ςφνολο ζχει το κακζνα του τθν ξεχωριςτι του 

κζςθ και παίρνει τθν αξία του. Ψο ζνα δεν μπορεί να αντικαταςτιςει το άλλο. Ωςτόςο, αυτι θ ανομοιότθτα 

προςδίδει ςτο κακζνα τθν αξία του. Αν όλα το πετραδάκια ιταν όμοια κι απαράλλακτα το ζνα με το άλλο, 

τότε το κακζνα κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από τον οποιοδιποτε τυχόντα αντιπρόςωπο του. Ψο ίδιο 

παρατθρείται και ςτουσ ανκρϊπουσ μζςα ςε μια ςωςτι κοινότθτα. Σ ζνασ δεν μοιάηει με τον άλλον. Αν οι 

άνκρωποι ιταν τζλεια κι απαράλλαχτα όμοιοι, τότε ο κακζνασ κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από τον 

άλλον, από τον οποιοδιποτε δθλαδι τυχόντα αντιπρόςωπο του. 

Ωςτόςο, μόνο τα κουτιά του εργοςταςίου, τα προϊόντα τθσ μθχανισ επαναλαμβάνονται ίδια και 

παρόμοια. Σ άνκρωποσ ποτζ δεν επαναλαμβάνεται ίδια κι απαράλλαχτα. Σ κακζνασ είναι ατελισ, αλλά ςτο 

δικό του τρόπο. Αυτό το ανόμοιο και θ ατζλεια ζχουν ωσ ςυνζπεια το απαραίτθτο και το ανάλλαχτο του 

κακενόσ. Σ κάκε άνκρωποσ δεν είναι πολφπλευροσ, παρά είναι μοναδικόσ. Αυτό το «μοναδικό» δίνει ςτο 

πετραδάκι του ψθφιδωτοφ εν ςχζςει προσ το όλον του, τθν αξία του. Χ' αυτό το «μοναδικό» βρίςκεται το 

νόθμα του ανκρϊπου, αυτι θ μοναδικότθτα του τοφ δίνει τθν αξία μζςα ςτο υπερταγμζνο «όλο». Ξαι μόνο 

μζςα ςτο «όλο» το πρόςωπο του ανκρϊπου παίρνει το νόθμα τθσ προςωπικότθτασ και ξεπερνά τον εαυτό 

του. Υάντωσ θ ατομικι φπαρξθ του ανκρϊπου ζχει ανάγκθ τθσ κοινότθτασ, για να πάρει το νόθμα τθσ, γιατί 

ο άνκρωποσ είναι «ηϊον πολιτικόν». Αντίκετα πάλι, θ κοινότθτα ζχει ανάγκθ τθσ ατομικισ φπαρξθσ, για να 

αποχτιςει κι αυτι τθν φπαρξθ τθσ και το νόθμα τθσ. 

Ακριβϊσ ς' αυτό το ςθμείο υφίςταται θ διαφορά κοινότθτασ και μάηασ. Θ μάηα δεν ανζχεται τθν 

ατομικότθτα. Ψο άτομο ςτθ μάηα είναι ό,τι και όπωσ είναι το μόριο τθσ αςφάλτου ςτον αςφαλτοςτρωμζνο 

δρόμο. Ξάκε μόριο τθσ αςφάλτου είναι όμοιο και απαράλλαχτο με το άλλο, γι' αυτό και μπορεί ν' 

αντικαταςτακεί με οποιοδιποτε άλλο. Αυτι θ αντικατάςταςθ δεν ζχει καμιά ποιοτικι αξία για το «όλο», 

γιατί αυτό το «όλο» τθσ μάηασ δεν είναι ζνα «όλο» με το νόθμα τθσ «ολότθτασ», παρά είναι ζνασ «όγκοσ». 

Ψο όλο του ψθφιδωτοφ μασ παρουςιάηει τθν ομορφιά και τθν αρμονία. Ψο αςφαλτοςτρωμζνο, μόνο το 
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φτθνό ωφελιμιςμό. Θ μάηα αγνοεί τθν αξία και τθν αξιοπρζπεια του ατόμου, αυτά που τα προςζχει θ 

κοινότθτα και τα εκτιμά πολφ. Πζςα ςτθ δθμοκρατικι κοινότθτα το άτομο βρίςκει τον εαυτό του. Χτθ μάηα 

χάνεται θ μοναδικότθτα τθσ φπαρξθσ του ατόμου, κάβεται μζςα ςτθ μάηα, και πρζπει να καφτεί, γιατί αυτι 

ενοχλείται από τθν ατομικότθτα και γι' αυτό ςτρζφεται εχκρικά προσ αυτιν.  

Λω. Ρ. υροτφρθσ, «ΚΕΠΕΟΛΣ» 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Ρα γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 110-120 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α. Πε ποιο τρόπο ζχει αναπτυχκεί θ πρϊτθ παράγραφοσ; 

     β. Υϊσ εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ; 

(10 μονάδεσ) 

2. Χτθν τρίτθ και πζμπτθ παράγραφο ο ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί παρομοιϊςεισ. Υοια θ λειτουργία τουσ 

ςτο κείμενο; 

(10 μονάδεσ) 

3. «Υάντωσ θ ατομικι φπαρξθ του ανκρϊπου ζχει ανάγκθ τθσ κοινότθτασ για να πάρει το νόθμα τθσ, γιατί ο 

άνκρωποσ είναι ‘’πολιτικόν ηϊονϋϋ». Ρα ςχολιάςετε τθ διαπίςτωςθ του ςυγγραφζα ςε μία παράγραφο. 

(10 μονάδεσ) 

4.Ρα αντικαταςτιςετε τισ παρακάτω λζξεισ με ςυνϊνυμεσ τουσ, ϊςτε να μθν αλλοιωκεί το νόθμα των 

προτάςεων ςτισ οποίεσ βρίςκονται: εξωτερικεφονται, ςφυρθλατεί, βρίςκεται, ωφελιμιςμό, ςτρζφεται  

(5 μονάδεσ) 

Γ. ΥΑΦΑΓίΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

Ωποκζςτε ότι καλείςτε να εκφωνιςετε μια ομιλία ενϊπιον των ςυμμακθτϊν ςασ με ςκοπό να τουσ πείςετε 

ότι θ μαηοποίθςθ εγκυμονεί κινδφνουσ για το δθμοκρατικό πολίτευμα. Επίςθσ, ςφντομα, τουσ προτείνετε 

τρόπουσ αντίςταςθσ ςτο φαινόμενο αυτό. (500- 600 λζξεισ) 

(40 μονάδεσ) 
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ΠΕΧΧΛΑΡΛΧΠΣΧ - ΣΟΣΞΟΘΦίΨΛΧΠΣΧ 

A. ΠΕΧΧΛΑΡΛΧΠΣΧ 

Λ. Σριςμόσ- Υροζλευςθ όρου: 

Πεςςιανιςμόσ (από τθν εβραϊκι λζξθ Πεςςίασ που ςθμαίνει Χωτιρασ) είναι θ πίςτθ ςτθν φπαρξθ ενόσ 

Χωτιρα και θ αναμονι τθσ ζλευςθσ του ςτον κόςμο ωσ Ουτρωτι. Σ Πεςςιανιςμόσ ζχει τισ ρίηεσ του ςτισ 

ανατολικζσ κρθςκείεσ, κυρίωσ ςτθν εβραϊκι, που καλλιζργθςε τθν προςδοκία για τον ερχομό ενόσ Πεςςία-

εκνικοφ απελευκερωτι, ο οποίοσ κα απάλλαςςε το λαό του από το ηυγό των αυτοκρατόρων. 

Ψθν ιδζα αυτι δανείςτθκε από τθν εβραϊκι κρθςκεία ο Χριςτιανιςμόσ για να τθν διευρφνει, αναδεικνφοντασ 

το Χριςτό-Πεςςία ωσ πνευματικό λυτρωτι ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

Σ Πεςςιανιςμόσ, όμωσ δεν περιορίηεται ςτο χϊρο τθσ κρθςκείασ. ίσ αντίλθψθ και προςδοκία διαποτίηει 

και τθν κοινωνικοπολιτικι ηωι κάποιων λαϊν, οι οποίοι αναμζνουν με λαχτάρα τθν εμφάνιςθ ενόσ 

χαριςματικοφ θγζτθ και εναποκζτουν ς' αυτόν όλεσ τουσ τισ ελπίδεσ για άρςθ των αδιεξόδων, ζξοδο από 

κάκε είδουσ κρίςθ, εκπλιρωςθ των ςυλλογικϊν οραμάτων και πόκων. 

 

ΛΛ. Αίτια τον Πεςςιανιςμοφ 

• Σ Πεςςιανιςμόσ ζχει τισ ρίηεσ του ςτθ κρθςκευτικι και πολιτικι παράδοςθ, ςτθν ψυχοςφνκεςθ ενόσ 

λαοφ και ςτισ πολιτιςτικζσ του καταβολζσ. Οαοί που κυβερνικθκαν για αιϊνεσ από κακεςτϊτα κεοκρατικά 

και ανδρϊκθκαν ωσ ζκνθ ςυμμορφοφμενα με τισ «ζξωκεν» επιταγζσ των εκάςτοτε κεόπνευςτων βαςιλζων 

ι μιασ κρθςκείασ ςκοτεινισ και αδιάλλακτθσ, ανζπτυξαν μια μεςςιανικι νοοτροπία που τουσ ςυνοδεφει ς' 

όλθ τθν πορεία του ιςτορικοφ τουσ βίου. 

• Χε περιόδουσ βακιάσ κρίςθσ, όταν τα αδιζξοδα ςε μια κοινωνία φαντάηουν αξεπζραςτα, οι κεςμοί 

παρουςιάηονται αποδυναμωμζνοι και το ςφςτθμα αξιϊν χρεοκοπθμζνο, θ απογοιτευςθ του λαοφ 

δθμιουργεί το κατάλλθλο ψυχικό κλίμα για τθν εμφάνιςθ του Πεςςιανιςμοφ, ο οποίοσ ανατροφοδοτεί τθν 

ελπίδα και τθν προςδοκία. 

• Χτισ πολυπλθκείσ, αποπροςωποποιθμζνεσ κοινωνίεσ θ κυρίαρχθ ψυχολογία τθσ μάηασ ευνοεί το 

Πεςςιανιςμό. Εκεί όπου το άτομο ςυνκλίβεται μζςα ςτο ομοιόμορφο ςφνολο ηθτείται ο ζνασ 

«Ωπεράνκρωποσ», ο οποίοσ κα υποδείξει το δρόμο ςτθν «αγζλθ» των πολλϊν. 

• Σ Πεςςιανιςμόσ καλλιεργείται ζντεχνα από τθ κρθςκευτικι και πολιτικι προπαγάνδα. Θ χειραγϊγθςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και των ΠΠΕ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προβολισ ςυγκεκριμζνων προςϊπων ωσ 

χαριςματικϊν, τθσ μυκοποίθςθσ τουσ προκαλεί φαινόμενα προςωπολατρίασ, φανατίηει τθ μάηα θ οποία 

παραλθρεί ςτθ κζα ι ςτο άκουςμα των λόγων του εκάςτοτε «Πεςςία». 

 

ΛΛΛ. Χυνζπειεσ του Πεςςιανιςμοφ 

• Σ Πεςςιανιςμόσ αντιςτρατεφεται κάκε ζννοια αυτονομίασ του ατόμου και ελευκερίασ τθσ βοφλθςθσ 

του. Θ φπαρξθ του ςυνεπάγεται τθν επικράτθςθ ενόσ αυςτθροφ κϊδικα θκικισ και ςυμπεριφοράσ που 

ςτερεί από το άτομο το δικαίωμα αυτοπροςδιοριςμοφ. 

• Θ αναμονι τθσ ςωτθρίασ από εξωατομικοφσ παράγοντεσ οδθγεί ςε μια μοιρολατρικι ςτάςθ ηωισ. Σ 

άνκρωποσ που εναποκζτει όλεσ του τισ ελπίδεσ για ςωτθρία ςε Πεςςίεσ είναι αδφναμοσ, ανίκανοσ να 

αναλάβει τα θνία τθσ ηωισ του και, ςυνεπϊσ, άκυρμα ςτα χζρια όςων κα αναλάβουν για λογαριαςμό του το 

βάροσ των αποφάςεων και των ευκυνϊν. 
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• Σ Πεςςιανιςμόσ αποτελεί ιδεολογία ολοκλθρωτικι και αντιδθμοκρατικι. Ξθρφςςει τθν υπεροχι, τθν 

αυκεντία ενόσ εκλεκτοφ «Ωπεράνκρωπου», όταν θ δθμοκρατία αναγνωρίηει τθν ξεχωριςτι αξία και 

ςτθρίηεται ςτθν ελεφκερθ δράςθ και ςυμμετοχι κάκε ςκεπτόμενου ανκρϊπου. Υροβάλλει τθ μοναδικότθτα 

του ενόσ χαριςματικοφ θγζτθ που ενςαρκϊνει τθ γνϊςθ και τθ ςοφία, ςυγκεντρϊνει ςτα χζρια του κάκε 

εξουςία και υποδουλϊνει τον άνκρωπο. Θ επικράτθςθ του ςυνοδεφεται από φαινόμενα: 

 ςυγκεντρωτιςμοφ των εξουςιϊν ςε μειοψθφίεσ και πολιτικισ αποδυνάμωςθσ λαοφ, 

 καταπάτθςθσ των ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων των ανκρϊπων τθν αυταρχικι εξουςία του ενόσ, 

 μονοπϊλθςθσ τθσ αλικειασ από τουσ λίγουσ και πνευματικοφ ςκοταδιςμοφ κοινωνιϊν.  

 

IV. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ του Πεςςιανιςμοφ 

Θ ανάγκθ τθσ πνευματικισ και θκικισ κωράκιςθσ των ατόμων αλλά και των λαϊν απζναντι ςε κάκε 

προςπάκεια προςεταιριςμοφ τουσ από επιτιδειουσ που υπόςχονται τθν ζλευςθ Πεςςιϊν είναι 

αδιαμφιςβιτθτθ. 

• Σ ορκόσ λόγοσ και θ κριτικι ικανότθτα είναι τα πνευματικά όπλα με τα οποία οι άνκρωποι μποροφν να 

απομυκοποιοφν τουσ δικεν χαριςματικοφσ, τουσ φερόμενουσ ωσ Ωπεράνκρωπουσ. 

• Θ ανκρωπιςτικι παιδεία, ο αυτοςεβαςμόσ και θ αίςκθςθ τθσ αυταξίασ αποτελοφν θκικά εφόδια, χάρθ 

ςτα οποία οι άνκρωποι δε κυςιάηουν τθν αξιοπρζπεια τουσ δεν παραχωροφν τα δικαιϊματα τουσ, αλλά 

προαςπίηουν τθν ελευκερία και τθν αυτονομία τουσ. 

 Θ λειτουργία αξιοκρατικϊν κεςμϊν αναδεικνφει και αποδεικνφει περίτρανα τθν αξία των 

προςωπικοτιτων των προικιςμζνων, δθμιουργικϊν ανκρϊπων που -πολφ περιςςότεροι από ζνασ- 

εμφανίηονται ςε κάκε κοινωνία για να τεκοφν επικεφαλισ τθσ πορείασ τθσ προσ τθν πρόοδο. 

 

Β. ΣΟΣΞΟΘΦίΨΛΧΠΣΧ 

Σ κεντρικόσ άξονασ των ολοκλθρωτικϊν ςυςτθμάτων είναι θ μονοπϊλθςθ τθσ αλικειασ τθσ εξουςίασ από 

ζνα μοναδικό πολιτικό υποκείμενο, που κεςμοκετεί τθ δικι του λογικι και κρατά αποκλειςτικά για τον 

εαυτό του το ρόλο του υποκειμζνου τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ. 

 

Λ. Πζςα με τα οποία επιβάλλονται τα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα 

 Χτισ βαςικζσ επιδιϊξεισ των ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων είναι ο εξανδραποδιςμόσ των νεανικϊν ψυχϊν. 

Πε ποικίλουσ τρόπουσ τα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα μάχονται να κάμψουν τθν θκικι τουσ αντίςταςθ και τθ 

βοφλθςθ τουσ. 

 Αρχικά θ εκνικι αγωγι αποκτά τθ διάςταςθ τθσ απροκάλυπτθσ προπαγάνδασ, που αγγίηει τα όρια τθσ 

παραβίαςθσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ψα ςχολικά εγχειρίδια, όλα πανομοιότυπα, είναι διαποτιςμζνα 

με το πνεφμα του ολοκλθρωτιςμοφ. Θ υποκριςία, ο εκνικιςμόσ, επίμονθ  θκικολογία παραχαράςςουν το 

νόθμα τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Θ γλϊςςα του ολοκλθρωτιςμοφ, όπωσ και των βιβλίων που τον προάγουν, είναι δογματικι με γλυκεροφσ 

τόνουσ και διατθρεί όλα τα γνωρίςματα τθσ εξουςιαςτικισ γλϊςςασ, Είναι δθλαδι γλϊςςα ςυνκθματικι, 

αντιδιαλεκτικι, αςαφισ, αόριςτθ και μεγαλόςτομθ. Δεςπόηει ςε αυτι θ βεβαιωτικι και δεοντολογικι 

διατφπωςθ κακϊσ και ο γλωςςικόσ πλθκωριςμόσ. 
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 Πια από τισ πάγιεσ τακτικζσ τουσ είναι επίςθσ θ οργάνωςθ των νζων, από τθν τρυφερι τουσ ακόμα 

θλικία, ςε κατευκυνόμενεσ ομάδεσ, όπου δεςπόηουν οι φμνοι και τα εμβατιρια, που εγκωμιάηουν το 

κακεςτϊσ και το δικτάτορα. Θ γλϊςςα, θ ςτιχουργία και θ μουςικι τουσ διακρίνονται για τθν προχειρότθτα 

τουσ, ωςτόςο δθμιουργοφν κλίμα ζξαρςθσ, αναγκαίο για τθ δικτατορία. Θ αςυναρτθςία, θ κενότθτα 

καλφπτονται από λζξεισ θχθρζσ (πατρίδα, ιςτορία, ,ςωτιρασ...), που καλλιεργοφν κλίμα αγελαίο και ομαδικό 

ςυρρικνϊνοντασ τθν ελευκερία και τθν κρίςθ. 

 Ψον ίδιο ςτόχο ζχουν και οι πανθγυριςμοί, οι εορταςμοί που χρθςιμοποιεί το κακεςτϊσ για να 

αφομοιϊςει, να κατευκφνει και να ελζγξει το λαό. 

 Ψον ίδιο ςτόχο ζχουν και οι πανθγυριςμοί, οι εορταςμοί που χρθςιμοποιεί το κακεςτϊσ για να 

αφομοιϊςει, να κατευκφνει και να ελζγξει το λαό. 

 Ψα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ λογοκρίνονται και ελζγχονται κι αυτά με τθ ςειρά τουσ. Ζτςι κάκε φωνι 

αντιφρονοφντα που κραυγάηει τθν επικινδυνότθτα μιασ τζτοιασ πολιτικισ κατάςταςθσ φιμϊνεται και δε 

φτάνει ποτζ ςτθν ευρεία μάηα του λαοφ. Άλλωςτε οι αφυπνιςτικοί λόγοι εξοςτρακίηονται και οι ριτορεσ 

τουσ τιμωροφνται παραδειγματικά. 

 

III. Σι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του ςυγκεντρωτιςμοφ 

• Χτον πνευματικό τομζα επικρατεί ο φανατιςμόσ, ο δογματιςμόσ, θ προκατάλθψθ. Σ άνκρωποσ δεν 

εντρυφεί ςτθ γνϊςθ και θ ζλλειψθ πολυφωνίασ καταλφει τθν κριτικι του ικανότθτα. 

• Θ ατομικότθτα του ανκρϊπου, θ ιδιαιτερότθτα τθσ ςτάςθσ ηωισ του και τθσ ςκζψθσ του ιςοπεδϊνονται, 

κακϊσ ο ίδιοσ ςυνκλίβεται μζςα ςτθν ομοιομορφία τθσ μάηασ, που κάκε ολοκλθρωτικό κακεςτϊσ επιδιϊκει. 

• Σι άνκρωποι γίνονται φιλφποπτοι, θ φιλικότθτα και θ ευγζνεια παραχωροφν τθ κζςθ τουσ ςτθν 

αδιαφορία ι ςτο φόβο. 

• Θ δθμοκρατία, το μόνο πολίτευμα που είναι ικανό να αναβακμίςει τθ ηωι του ανκρϊπου, φαλκιδεφεται. 

• Σι γραφειοκρατικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ, θ τρομοκρατία και οι απειλζσ υποβακμίηουν τθν 

ανκρϊπινθ ηωι. 

• Θ κυριαρχία τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ απζναντι ςτθ νομοκετικι και τθ δικαςτικι, θ παντοδυναμία των 

πανταχοφ παρόντων αςτυνομικϊν οργάνων αφαιροφν από τουσ ανκρϊπουσ κάκε αίςκθμα αςφάλειασ. 

• Θ ανωνυμία του ανεξζλεγκτου κρατικοφ μθχανιςμοφ και θ ζλλειψθ κάκε υπευκυνότθτασ, θ αςζβεια προσ 

τον πολίτθ καταρρακϊνει ψυχολογικά τα άτομα. 

• Σι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του ςυςτιματοσ επεκτείνονται και ςτον οικονομικό τομζα, αφοφ θ φορτικι 

παρουςία του κράτουσ, θ αςτάκεια και θ γενικι αβεβαιότθτα δεν εμπνζουν επενδφςεισ. 

• Φυςικά θ λογοκριςία, θ εξόντωςθ κάκε αντιφρονοφντα λειτουργεί αναςταλτικά και ςτθν πολιτιςτικι 

δθμιουργία, που για να ανκίςει χρειάηεται ελευκερία. 

 

IV. Υοια είναι τα χαρακτθριςτικά τικ γλϊςςασ τθσ εξουςίασ και από άποψθ μορφισ και από άποψθ 

περιεχομζνου; 

 Ψα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα χρθςιμοποιοφν τισ λεγόμενεσ «ολοκλθρωτικζσ γλϊςςεσ», οι οποίεσ 

ςτθρίηονται ςτθ βουλθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ. Π' αυτιν προςπακοφν να κάμψουν τθ βοφλθςθ του 

δζκτθ, πράγμα που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αλλοτρίωςθ του, τθν ολοςχερι εξάρτθςθ του και τθν πλφςθ του 

εγκεφάλου του. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  259 

 Θ γλϊςςα τθσ εξουςίασ χαρακτθρίηεται από λανκάνοντα ςθμαινόμενα, υποκριτικζσ δομζσ του λόγου, 

υποκριτικά μθνφματα, κενι επιχειρθματολογία, μεγαλόςχθμο παραλλαγμζνο λόγο. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςε 

διάφορεσ μορφζσ εξουςιαςτικοφ λόγου (λόγοι πολιτικϊν, διατάγματα, προκθρφξεισ, διαφθμίςεισ, άρκρα ςε 

εφθμερίδεσ, νομοκεςία κ.λπ.) επιςθμαίνονται τόςο θ διαιςκθτικι και εμπειρικι πρακτικι του 

παραφραςμζνου λόγου όςο και θ εξουςιαςτικι υποκριςία. 

 Πε ελλειπτικζσ ονοματικζσ προτάςεισ υπογραμμίηονται ωσ αυταπόδειχτεσ αλικειεσ κάποιεσ απόψεισ με 

τρόπο δογματικό και απόλυτο. Σ πομπόσ επιβάλλει ςτο δζκτθ τθν αναπαραγωγι ςεβαςτϊν αξιϊν ι κεςμϊν, 

π.χ. «Ελλάσ Ελλινων Χριςτιανϊν» Γ. Υαπαδόπουλοσ. 

 Σ ονοματικόσ λόγοσ κυριαρχεί, ενϊ περιορίηεται ο ρθματικόσ λόγοσ ι κάκε άλλοσ λόγοσ παραςτατικόσ 

που με τθν ευκρίνεια και τθν ενζργεια του μπορεί να οδθγιςει τουσ πολίτεσ ςε δραςτικι ςκζψθ. 

 Υροτιμϊνται οι εξακολουκθτικοί χρόνοι, οι οποίοι αφανίηουν τισ ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ και 

τονίηουν τθ διάρκεια και τθν αιωνιότθτα. 

 Θ γλϊςςα τθσ εξουςίασ προτιμάει ςυχνά το λεκτικό ςυμβολιςμό, ο οποίοσ μζςα από μονοςιμαντο και 

κατευκυνόμενο μονόλογο, φιλικό ςυχνά, καλλιεργεί τθν αοριςτία, τθ γενικότθτα, τθν αςάφεια, τθν 

ταυτολογία, τθ μυςτικοπάκεια. 

 Πζςω των λόγων των δικτατόρων, για παράδειγμα, επιδιϊκεται ςυνικωσ θ δθμιουργία αποςτάςεων και 

χάςματοσ ανάμεςα ςτον πομπό που είναι «ςοφόσ», «παντογνϊςτθσ» «παντοδφναμοσ» και ςτο δζκτθ ο 

οποίοσ πρζπει να αιςκάνεται αςιμαντοσ, κατϊτεροσ και γι' αυτό εξαρτθμζνοσ από τον πομπό. 

 Πια γλϊςςα τζτοιασ ολοκλθρωτικισ εξουςίασ είναι ςυνικωσ αποςτεωμζνθ και μουςειακι, αφοφ δεν 

ερευνά, δεν κρίνει, δεν ςυςχετίηει, δεν διαλζγεται, αλλά ςυντθρεί και μεταφζρει με βεβαιότθτα «αιϊνιεσ 

και μοναδικζσ» αξίεσ και «αλικειεσ»" μια γλϊςςα επίςθσ αυταρχικι, αφοφ δεν υπάρχουν περικϊρια 

διαλόγου και ο δζκτθσ παίρνει εντολι να ςυντονίηεται ςτα μθνφματα του πομποφ" μια γλϊςςα υπερβατικι, 

αφοφ αγνοεί τισ ποικίλεσ μορφζσ τθσ κακθμερινότθτασ και, τόςο με τθ γενίκευςθ όςο και με τθν υπζρβαςθ 

τθσ κακθμερινισ πραγματικότθτασ αλλά και τθ αποκζωςθ του λεκτικοφ ςυμβολιςμοφ, δοκιμάηει να 

υποβάλει τα περιεχόμενα των μθνυμάτων τθσ ςε αποδεκτζσ και μεγάλεσ αξίεσ, π.χ. οικογζνεια, πατρίδα, 

κρθςκεία κ.λπ. 

 Θ γλϊςςα μιασ τζτοιασ εξουςίασ είναι γλϊςςα φκοράσ και διαφκοράσ και όχι γλϊςςα επικοινωνίασ. 

Είναι γνωςτό, για παράδειγμα, ότι ς' ολόκλθρο τον κόςμο οι δικτατορίεσ επιβάλλονται εν ονόματι τθσ 

ςωτθρίασ των δθμοκρατικϊν ελευκεριϊν των λαϊν. Θ ςτρζβλωςθ, δθλαδι, και θ αυκαιρεςία τθσ 

διαφκοράσ κριαμβεφουν ςε βάροσ του γνιςιου επικοινωνιακοφ χαρακτιρα τθσ γλϊςςασ. 
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V. Πε ποιουσ τρόπουσ και μεκόδουσ τα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα μετατρζπουν τουσ πολίτεσ ςε μάηα; 

• Υαραμόρφωςθ γλϊςςασ. 

• Ακατάςχετθ ςυνκθματολογία. 

• Επιχειροφν να διευρφνουν το χάςμα μεταξφ δικτατόρων και πολιτϊν (από τθ μια οι ικανοί και 

μορφωμζνοι και από τθν άλλθ οι κατϊτεροι - αςιμαντοι). 

• Ξαπθλεφονται διαχρονικζσ αξίεσ, π.χ. οικογζνεια, πατρίδα, κρθςκεία. 

• Υροςπακοφν να κάμψουν τθ βοφλθςθ των πολιτϊν δεκτϊν και να εκμεταλλευκοφν το ςυναίςκθμα τουσ. 

• Χρθςιμοποιοφν πομπϊδθ - ςτομφϊδθ - βαρφγδουπο αλλά και ςτρεβλό -παραμορφωτικό λόγο. 

• Πεταχειρίηονται τθν παραπλθροφόρθςθ και τθν προπαγάνδα. 

• Υαρζχουν ςτον κόςμο «άρτον και κεάματα» προκειμζνου να αποπροςανατολίςουν τουσ πολίτεσ από 

βαςικά τουσ ηθτιματα - προβλιματα. 

• Ενςπείρουν τθν καχυποψία, ψικυρολογοφν ι και κινδυνολογοφν, ϊςτε και να καταργοφν τθ 

ςυλλογικότθτα' και να φοβίηουν τουσ πολίτεσ μπροςτά ςτο ενδεχόμενο τθσ όποιασ προςπάκειασ για 

ελευκερία. 

• Ενιςχφουν το ρατςιςμό (π.χ. Χίτλερ) και αναπαράγουν ανιςότθτεσ και αδικίεσ. 

• Ελζγχουν τα ΠΠΕ, ϊςτε να μθν υπάρχει ελευκερία λόγου / ζκφραςθσ και πλουραλιςμόσ, άρα να μθν 

αφυπνίηονται οι πολίτεσ. 

• Ξυνθγοφν, εξορίηουν, φιμϊνουν τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ για να μθν μποροφν οι τελευταίοι να 

λειτουργιςουν διαφωτιςτικά και προςανατολιςτικά για τουσ πολίτεσ. 

• Υροωκοφν τθν αυςτθρι αςτυνόμευςθ. 

• Κεςμοκετοφν αυκαίρετουσ νόμουσ και δθμιουργοφν απαράδεκτα ανελεφκερα ςυντάγματα. 

• Υροςφζρουν κακισ ποιότθτασ παιδεία ςτουσ πολίτεσ, αφοφ οι απαίδευτοι πολίτεσ υπόκεινται 

ευκολότερα ςτισ βουλιςεισ άλλων. 

• Χρθςιμοποιοφν τθν πλφςθ εγκεφάλου, δθλαδι τθν κατ' επανάλθψιν προβολι των ίδιων μθνυμάτων που 

ςυμφζρουν τουσ ιςχυροφσ και μόνον, μζχρι αυτά να εντυπωκοφν ςτθ μνιμθ των δεκτϊν, του λαοφ. 

• Σργανϊνουν «δθμοψθφίςματα» ςτο πλαίςιο των οποίων ο λαόσ δικεν επιλζγει ελεφκερα, ενϊ δεν του 

προςφζρεται θ .δυνατότθτα ν' αποφαςίςει εκείνοσ. 

• Υρογραμματίηουν «ςτθμζνεσ» λαϊκζσ ςυγκεντρϊςεισ, όπου δικεν αποκεϊνονται οι δικτάτορεσ από 

πολίτεσ «μιςκοφόρουσ». 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Πεςςιανιςμόσ: Διαχρονικά επικίνδυνοσ 

Φαινόμενο ακραίο, ςοβαρό και πολυςφνκετο, ο μεςςιανιςμόσ, μαςτίηει ςτισ μζρεσ μασ αρκετζσ, 

υπανάπτυκτεσ κυρίωσ, κοινωνίεσ. Υρόκειται για τθν προςδοκία ελεφςεωσ ενόσ ςωτιρα, ο οποίοσ ζχοντασ 

ζμφυτα ξεχωριςτά χαρίςματα κα λυτρϊςει το λαό ι το ζκνοσ από τα προβλιματα του. Θ προςδοκία αυτι 

δεςμεφει τουσ ανκρϊπουσ ςτθν πακθτικι παρακολοφκθςθ των τεκταινομζνων και υποκάλπει τθν κοινωνικι 

αδιαφορία. Χυνακόλουκα, ςυμβάλλει ςτθ διάςπαςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και κακίςταται επιηιμια για 

τθν πολιτικι και πολιτειακι λειτουργία. 

Επιτακτικι είναι θ ανάγκθ, λοιπόν, του επακριβοφσ προςδιοριςμοφ των παραγόντων που ευνοοφν τθν 

επικράτθςθ του μεςςιανιςμοφ ςε μια κοινωνία. Αρχικά, το χαμθλό μορφωτικό επίπεδο που άμεςα 

ςυνεπάγεται και τθν πνευματικι ιςχνότθτα ενόσ λαοφ τον ωκεί ςτθν υιοκζτθςθ μεςςιανικϊν πεποικιςεων. 

Σι πολίτεσ δεν ζχουν ανεπτυγμζνθ κριτικι ικανότθτα, ςτεροφνται γνϊςεων και ορκοφ τρόπου ςκζψθσ και 

ωσ απόρροια αυτϊν, εφκολα χειραγωγοφνται και ετεροκατευκφνονται. Θ ελλιπισ μόρφωςθ τουσ κακιςτά 

ευάλωτουσ ςε κάκε μορφι υπολανκάνουςασ εξωτερικισ επίδραςθσ και ανίςχυρουσ να αντιδράςουν. 

Επιπλζον, θ διαμορφωμζνθ πραγματικότθτα ςε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι κακοριςτικόσ 

παράγοντασ για τθν εξάπλωςθ του μεςςιανιςμοφ. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονόσ ότι ςε χϊρεσ που 

βαςιλεφει θ φτϊχεια, θ εξακλίωςθ, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και οι ανιςότθτεσ, ο ερχομόσ του ςωτιρα-

θγζτθ φαντάηει ωσ θ μοναδικι διζξοδοσ, θ τελευταία ελπίδα για αλλαγι τθσ κατάςταςθσ, για τθν 

εξαςφάλιςθ ενόσ καλφτερου μζλλοντοσ. Άλλωςτε, θ διαιϊνιςθ των προβλθμάτων μαρτυρά τθν ανικανότθτα 

των κυβερνιςεων να δϊςουν ζνα τζλοσ ςτον πόνο, τθ κλίψθ και τθ δυςτυχία. Αυτόσ είναι και ο κφριοσ 

λόγοσ που το φαινόμενο του μεςςιανιςμοφ κυριαρχεί ςτισ χϊρεσ του λεγόμενου Ψρίτου Ξόςμου. 

Επιπρόςκετα, θ αβουλία, θ νωκρότθτα, θ ρακυμία ςτθν οποία ζχουν περιζλκει οι πολίτεσ προωκεί τθ 

μεςςιανικι αντίλθψθ. Σι άνκρωποι δεν μετζχουν πλζον ςτα κοινά με ηιλο, δυναμικότθτα, 

αποφαςιςτικότθτα, αλλά επιδεικνφουν μια μορφι ζςχατθσ περιφρόνθςθσ και αδιαφορίασ για αυτά, 

ςτοιχείο που εκπθγάηει από τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτισ δικζσ τουσ δυνάμεισ, ςτισ δικζσ τουσ ικανότθτεσ. 

Σ ςυμβιβαςμόσ και θ ενδοτικότθτα είναι τα λογικά επακόλουκα, κακϊσ και θ ελπίδα για τθν ζλευςθ ενόσ 

Πεςςία που κα μεταβάλλει τα δεδομζνα. 

Ακόμθ, τθν ζξαρςθ του μεςςιανιςμοφ πολλζσ φορζσ υποδαυλίηουν διάφορεσ εξωτερικζσ πθγζσ δφναμθσ 

και επιρροισ, όπωσ τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και οι κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ 

τουσ είναι θ πόλωςθ και ο φανατιςμόσ, θ εμφφςθςθ ακραιφνϊν ιδεολογιϊν και πεποικιςεων, ςτισ οποίεσ 

εντάςςεται και ο μεςςιανιςμόσ. Ζτςι, ικανοποιοφνται πλθρζςτερα και αςφαλζςτερα τα ςυμφζροντα των 

δθμαγωγϊν, οι βλζψεισ, οι επιδιϊξεισ και οι προςδοκίεσ τουσ. 

Κα ιταν παράλειψθ εάν δεν επιςθμαίναμε πωσ πικανό αίτιο για τθν εδραίωςθ του μεςςιανιςμοφ ςε μια 

κοινωνία αποτελεί θ απουςία εκνικισ ταυτότθτασ. Σι λαοί που δεν μεριμνοφν για τθ διαφφλαξθ τθσ εκνικισ 

τουσ ακεραιότθτασ και τθ ςυνζχιςθ τθσ πολιτιςτικισ τουσ παράδοςθσ ςτθρίηονται ςε ςακρό κεμζλια και ωσ 

ςυνζπεια ταλαντεφονται επικίνδυνα, ζτςι ϊςτε να επιτάςςεται, τελικά, θ καλλιζργεια τθσ μεςςιανικισ 

νοοτροπίασ. Ξατακριτζο, βζβαια, αλλά και αναπόφευκτο γι' αυτοφσ τουσ λαοφσ. 

Ψζλοσ, πρζπει να τονίςουμε ότι θ αρχθγικι αυταρζςκεια, θ πολιτικι φιλοδοξία και θ ιδιοτζλεια των 

αρχόντων τθσ κάκε χϊρασ μπορεί να οδθγιςει ςτθν εγκόλπωςθ τθσ μεςςιανικισ νοοτροπίασ. Εξάλλου, θ 

απογοιτευςθ από τισ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ είναι ςυχνά τόςο μεγάλθ που δεν αφινει περικϊρια επιλογισ. 

Ζχοντασ ωσ δεδομζνα τα προαναφερκζντα καταλιγουμε ςτο ευλογοφανζσ ςυμπζραςμα ότι ο 

μεςςιανιςμόσ υπονομεφει τθ λειτουργία του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, αλλά και του κοινωνικοφ 
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ςυνόλου. Χυγκεκριμζνεσ προτάςεισ κρίνεται αναγκαίο να διατυπωκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν 

εξάλειψθ των αιτίων του. Σ μεςςιανιςμόσ είναι εκ βάκρων αναχρονιςτικόσ και δεν αρμόηει ςτθ ςφγχρονθ 

εποχι μασ. Ασ τον περιορίςουμε για να πάμε μπροςτά. 

Αλζξανδροσ Ρτάκασ, http://www.geocities.com 

Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου. (100-120 λζξεισ) 

(μονάδεσ 25) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Πε ποιον τρόπο επιτυγχάνεται θ ςυνοχι μεταξφ των παραγράφων του κειμζνου; Ρα δικαιολογιςετε τθν 

απάντθςθ ςασ. 

(μονάδεσ 7) 

2. Χτθν τελευταία παράγραφο του κειμζνου ο ςυγγραφζασ αναφζρει: «Σ μεςςιανιςμόσ είναι εκ βάκρων 

αναχρονιςτικόσ και δεν αρμόηει ςτθ ςφγχρονθ εποχι μασ». Υϊσ αντιλαμβάνεςτε τθ κζςθ του αυτι; Ρα 

αναπτφξετε τθν άποψθ ςασ ςε μια παράγραφο 80-100 λζξεων. 

(μονάδεσ 11) 

3. Πε ποια ςυλλογιςτικι πορεία είναι αναπτυγμζνθ θ 2θ παράγραφοσ του κειμζνου: «Επιτακτικι είναι θ 

ανάγκθ …να αντιδράςουν.»; Ρα αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

(μονάδεσ 5) 

4. α) κριτικι ικανότθτα, ευλογοφανζσ ςυμπζραςμα: να ςχθματίςετε με τθν κακεμιά ονοματικι φράςθ μια 

περίοδο λόγου, ςτθν οποία κα διαφαίνεται θ ςθμαςία τθσ. 

(μονάδεσ 4) 

 β) Ψα ουςιαςτικά ικανότθτα, ςυμπζραςμα τθσ προθγοφμενθσ άςκθςθσ να τα ςυνδυάςετε με ζνα 

διαφορετικό επίκετο, ϊςτε να προκφψουν νζεσ ονοματικζσ φράςεισ. 

(μονάδεσ 2) 

5. Ρα γράψετε ζξι παράγωγεσ ι ςφνκετεσ λζξεισ από τθ λζξθ κοινωνία. 

(μονάδεσ 6) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χυμμετζχοντασ ςτθ Βουλι των Εφιβων αναλάβατε να εκφωνιςετε μια ομιλία με κζμα τον Πεςςιανιςμό. Ρα 

αναπτφξετε τισ απόψεισ ςασ αναφορικά με τουσ λόγουσ φπαρξθσ μεςςιανικϊν τάςεων ςτθ ςφγχρονθ εποχι 

κακϊσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν οι τάςεισ αυτζσ. (500-600 

λζξεισ) 

(μονάδεσ 40) 
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ΕΚΡΛΧΠΣΧ - ΕΚΡΛΞΛΧΠΣΧ - ΔΛΕΚΡΛΧΠΣΧ - ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΥΣΛΘΧΘ 

 

Α. ΕΚΡΛΧΠΣΧ-ΥΑΨΦΛίΨΛΧΠΣΧ 

Λ. Σριςμοί 

Εκνιςμόσ είναι θ πεποίκθςθ ότι κάποιοσ ανικει ςε ζνα ζκνοσ που το αγαπά και το υποςτθρίηει ςε κάκε 

περίςταςθ, χωρίσ διάκεςθ υποτίμθςθσ των άλλων εκνϊν. Υρόκειται, δθλαδι, για το υγιζσ ςυναίςκθμα που 

απορρζει από τθ ςυνείδθςθ του κοινοφ πολιτιςμοφ, τθσ κοινισ ιςτορίασ και γλϊςςασ ενόσ ζκνουσ. 

Χυνϊνυμο των όρων «εκνικι ςυνείδθςθ» και «φιλοπατρία». 

Υατριωτιςμόσ είναι ζμπρακτθ αφοςίωςθ ςτθ πατρίδα και θ προςπάκεια για εκπλιρωςθ των εκνικϊν 

ςτόχων. Γενικότερα, ο πατριωτιςμόσ είναι τρόποσ ηωισ και πατριϊτθσ γνιςιοσ, αυτόσ που αγωνίηεται 

διαρκϊσ για το κοινό καλό και κάνει πράξθ τθν κοινωνικι του ςυνείδθςθ ς' όλα τα πεδία. Δεν πρόκειται 

δθλαδι για μια αρετι που φαίνεται μόνο ςε καιρό πολζμου, όταν θ πατρίδα απειλείται από εξωτερικοφσ 

εχκροφσ. Γιατί πατρίδα τελικά είναι και θ παράδοςθ και οι νόμοι και το πολίτευμα και οι θκικζσ αξίεσ κ.ο.κ. 

 

ΛI. Κετικι επίδραςθ Εκνιςμοφ – Υατριωτιςμοφ 

 Ξαλλιεργείται ο ςεβαςμόσ και θ αγάπθ για τθν πατρίδα και ο πολίτθσ είναι ζτοιμοσ να τθν υπθρετιςει 

με προκυμία όπου και όταν εκείνθ χρειαςτεί. Ζτςι όμωσ και οι ίδιοι οι πολίτεσ αποδεικνφουν ότι ςζβονται 

τουσ εαυτοφσ τουσ, τθν ταυτότθτα τουσ, αφοφ νιϊκουν υπεριφανοι για το ότι αποτελοφν μζλθ τθσ 

εκνότθτασ τουσ. Ξερδίηουν και οι ίδιοι και θ πατρίδα τουσ το ςεβαςμό και τθν, εκτίμθςθ των υπόλοιπων 

λαϊν, αλλά και. αντλοφν κφροσ και δφναμθ, κακϊσ κακιςτοφν ς' όλουσ ςαφζσ ότι οποιαδιποτε ενζργεια 

αντίκετθ με τα ςυμφζροντα τθσ χϊρασ τουσ κα τουσ βρει ενωμζνουσ, αδιαίρετουσ και ζτοιμουσ να 

ςυνεργαςτοφν για να τθν αντιμετωπίςουν, κυςιάηοντασ και τθν ίδια τουσ τθ ηωι, αν χρειαςτεί ϊςτε να 

προαςπίςουν τθν εκνικι ανεξαρτθςία. 

 Σ φιλόπατρισ αγωνίηεται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςοτιμίασ, τθσ αξιοκρατίασ και με ικοσ ςυμβάλλει 

ςτθν επίλυςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων ενιςχφοντασ το κλίμα κοινωνικισ ομαλότθτασ και 

ιςορροπίασ. Εξάλλου, οι φιλοπάτριδεσ πολίτεσ γνωρίηουν τα δικαιϊματα τουσ και τα διεκδικοφν, επιτελοφν 

με ςυνζπεια τισ υποχρεϊςεισ τουσ και, ςυνειδθτοποιϊντασ τον κίνδυνο παραβίαςθσ των ελευκεριϊν τουσ, 

ελζγχουν τθν θγεςία και καταδικάηουν με τθ ςτάςθ τουσ τισ οποιεςδιποτε απόπειρεσ αταςκαλιϊν. Δεν 

επιτρζπουν τθν εμφάνιςθ του τυφλοφ κομματιςμοφ, αλλά ςτθρίηουν τθν πολιτικι ςυναίνεςθ, που 

ελαχιςτοποιεί φαινόμενα λαϊκιςμοφ και εκμετάλλευςθσ του λαοφ για ιδιοτελείσ ςκοποφσ. Είναι γεγονόσ, 

άλλωςτε, ότι μ' αυτζσ τισ προχποκζςεισ διαφυλάςςεται θ εκνικι ενότθτα και δθμιουργείται πρόςφορο 

ζδαφοσ για τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ μασ απ' όλεσ τισ πλευρζσ ςτο διεκνζσ ςτερζωμα. 

 Τταν ο πολίτθσ ζχει αποκτιςει εκνικι ςυνείδθςθ, δεν ενδιαφζρεται μονάχα για το δικό του καλό, μα 

και για το ςυμφζρον τθσ πατρίδασ του. Γι’ αυτό και κα ςυμβάλει τα μζγιςτα ςτθν παραγωγι, ϊςτε τα 

προϊόντα τθσ χϊρασ του ν’ αναβακμιςτοφν ποιοτικά και ποςοτικά, να γίνουν ανταγωνιςτικά και εφάμιλλα 

με τα προϊόντα άλλων χωρϊν. Εξάλλου, θ ξενομανία ωσ φαινόμενο περιορίηεται ςθμαντικά, οι ειςαγωγζσ 

ελαττϊνονται και οι εξαγωγζσ τονϊνονται. Θ οικονομία μ’ αυτζσ τισ μεκοδεφςεισ ανκεί, το εκνικό ειςόδθμα 

αυξάνεται. 

 Πε τθν καλλιζργεια του εκνικοφ φρονιματοσ οι νζοι κα ςτραφοφν με ςυμπάκεια προσ τθν παράδοςθ 

και τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, κα υπάρχει επικυμία για εμπλουτιςμό των παραδοςιακϊν ςτοιχείων. Σι 

νζοι κα πάψουν να δζχονται άκριτα και αβαςάνιςτα ξζνα ικθ και πρότυπα ηωισ, γιατί μζςα απ’ τθν 

πνευματικι τουσ κλθρονομιά κα ζχουν βρει κάτι που να ταιριάηει περιςςότερο με τισ ιδιαιτερότθτεσ του 
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τόπου τουσ, με τισ ςυνκικεσ ηωισ τουσ και, με τα δικά τουσ βιϊματα και τα δεδομζνα τθσ εποχισ τουσ, και 

ζτςι κα μπορζςουν να αναδιαμορφϊςουν και να βελτιϊςουν τον τρόπο ηωισ τουσ. Υαράλλθλα, κα πάψουν 

να φζρουν το ςφνδρομο τθσ υποτζλειασ, με αποτζλεςμα να ανζλκει το πνευματικό και πολιτιςτικό επίπεδο 

τθσ κοινωνίασ. 

 Σ πολίτθσ ο οποίοσ ζχει αντιλθφκεί τθν κοινωνικι αξία του επαγγζλματοσ, δθλαδι εργάηεται 

ευςυνείδθτα και υπεφκυνα, ενδιαφερόμενοσ για τθν επιμόρφωςθ του ςτο ειδικό αντικείμενο, 

ςυνεργαηόμενοσ γόνιμα με τουσ ςυναδζλφουσ του και ςεβόμενοσ τουσ αποδζκτεσ των ενεργειϊν τθσ 

εργαςίασ του, είναι πατριϊτθσ γιατί ο πολίτθσ αυτόσ μάχεται διαρκϊσ για τθν κοινωνικι και οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ του, για το καλό τθσ πατρίδασ. 

 Υατριϊτθσ είναι ο πολίτθσ, που δεν κερδοςκοπεί αλλά δρα ανιδιοτελϊσ, ο πολίτθσ που καταδικάηει 

κεωρθτικά και ςε επίπεδο κακθμερινισ πρακτικισ τα φαινόμενα φοροδιαφυγισ και παραοικονομίασ, που 

με τθ ςτάςθ του ςυντελεί ςτθν οικονομικι και κοινωνικι, γενικότερα, εξυγίανςθ τθσ χϊρασ του. 

 Υατριϊτθσ, τζλοσ, είναι και εκείνοσ που ςζβεται το φυςικό περιβάλλον, πρϊτα και κφρια ςτον τόπο 

του, και το προςτατεφει˙ αυτόσ που είτε ςε επίπεδο εργαςίασ δεν απομυηεί τουσ φυςικοφσ πόρουσ, είτε ςε 

ευρφτερθ βάςθ γνωρίηει τθν αξία του περιβάλλοντοσ και δεν αδιαφορεί για τθ μόλυνςθ, τθν καταςτροφι 

τθσ φφςθσ. Γιατί ωσ ζνα ςθμείο, πατρίδα μασ είναι και θ φφςθ τθσ χϊρασ μασ, το περιβάλλον από το οποίο, 

άμεςα, ηοφμε, αναπνζουμε, δθμιουργοφμε, οπότε θ εκδιλωςθ αγάπθσ και ςεβαςμοφ προσ αυτό ιςοδυναμεί 

με εκδιλωςθ πατριωτιςμοφ. 

 

ΛΛΛ. Υροχποκζςεισ για τθν καλλιζργεια του πατριωτιςμοφ 

α. Σικογζνεια 

 Επαφι των μελϊν με τθν παράδοςθ - τιρθςθ θκϊν και εκίμων μζςα ςτο ίδιο το ςπίτι. 

 Ξλίμα ουςιαςτικοφ διαλόγου και γνιςιασ επικοινωνίασ, ϊςτε να μεταλαμπαδεφουν κατάλλθλα οι 

γονείσ ςτα παιδιά τουσ υψθλζσ αξίεσ και αρετζσ ςαν τθ φιλοπατρία. 

 Υροςπάκειεσ τόςο από μεγάλουσ όςο και από νζουσ για περιοριςμό του χάςματοσ των γενεϊν, ϊςτε 

οι νεότεροι να μθν αμφιςβθτοφν ςτζρεεσ διαχρονικζσ αξίεσ όπωσ θ πατρίδα. 

β. Χχολείο 

 Συςιαςτικι διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ, ϊςτε ν' αναπτυχκεί το υγιζσ εκνικό φρόνθμα, 

κακϊσ οι νζοι κα εκτιμιςουν τουσ πολλοφσ, ποικίλουσ και αιματθροφσ αγϊνεσ του παρελκόντοσ. 

 Υραγματοποίθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτα ςχολεία με κζματα ςχετικά με τθν παράδοςθ και τισ 

αξίεσ του αρχαιοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. 

 Υροςπάκεια οργανωμζνθ για καταπολζμθςθ τθσ λεξιπενίασ και ουςιαςτικι διδαςκαλία τθσ πλοφςιασ 

και μοναδικισ γλϊςςασ μασ που κα μασ -κάνει εκνικά υπεριφανουσ, ανκρϊπουσ με εκνικι αυτογνωςία 

και γνιςιο πατριωτιςμό. 

 Αναβάκμιςθ του νοιματοσ του εορταςμοφ των ιςτορικϊν επετείων και των εκνικϊν εορτϊν, 

διείςδυςθ ςτθ βακφτερθ ςθμαςία τουσ και όχι επιφανειακι προςζγγιςθ τουσ. 

 Σι ίδιοι οι δάςκαλοι ν' αποτελζςουν πρότυπα ζμπνευςθσ για τουσ νζουσ, αςκϊντασ με ςυνζπεια το 

λειτοφργθμα τουσ, γιατί ζτςι δθλϊνουν το ςεβαςμό τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν πατρίδα. Ρα 

προςπακοφν, γενικότερα, να μεταδϊςουν ςτα παιδιά το βακφτερο νόθμα τθσ φιλοπατρίασ που 

επεκτείνεται πολφ πζρα από το να υπεραςπιςτοφμε τθν πατρίδα ςε καιρό πολζμου. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  265 

γ. Ξράτοσ - Θγεςία 

 Για να είναι ο πολίτθσ ευςυνείδθτοσ και να πορεφεται ςφμφωνα με το καλό τθσ πατρίδασ, θ πολιτεία 

πρζπει πρϊτθ να κεςπίςει καλφτερουσ νόμουσ, να προβεί ςε ζργα κοινωνικισ πρόνοιασ για τον πολίτθ, 

να καταπολεμιςει ηωτικά του προβλιματα όπωσ θ ανεργία, θ κακι παιδεία, θ γραφειοκρατία και οι 

θγζτεσ ν' αποτελοφν γνιςια πρότυπα κοινωνικισ προςφοράσ, δθλαδι φιλοπατρίασ. 

δ. Υνευματικοί άνκρωποι 

 Πε τθν πολφπλευρθ - ιδιαίτερθ παιδεία και το ξεχωριςτό τουσ κφροσ, μποροφν να προςανατολίςουν 

πολλοφσ ςτθν εκδιλωςθ γνιςιου πατριωτικοφ πνεφματοσ, φτάνει να μθν αυτοπερικωριοποιοφνται 

κεωρϊντασ τθν προςπάκεια τουσ μάταιθ ι μικρισ ςθμαςίασ και με τθν προχπόκεςθ, βζβαια, ότι 

προβάλλονται από αρμόδιουσ φορείσ όπωσ είναι τα ΠΠΕ. 

ε. ΠΠΕ 

 Υροβολι γνιςιων πατριωτικϊν κοινωνικοπολιτικϊν προτφπων και όχι υπερτονιςμόσ τθσ υλιςτικισ και 

υπερκαταναλωτικισ αντίλθψθσ για τθ ηωι μζςα από διαφθμίςεισ, ςειρζσ, κείμενα κ.λπ. 

ςτ. Ψο ίδιο το άτομο 

 Σ πολίτθσ από τθν πλευρά του πρζπει να επιδείξει τθν κατάλλθλθ ωριμότθτα, κακϊσ όλα ξεκινοφν 

από το ενδιαφζρον ςε προςωπικι βάςθ. 0 περιοριςμόσ τθσ αςφδοτθσ μανίασ για το κζρδοσ, θ 

νομιμοφροςφνθ, θ αίςκθςθ κοινωνικοπολιτικισ ευκφνθσ και γενικότερα θ απόκτθςθ παιδείασ και 

πνεφματοσ ανκρωπιςμοφ, είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που αποτελοφν αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ για 

τθν προςταςία τθσ πατρίδασ και τθν προϊκθςθ του κοινωνικοφ ςυμφζροντοσ. 

 

ΛV. ΛΔΛΑΛΨΕΦΘ ΑΡΑΓΞΘ ΞΑΟΟΛΕΦΓΕΛΑΧ ΨΣΩ ΥΑΨΦΛίΨΛΧΠΣΩ ΧΨΘΡ ΕΥΣέΘ ΠΑΧ 

Υαρατιρθςθ: 

Για ν' αναλφςουμε ζνα τζτοιο κζμα αςφαλϊσ προβαίνουμε πρϊτα πρϊτα ςε μια απόδειξθ - 

επιχειρθματολογία απ' τουσ Ψομείσ, ϊςτε να δείξουμε τθν αξία του πατριωτιςμοφ, δθλαδι τα κετικά που 

προςφζρει και τα αρνθτικά που περιορίηει. Εκτόσ αυτϊν όμωσ μποροφμε να παρουςιάςουμε και κάποια 

ιδιαίτερα δεδομζνα τθσ εποχισ μασ, τα οποία κακιςτοφν περιςςότερο αναγκαία από κάκε άλλθ φορά τθν 

ανάπτυξθ του γνιςιου πατριωτιςμοφ ςιμερα. Χυγκεκριμζνα: 

Χτισ ανταγωνιςτικζσ κοινωνίεσ μασ, λόγω του υλικοφ ευδαιμονιςμοφ και του ςτείρου ανταγωνιςμοφ, που 

απορρζει από αυτόν, οι ςχζςεισ είναι τυποποιθμζνεσ και δεν βιϊνεται θ ουςιαςτικι ψυχικι επικοινωνία και 

θ ςυλλογικότθτα. Γι' αυτό και το υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ απζναντι ςτθν πατρίδα είναι περιςςότερο 

αναγκαίο ςιμερα για τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν απαλλαγι τθσ χϊρασ από φαινόμενα 

διαβρωτικά, όπωσ θ βία, το οργανωμζνο ζγκλθμα και άλλα παρόμοια. 

Επίςθσ, για να τεκμθριϊςουμε τθν αναγκαιότθτα εκδιλωςθσ πατριωτιςμοφ, κα ιταν εφςτοχο ν' 

αναφερκοφμε ςτισ κοινζσ εκείνεσ τάςεισ και τα κοινά χαρακτθριςτικά και φαινόμενα που ςυνδζουν 

μεταξφ τουσ ςιμερα τουσ διάφορουσ λαοφσ, ϊςτε είναι απαραίτθτο να διατθριςει ο κακζνασ άςβεςτθ 

τθν αγάπθ για τθν πατρίδα του, προκειμζνου να μθν ιςοπεδωκεί και αφομοιωκεί από τουσ άλλουσ. 

Αναλυτικότερα: 

 Δθμιουργοφνται διακρατικοί ςυναςπιςμοί διαμζςου των οποίων προζρχονται πολλά οφζλθ για τα 

κράτθ-μζλθ (π.χ. EE) αλλά υπάρχει και ο κίνδυνοσ αλλοίωςθσ τθσ πολιτιςτικισ - εκνικισ φυςιογνωμίασ, 

ειδικά για τουσ αναπτυςςόμενουσ λαοφσ. Ζχει χρζοσ, λοιπόν, κάκε λαόσ ν' αγαπά τθν πατρίδα του για ν' 

αμφνεται απζναντι ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ. 
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 Θ υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν (μζςω των ΠΠΕ και γενικότερα), θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ, θ 

εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ - εξειδίκευςθ και θ απαραίτθτθ ςυνεργαςία των επιςτθμόνων από διάφορα κράτθ, οι 

κοινζσ ανάγκεσ και δυςκολίεσ γενικά, οδθγοφν ςτθ διεκνοποίθςθ φαινομζνων και προβλθμάτων, ςτθ 

μεγάλθ προςζγγιςθ των λαϊν, γεγονόσ κετικότατο κατά τα άλλα, το οποίο όμωσ επιςείει και τον κίνδυνο 

αλλοίωςθσ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ, οπότε και πάλι θ ανάπτυξθ γνιςιου πατριωτιςμοφ αποτελεί για 

κάκε λαό προςτατευτικι αςπίδα, ϊςτε κάκε λαόσ να διατθρεί τισ ιδιαιτερότθτεσ του. 

 Από τθν άλλθ πλευρά οι τεράςτιεσ οικονομικζσ και πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ που προωκοφνται από 

μζρουσ των υπεραναπτυγμζνων λαϊν ςε βάροσ των υπολοίπων, ςε ςυνδυαςμό με τον πολιτιςτικό 

επεκτατιςμό που επιχειροφν οι πρϊτοι ςε βάροσ των δεφτερων, αλλά και ο μεγάλοσ ανταγωνιςμόσ που 

ιςχφει γενικότερα ανάμεςα ςτουσ λαοφσ, οι διαςπαςτικζσ τάςεισ, δθλαδι, που εξακολουκοφν να υφίςτανται 

και ςε μεγάλο βακμό, είναι φαινόμενα που μασ υπενκυμίηουν τθν αναγκαιότθτα του πατριωτικοφ 

πνεφματοσ ςιμερα, για ν' αποφφγουμε τθν υποτζλεια και τθν υποδοφλωςθ ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ, 

εκτιμϊντασ και προςτατεφοντασ τθν ιςτορία μασ, τισ δυνατότθτεσ μασ και τον εκνικό μασ πολιτιςμό. 

 Ψζλοσ, ςτισ μζρεσ μασ, επικρατεί ζνα ςτείρο τεχνοκρατικό πνεφμα, θ αντίλθψθ δθλαδι ότι μόνο θ 

ευτυχία μπορεί να μασ κάνει ευτυχείσ, θ κεοποίθςθ του κζρδουσ είναι δεδομζνθ, θ γενικότερθ κρίςθ των 

αξιϊν και θ ζλλειψθ ανκρωπιςτικοφ πνεφματοσ, που, άλλωςτε, ςυνδζονται και με τα-παραπάνω, είναι 

χαρακτθριςτικζσ, επομζνωσ απαιτείται ευαιςκθτοποίθςθ, για να ςτραφοφμε ςε υψθλζσ θκικοπνευματικζσ 

αξίεσ όπωσ είναι θ πατρίδα, χωρίσ ν' αλλοτριωκοφμε από τα υλιςτικά πρότυπα. 

 

Β. ΕΚΡΛΞΛΧΠΣΧ 

Λ. Σριςμόσ –Υροζλευςθ όρου 

Εκνικιςμόσ: προζρχεται από το όνομα «εκνικόσ» το οποίο κατά τθν αρχαιότθτα ςιμαινε, εκτόσ των άλλων, 

ειδωλολάτρθσ. Εκνικοί ονομάςτθκαν κατά τουσ πρϊτουσ χριςτιανικοφσ χρόνουσ οι ειδωλολάτρεσ και 

μάλιςτα οι Ζλλθνεσ. Χτθν Υαλαιά Διακικθ εκνικοί λζγονταν όςοι ανικαν ςτα ζκνθ, ιταν δθλαδι οι άλλοι 

λαοί εκτόσ από το λαό του Λςραιλ, ο οποίοσ διεκδικοφςε για τον εαυτό του τον ζναν και αλθκινό Κεό. Θ 

εςκεμμζνθ αυτι διάκριςθ ςυςπείρωνε τουσ Εβραίουσ. Από τθ «φφτρα» του, επομζνωσ, ο εκνικιςμόσ ζφερε 

φορτίο αρνθτικό: ςιμα κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ.  

Χιμερα, ο όροσ «εκνικιςμόσ» ςθμαίνει πακολογικι προςιλωςθ ςτο ζκνοσ και ςτα εκνικά ιδεϊδθ και 

όταν ακόμθ πραγματϊνονται εισ βάροσ των άλλων εκνϊν. Χωρίηει ζτςι τα ζκνθ ςε ανϊτερα και κατϊτερα 

και δθλϊνει τισ επεκτατικζσ προκζςεισ. Χυνϊνυμοσ του εκνικιςμοφ είναι ο ςοβινιςμόσ και αποτελεί 

ιδιάηουςα μορφι ρατςιςμοφ. Δθλϊνει τθ μορφι εκείνθ του εκνικιςμοφ που είναι ταυτόςθμοσ με το 

φανατικό «πατριωτιςμό» και ςυνοδεφεται οπωςδιποτε από επεκτατικζσ βλζψεισ. Ψο όνομα «ςοβινιςμόσ» 

προζρχεται από το Γάλλο εκνικιςτι Chauvin, ο οποίοσ ζηθςε κατά τθν εποχι του Π. Ραπολζοντα. 

 
ΛΛ. Γνωρίςματα εκνικιςμοφ 

 Χυγγενεφει με τον ςοβινιςμό (φανατικόσ πατριωτιςμόσ) και αποτελεί ιδιάηουςα μορφι ρατςιςμοφ. 

 Ξαταδικάηει τισ επιμειξίεσ και τισ πολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ και υπεραςπίηεται μια υποτικζμενθ 

εκνικι «κακαρότθτα». 

 Υολεμά και ανταγωνίηεται αλλοεκνείσ και μειονότθτεσ, κακϊσ προςωποποιοφν τθν «εκνικι απειλι». 
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ΛΛΛ. Αιτίεσ εκνικιςμοφ 

Σ εκνικιςμόσ ςυνδζεται τόςο με τα ςυμφζροντα τθσ πολιτικισ και τθσ οικονομικισ εξουςίασ όςο και με 

βακιά ριηωμζνουσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ και ευνοείται από τισ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ μιασ εποχισ 

εντάςεων και μεταβατικότθτασ. Υιο αναλυτικά: 

1. Θ ογκοφμενθ μετανάςτευςθ οξφνει τα ξενοφοβικά ςφνδρομα των αυτοχκόνων πλθκυςμϊν, κακϊσ ο 

ξζνοσ αντιμετωπίηεται ωσ απειλι για τθ ηωι, τθν αςφάλεια και τθν εργαςία. 

2. Θ οικονομικι κρίςθ και θ διόγκωςθ τθσ ανεργίασ αυξάνουν τθ δυςαρζςκεια και εξωκοφν ςυχνά ςε 

αντιδράςεισ ςε βάροσ των αλλοδαπϊν, επειδι κεωροφνται ςυνυπεφκυνοι. 

3. Ψα μίςθ, τα ιςτορικά κατάλοιπα και θ εχκρότθτα του παρελκόντοσ αναμοχλεφονται και αναβιϊνουν ςτο 

παρόν, κακϊσ μεταφζρονται από γενιά ςε γενιά και ναρκοκετοφν τισ ςχζςεισ των λαϊν. 

4. Ψο ζνδοξο παρελκόν οριςμζνων λαϊν τροφοδοτεί τθν αλαηονεία τουσ και τθν περιφρόνθςθ προσ τα άλλα 

ζκνθ, τα οποία κεωροφνται υποδεζςτερα. 

5. Σι λαϊκιςτζσ και οι δθμαγωγοί πολιτικοί υποδαυλίηουν τα ξενόφοβα αιςκιματα των πολιτϊν και τουσ 

αποπροςανατολίηουν από τουσ πραγματικοφσ υπεφκυνουσ των προβλθμάτων τουσ, ενιςχφοντασ τον 

φανατιςμό και τον εκνικιςμό. 

6. Σι πολιτιςμικοί και κοινωνικοί κεςμοί (εκπαίδευςθ, οικογζνεια, ζντυποσ και θλεκτρονικόσ Ψφποσ κ.ά.): 

• αναπαράγουν και ενιςχφουν εκνικά ςτερεότυπα και αρνθτικοφσ χαρακτθριςμοφσ για τουσ γειτονικοφσ 

λαοφσ, γεγονόσ που οδθγεί ςε προκαταλιψεισ. 

• καταλιγουν οριςμζνεσ φορζσ ςε εκνικιςτικζσ υπερβολζσ ςτθν προςπάκεια να εμφυςιςουν το εκνικό 

φρόνθμα ςτουσ νζουσ. 

7. Σι φοβίεσ μπροςτά ςτουσ κινδφνουσ (υπαρκτοφσ ι φανταςτικοφσ) που γεννά θ αυξανόμενθ επικοινωνία 

των λαϊν ωκοφν, ωσ ακραία αντίδραςθ, ςτθν περιχαράκωςθ, τθν άγονθ προςκόλλθςθ ςτθν εκνικι 

παράδοςθ και τον εκνικιςμό. 

 

IV. Αρνθτικζσ επιπτϊςεισ εκνικιςμοφ 

Ωσ ιδιάηουςα μορφι φανατιςμοφ ο εκνικιςμόσ είναι από τθ φφςθ του βίαιοσ, διχαςτικόσ και φιλοπόλεμοσ. 

Γι' αυτό και οδθγεί τα ζκνθ και τθν ανκρωπότθτα ςε τραγωδίεσ. 

1. Ξακιςτά επιςφαλι τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ των λαϊν και νομιμοποιεί επεκτατικζσ βλζψεισ ςτο όνομα 

του εκνικοφ ςυμφζροντοσ. 

2. Ωιοκετεί το δίκαιο του ιςχυρότερου, που οδθγεί ςτθν καταπάτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, του 

διεκνοφσ δικαίου και τθν απαξίωςθ των Διεκνϊν Σργανιςμϊν. 

3. Υλιττει τθ δθμοκρατικι λειτουργία και τθ ςυνοχι των κοινωνιϊν, επειδι καλλιεργεί τον φανατιςμό, τθν 

ξενοφοβία και τθ μιςαλλοδοξία. 

4. Σδθγεί το ζκνοσ ςε περιπζτειεσ, ςυνεχείσ ςυγκροφςεισ και πολζμουσ ςτουσ οποίουσ αναλϊνονται οι 

ηωτικζσ δυνάμεισ του, και νομοτελειακά καταλιγει ςτθν ιττα και τθν ταπείνωςθ του. 

5. Χτερεί από το ζκνοσ τθ δυνατότθτα να καρπωκεί τα παγκόςμια πολιτιςμικά επιτεφγματα και τα οφζλθ 

μιασ ιςότιμθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ, εξαιτίασ τθσ αλαηονικισ απόρριψθσ κάκε ξζνου ςτοιχείου και τθσ 

επιδίωξθσ διατιρθςθσ τθσ εκνικισ «κακαρότθτασ». 

6. Ωποδουλϊνει πνευματικά τον πολίτθ, γιατί καταργεί τθν κριτικι του ςκζψθ και τον μετατρζπει ςε εφκολο 

κφμα κάκε επιτιδειου λαϊκιςτι θγζτθ. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

268 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

V.Υροτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του εκνικιςμοφ 

Θ ευκφνθ για τθν εξάλειψθ των ςυνκθκϊν που τροφοδοτοφν τον εκνικιςτικό φανατιςμό βαρφνει, κυρίωσ, τθ 

διεκνι κοινότθτα, τουσ διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ και τθν παιδεία. Σι φορείσ αυτοί ζχουν χρζοσ: 

1. Διεκνείσ Σργανιςμοί - Διεκνισ Ξοινότθτα 

• Ξαταδίκθ με κάκε είδουσ κυρϊςεισ και απομόνωςθ των εκνικιςτικϊν κακεςτϊτων. 

• Ενίςχυςθ του κφρουσ, του ρόλου των Διεκνϊν Σργανιςμϊν και τθσ αυτονομίασ τουσ από τουσ 

ιςχυροφσ του πλανιτθ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να επιβάλλουν το Διεκνζσ Δίκαιο αμερόλθπτα. 

• Διαρκισ επαγρφπνθςθ για τθν κατοχφρωςθ των δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων 

των μειονοτιτων. 

2. Υνευματικοί άνκρωποι 

• Αποκάλυψθ τθσ ιδεολογικισ ανεπάρκειασ του εκνικιςμοφ και προςπάκεια ενεργοποίθςθσ των 

πολιτϊν. 

3. Υαιδεία 

• Διαμόρφωςθ κριτικά ςκεπτόμενου πολίτθ, ϊςτε να μπορεί να αντιςτζκεται ςτθν προκατάλθψθ και 

τον δογματιςμό. 

• Ενδυνάμωςθ τθσ εκνικισ και πολιτιςμικισ ταυτότθτασ και παράλλθλθ επιςιμανςθ των ςτοιχείων που 

ενϊνουν με τουσ γειτονικοφσ λαοφσ. 

• Ξαλλιζργεια του ςεβαςμοφ ςτο διαφορετικό και ανάδειξθ τθσ αξίασ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. 

4. Πζςα ενθμζρωςθσ 

• Αντιμετϊπιςθ με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία και υπευκυνότθτα τθσ εικόνασ που ςυνειδθτά ι όχι 

αναπαράγουν για τουσ γειτονικοφσ λαοφσ. 

• Αποχρωματιςμόσ τθσ ενθμζρωςθσ από εκνικιςτικζσ υπερβολζσ και αποχι από τθν εκμετάλλευςθ τθσ 

εκνικισ ευαιςκθςίασ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 

• Ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν που επιτρζπουν τθν προςζγγιςθ των λαϊν και τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ ότι αυτά που τουσ ενϊνουν είναι περιςςότερα από αυτά που τουσ χωρίηουν. 

5. Άτομο 

• Ξαταπολζμθςθ των εκνικιςτικϊν ςτερεοτφπων, γεγονόσ που προχποκζτει ςυνεχι και ςυνειδθτό 

αγϊνα, αυτοζλεγχο και απόρριψθ των προκαταλιψεων. 

 

Γ. ΔΛΕΚΡΛΧΠΣΧ – ΞΣΧΠΣΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ/ ΔΛΕΚΡΣΥΣΛΘΧΘ- ΥΑΓΞΣΧΠΛΣΥΣΛΘΧΘ 

Λ. Σριςμοί 

 Διεκνιςμόσ είναι θ κεωρία ςυμφϊνα με τθν οποία κάκε κράτοσ είναι δυνατόν να ενταχκεί ς’ ζνα 

ευρφτερο πλαίςιο, ςτο οποίο κα επικρατοφν παγκόςμιεσ αρχζσ. Πζςω του διεκνιςμοφ πραγματϊνεται θ 

διεκνοποίθςθ και θ παγκοςμιοποίθςθ. Από το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκφψουν τόςο κετικά όςο και 

αρνθτικά αποτελζςματα, ανάλογα με τθ ςτάςθ κάκε χϊρασ, τα κίνθτρα και τισ προκζςεισ τθσ. 

 Διεκνοποίθςθ είναι μια διαδικαςία που οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ διεκνϊν ςχζςεων ςε επιςτθμονικό, 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο παραμερίηοντασ τισ εκνικιςτικζσ διαφορζσ. 
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 Υαγκοςμιοποίθςθ είναι μια ςφνκετθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ υπερβαίνονται τα εκνικά ςφνορα 

μζςα από δίκτυα επικοινωνίασ και θ ανάπτυξθ οικονομικϊν, πολιτικϊν και γενικότερα πολιτιςμικϊν 

ςχζςεων ς’ ζναν ενιαίο, παγκόςμιασ εμβζλειασ, χϊρο. 

Υαρατιρθςθ: θ Διεκνοποίθςθ και θ Υαγκοςμιοποίθςθ όπωσ διαφαίνεται είναι όροι ςυναφείσ.  

 

ΛΛ. Αίτια εμφάνιςθσ διεκνιςμοφ ->διεκνοποίθςθσ -παγκοςμιοποίθςθσ 

1. Θ ζλλειψθ αυτάρκειασ που χαρακτθρίηει κάκε κρατικι οντότθτα. Θ επιδίωξθ τθσ αυτάρκειασ οδιγθςε ςε 

ςυναςπιςμοφσ, ςυνενϊςεισ, ςυμμαχίεσ, κινιςεισ προςζγγιςθσ, οι οποίεσ δθμιουργϊντασ μια κουλτοφρα 

ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ ςε διακρατικό επίπεδο, προετοίμαςαν το δρόμο για τθν 

παγκοςμιοποίθςθ. 

2. Θ πρόοδοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ που επιτεφχκθκε λόγω τθσ ςυλλογικότθτασ. Θ εμπορικι και οικονομικι 

ανάπτυξθ προωκείται με τθν ελεφκερθ διακίνθςθ κεφαλαίων χωρίσ τθ διαμεςολάβθςθ κρατικϊν φορζων. 

Σι πολιτικζσ εξελίξεισ, τα πολιτιςτικά επιτεφγματα είναι κτιμα αλλά και δθμιοφργθμα ολόκλθρθσ τθσ 

ανκρωπότθτασ. 

3. Ψα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ κατόρκωςαν να ενοποιιςουν τον κόςμο και να 

εκμθδενίςουν τισ αποςτάςεισ. Ψα μζςα μεταφοράσ, τα τθλεπικοινωνιακά μζςα, τα μζςα ενθμζρωςθσ 

ςυνζβαλαν ςτθν παγκοςμιοποίθςθ. 

4. Σι υπερεκνικοί οργανιςμοί και θ κεςμοκετθμζνθ ενοποίθςθ τθσ Ευρϊπθσ τίκενται ωσ πρότυπα και ςε 

άλλεσ θπείρουσ, που προχωροφν ςε κατάργθςθ των τελωνειακϊν ςυνόρων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και 

ενιςχφουν τισ πολιτικζσ τουσ ςυμμαχίεσ. 

5. Ψζλοσ, τα κοινά προβλιματα που μαςτίηουν τθν ανκρωπότθτα (ναρκωτικά, ανεργία, βία, οικολογικό 

πρόβλθμα, αρρϊςτιεσ υπανάπτυξθ κ.α.) ςυνζβαλαν καταλυτικά ςτθ διεκνοποίθςθ, αφοφ απαιτοφν 

ςυλλογικι προςπάκεια για να επιλυκοφν. 

 

ΛΛΛ. Αξία –πλεονεκτιματα διεκνιςμοφ  

Αν ςτο πλαίςιο του διεκνιςμοφ επικρατιςει θ λογικι και θ καλι πίςτθ, αν κυριαρχιςει ο ςεβαςμόσ και θ 

ιςοτιμία των λαϊν, τότε:  

 Διαςφαλίηεται θ ειρινθ, επικρατεί θ ςυναδζλφωςθ και θ αλλθλεγγφθ των λαϊν. Ξαλλιεργείται θ 

παγκόςμια οικουμενικι ςυνείδθςθ που ενϊνει τουσ λαοφσ, εδραιϊνει τθν ομοψυχία και ευνοεί τθ 

ςυνεργαςία. 

 Ενιςχφεται θ ενθμζρωςθ για πολλά και διάφορα φαινόμενα και προβλιματα, αμβλφνονται οι 

φανατιςμοί και οι προκαταλιψεισ, ανοίγουν οι πνευματικοί ορίηοντεσ των ανκρϊπων, κακϊσ γινόμαςτε 

πολίτεσ ενόσ «παγκόςμιου χωριοφ», αναπτφςςεται θ κριτικι ςκζψθ και ο προβλθματιςμόσ. 

 Λςχυροποιείται ο ςεβαςμόσ ςτουσ άλλουσ λαοφσ, επικρατεί ο ανκρωπιςμόσ και όχι θ εκμετάλλευςθ, 

υπάρχει αλλθλεπίδραςθ των λαϊν και ευγενισ άμιλλα που οδθγεί ςτθ δθμιουργία, τθν πρόοδο και τθν 

ευθμερία. Πζςα από τισ ςχζςεισ και τισ διεκνείσ επαφζσ μπορεί να γίνει εκνικι αυτοκριτικι, να γνωρίςουμε 

τα ελαττϊματα και τα προτεριματα μασ και ζτςι να βελτιωκοφμε. 

 Εμπεδϊνεται αίςκθμα ςιγουριάσ, αςφάλειασ και αιςιοδοξίασ, ενϊ αποφεφγονται τα μίςθ και οι 

αλλθλοςπαραγμοί. 
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 Ανανεϊνονται οι κοινωνικοί και πολιτικοί κεςμοί μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ και τισ διεκνείσ ςχζςεισ, 

ενιςχφεται ο πολιτικόσ διάλογοσ και θ δθμοκρατία, βελτιϊνονται οι νόμοι και γενικότερα αναβακμίηονται 

κεςμικά οι χϊρεσ. 

 Επιτυγχάνεται θ ςυνεργαςία ςτθν τζχνθ και τθν επιςτιμθ, προάγονται τα γράμματα, ευνοείται ο 

ακλθτιςμόσ, αντιμετωπίηονται καλφτερα τα ςφγχρονα παγκόςμια προβλιματα. 

 Ξυριαρχεί θ αλλθλοκατανόθςθ και θ ςυμπαράςταςθ, γνωςτοποιοφνται οι παραδόςεισ και ζτςι οι 

διαφορζσ, αντί να μασ χωρίηουν, μασ ενϊνουν. 

 Αναπτφςςεται καλφτερα θ οικονομία, βελτιϊνονται οι τεχνικζσ και οι μζκοδοι, αντλοφνται πρότυπα για 

εξυγίανςθ τθσ οικονομίασ. 

 

IV. Κετικά αποτελζςματα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 

 Ανάπτυξθ των διεκνϊν δικτφων επικοινωνίασ που ευνοεί τον ζλεγχο τθσ κρατικισ αυκαιρεςίασ και 

διευκολφνει τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Δθμιουργία παγκόςμιασ αγοράσ. Αφξθςθ του όγκου του διεκνοφσ εμπορίου και των διεκνϊν 

επενδφςεων. 

 Εδραίωςθ τθσ ειρινθσ, επειδι θ πφκνωςθ των ανταλλαγϊν και τθσ επικοινωνίασ ςυντελεί ςτθ 

δθμιουργία δεςμϊν και κοινϊν ςυμφερόντων που αντιςτρατεφονται τον πόλεμο. 

 Θ κατάργθςθ των ςυνόρων κάνει αιςκθτι τθν ανάγκθ ενόσ κόςμου ανοιχτοφ, που αναμζνει τουσ 

κατοίκουσ του να τον γνωρίςουν. Θ αφξθςθ των μετακινιςεων των ανκρϊπων που είτε ωσ περιθγθτζσ – 

τουρίςτεσ είτε ωσ επαγγελματίεσ είτε ωσ μετανάςτεσ ταξιδεφουν, προςδίδει ςτουσ απανταχοφ ταξιδιϊτεσ 

τθν ιδιότθτα των «πολιτϊν του κόςμου». 

 Χτο πλαίςιο αυτισ τθ κινθτικότθτασ οι κοινωνίεσ ανοίγονται προσ τον ζξω κόςμο και εξελίςςονται από 

εκνικά ομοιογενείσ ςε πολυεκνικζσ. Θ ςυμβίωςθ διαφορετικϊν εκνοτιτων μζςα ςτα όριά τουσ ςυμβάλλει 

ςτθ κατάρριψθ παραδοςιακϊν προκαταλιψεων και ςτερεότυπων, ςτθ μεταξφ τουσ προςζγγιςθ και ςτθν 

ςυνακόλουκθ άμβλυνςθ των ρατςιςτικϊν φαινομζνων. 

 Θ αλλθλεπίδραςθ των ανοιχτϊν πλζον κοινωνιϊν και των πολιτιςμϊν τουσ ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ 

ενόσ οικουμενικοφ πολιτιςμοφ πολφμορφου και ςυνκετικοφ, ενόσ κοςμοπολιτιςμοφ ςτον οποίο κα 

ςυναντϊνται εναρμονιςμζνα, ςυμφιλιωμζνα και αλλθλοςυμπλθροφμενα τα πιο αξιόλογα χαρακτθριςτικά 

των εκνικϊν πολιτιςμϊν, ςτθ ςυνειςφορά κάκε λαοφ και προςφορά του ςτθ διεκνι κοινότθτα. 

 Χε πολιτικό επίπεδο θ παγκοςμιοποίθςθ εδραιϊνει τθ κζςθ και ενιςχφει το κφροσ υπερεκνικϊν 

οργανιςμϊν, που αγωνίηονται για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα , ενκαρρφνει τθν πρακτικι των ςυνεργαςιϊν, 

των ςυνενϊςεων μεταξφ των κρατϊν, προωκεί το διεκνι διάλογο και υποδεικνφει τθ διπλωματικι οδό για 

τθν επίλυςθ των διακρατικϊν διαφορϊν, με ςυνζπεια τθν εμπζδωςθ του κακεςτϊτοσ τθσ διεκνοφσ 

ειρινθσ. 

 

V. Ξίνδυνοι – προβλιματα που προκφπτουν από τθν παγκοςμιοποίθςθ 

Τταν, όμωσ, ςτο όνομα του διεκνιςμοφ κυςιάηεται θ ιςονομία, υπάρχει κίνδυνοσ αφομοίωςθσ, γιατί τα 

ιςχυρά κράτθ επιβάλλουν «ντιρεκτίβεσ» (εντολζσ) και επιδιϊκουν τθν επικράτθςθ τουσ, τότε ο οικουμενικόσ 

πολιτιςμόσ προκαλεί: 

 Πεγάλεσ αντικζςεισ ανάμεςα ςτισ φτωχζσ και τισ πλοφςιεσ χϊρεσ. 
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 Σικονομικι εξάρτθςθ, αφοφ οι αδφνατεσ χϊρεσ δεν μποροφν να αντζξουν ςτον ακζμιτο διεκνι 

ανταγωνιςμό. 

 Υολιτικι εξάρτθςθ, κακϊσ θ οικονομικι εξάρτθςθ οδθγεί ςε πολιτικι υποτζλεια. 

 Υαγκόςμια αςτάκεια και ζξαρςθ των εκνικιςμϊν με κίνδυνο για τθν ειρινθ. 

 Επικράτθςθ ενόσ ομοιόμορφου τρόπου ηωισ που ιςοπεδϊνει και μαηοποιεί ζνα λαό. Εδραίωςθ 

υλιςτικϊν και τεχνοκρατικϊν μοντζλων ηωισ που αλλοτριϊνουν πνευματικά και θκικά ζνα λαό. 

 Απϊλεια τθσ ιδιαιτερότθτασ των λαϊν, υποβάκμιςθ των εννοιϊν «πατρίδα» - «κρθςκεία», κίνδυνοσ 

απϊλειασ εκνικισ ταυτότθτασ, ςυνείδθςθσ και κατά ςυνζπεια εκνικισ κυριαρχίασ. 

 Ωιοκζτθςθ ξζνων τρόπων ςυμπεριφοράσ, που ςθμαίνει ζξαρςθ φαινομζνων κοινωνικισ νοςθρότθτασ 

(βία, τρομοκρατία, ζγκλθμα, χουλιγκανιςμόσ, ναρκωτικά). 

 Υολιτιςτικι παρακμι (εμπορευματοποίθςθ τζχνθσ, γλωςςικι εξάρτθςθ, βιομθχανοποίθςθ ελεφκερου 

χρόνου, ακλθτιςμόσ - εμπόριο). 

 Ωιοκζτθςθ των καταναλωτικϊν προτφπων που υποβάλλον οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, για να 

εξυπθρετιςουν τα ςυμφζροντα τουσ. 

Ψα αρνθτικά αυτά αποτελζςματα οφείλονται κυρίωσ: ςτθν αλαηονεία τθσ δφναμθσ, ςτο ςτείρο 

τεχνοκρατιςμό, ςτθν υλικοευδαιμονιςτικι αντίλθψθ τθσ ηωισ, ςτθν προοδοπλθξία, ςτθν απομάκρυνςθ από 

τισ παραδόςεισ μασ και ςτθν ζλλειψθ ςτακερισ και δθμιουργικισ εκνικισ ςτρατθγικισ. 

 

V. Υροχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ μιασ ανκρωποκεντρικισ παγκοςμιοποίθςθσ 

Θ παγκοςμιοποίθςθ, ανεξάρτθτα από τισ διαφορετικζσ απόψεισ που εκφράηουν οι υπζρμαχοι και οι 

επικριτζσ τθσ, αποτελεί μια αναπόφευκτθ εξζλιξθ, θ οποία επιβάλλεται από τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, 

ιδιαίτερα ςτον τομζα των επικοινωνιϊν και τθσ πλθροφορικισ. Ψο ηθτοφμενο, επομζνωσ, είναι θ πορεία 

προσ τθ διαμόρφωςθ μιασ παγκόςμιασ κοινωνίασ θ οποία κα διαπνζεται από τισ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ, 

τθσ ιςότθτασ και του ανκρωπιςμοφ. 

Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαραίτθτεσ προχποκζςεισ είναι: 

1. Θ προςταςία τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ και θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ των κρατϊν με βάςθ τισ αρχζσ 

τθσ ιςότθτασ και του αμοιβαίου ςεβαςμοφ. 

2. Θ ενίςχυςθ του κφρουσ και του ρόλου των διεκνϊν οργανιςμϊν για τθν προςταςία των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων ςε όλο τον πλανιτθ. 

3. Σ επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ ανάπτυξθσ- οικονομικι ανάπτυξθ με ςεβαςμό ςτα όρια που 

κζτει το φυςικό περιβάλλον προσ όφελοσ όλων των λαϊν. 

4. Θ δικαιότερθ κατανομι του πλοφτου με τθν υποβοικθςθ των αδφναμων οικονομιϊν και τθ ςυνετι 

αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων. 

5. Θ εδραίωςθ τθσ δθμοκρατίασ με τθν ενδυνάμωςθ των κεςμϊν ςυμμετοχισ του πολίτθ. 

6. Θ διαμόρφωςθ ενόσ κράτουσ πρόνοιασ με ευαιςκθςία ςτισ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ και ενόσ 

κράτουσ δικαίου με ιςότθτα, αξιοκρατία και κατοχφρωςθ ςτθν πράξθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων. 

7. Θ επικοινωνία με άλλα ζκνθ χωρίσ τάςεισ ςτείρασ μίμθςθσ και θ ανάπτυξθ τθσ ανεκτικότθτασ και του 

ςεβαςμοφ ςτο διαφορετικό ωσ προχποκζςεων για τθ διαφφλαξθ του πολιτιςμικοφ πλοφτου τθσ 
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ανκρωπότθτασ και τθ ςυνφπαρξθ των λαϊν και θ υπεράςπιςθ τθσ πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ (γλϊςςα, 

κρθςκεία, τζχνεσ κ.ά.) κάκε λαοφ και κοινωνικισ ομάδασ. 

8. Θ ανκρωπιςτικι παιδεία με ζμφαςθ ςτθν προβολι των κοινϊν ςτοιχείων που ενϊνουν τουσ λαοφσ και 

επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ τθσ οικουμενικισ ςυνείδθςθσ πζρα από ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ και 

εκνικιςτικζσ ακρότθτεσ. 

9. Θ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ και θ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ και ιςτορικισ ςυνείδθςθσ, προκειμζνου να μθν 

αφομοιωκοφν οι εκνικζσ ιδιαιτερότθτεσ από τον οικουμενικό πολιτιςμό.  

10.  Θ διατιρθςθ των αρχϊν και των παραδόςεων χωρίσ τάςεισ προςκόλλθςθσ και προγονοπλθξίασ. 

 

 

Υαράλλθλο κείμενο 

«Διεκνιςμόσ - Ξοςμοπολιτιςμόσ» 

Υζραςαν τα χρόνια εκείνα όπου οι κοινωνίεσ ιταν κλειςτζσ και κυριαρχοφςε θ αντίλθψθ τθσ παιδευτικισ 

αυτοτζλειασ ςτα πλαίςια τθσ κλθρονομιάσ και τθσ παράδοςθσ κάκε λαοφ. Υαριλκαν οι εποχζσ εκείνεσ όπου 

κάκε κράτοσ ρφκμιηε τα οικονομικά του ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του. 

Ψϊρα πια ηοφμε ςε κοινωνίεσ διεκνοποιθμζνεσ. Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, θ ανάπτυξθ των ΠΠΕ, θ 

οικονομικι ςυγκυρία επζβαλαν τθν ανάγκθ για διεκνείσ ςχζςεισ και επαφζσ. 

Αυτζσ οι επαφζσ φζρνουν πιο κοντά τουσ λαοφσ, καλλιεργοφν το ζδαφοσ για παραμεριςμό των 

διαφορϊν, ενιςχφουν το διάλογο, ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ ποικίλων φαινομζνων και 

προβλθμάτων. Ωςτόςο, δεν πρζπει να παρακεωροφμε και τθν άλλθ πλευρά αυτισ τθσ ςφγχρονθσ τάςθσ. 

Θ ανάγκθ τθσ διεκνοποίθςθσ μπορεί από ευλογία να μετατραπεί ςε κατάρα, κακϊσ με τθν εμφάνιςθ τθσ 

τείνουν να αλλοιωκοφν οι ιδιαιτερότθτεσ των λαϊν και ζτςι να επικρατιςει θ ομοιομορφία, φαινόμενο που 

ιςοπεδϊνει τθν ψυχι ενόσ λαοφ και καταργεί τθν ταυτότθτα και τθν προςωπικότθτα του. Αν ο ςτείροσ 

εκνικιςμόσ είναι παράγοντασ αναςχετικόσ για τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ και ςυμβίωςθ των κρατϊν, ο 

μθδενιςτικόσ διεκνιςμόσ τραυματίηει κανάςιμα τα ςτοιχεία εκείνα που κακορίηουν το ςτίγμα ενόσ λαοφ. Ξαι 

λαόσ χωρίσ φυςιογνωμία, είναι καράβι χωρίσ καπετάνιο, άκυρμα ςτα χζρια των ιςχυρϊν κρατϊν, που 

επιδιϊκουν τθν εκμετάλλευςθ των αδφνατων και επιβάλλουν τθ λογικι του δικαίου τθσ πυγμισ. 

Χιμερα ειδικά, ςε μια εποχι, κατά γενικι ομολογία, αδιαφορίασ για το ςυνάνκρωπο και αμοραλιςμοφ, 

ζλλειψθσ ςτακερισ βοφλθςθσ προσ τθν παιδεία, ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ και κερδοςκοπίασ, θ διεκνοποίθςθ 

γίνεται μζςο των αναπτυγμζνων κρατϊν, προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τα άνομα ςυμφζροντα τουσ. Χτο 

όνομα τθσ διεκνοφσ αλλθλεγγφθσ, τθσ υποταγισ του εκνικοφ ςτο υπερεκνικό, τα ιςχυρά κράτθ επιχειροφν, 

με αυταρχιςμό και ωμι ι κρυφι βία, να κατατροπϊςουν τα ανίςχυρα και μικρά κράτθ. Υροδίδουν, λοιπόν, 

φψιςτεσ αξίεσ, χρθςιμοποιοφν ιδανικά και ιδζεσ, για να προςποριςτοφν ωφζλειεσ εισ βάροσ των άλλων 

λαϊν. 

Εκτόσ όμωσ του διεκνιςμοφ ι καλφτερα εξαιτίασ αυτοφ, διαμορφϊνεται ςιγά ςιγά ζνασ παγκόςμιοσ 

πολιτιςμόσ, ο πλανιτθσ μασ μετατρζπεται ςταδιακά αλλά ςτακερά ς' ζνα «παγκόςμιο χωριό» όπου οι 

αλλθλεπιδράςεισ και οι ανταλλαγζσ κυριαρχοφν. Πιλάμε, ςυνεπϊσ, για το ςφγχρονο κοςμοπολιτιςμό, αφοφ 

ολοζνα και περιςςότεροι λαοί γίνονται μζτοχοι και κοινωνοί μιασ παγκόςμιασ οικουμενικισ ςυνείδθςθσ. 

Γίνονται πολίτεσ όλου του κόςμου, μποροφν ελεφκερα να ταξιδζψουν, να γνωρίςουν τον κόςμο, να βιϊςουν 

τθ διαφορετικότθτα, να διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ τουσ, να ζλκουν ςε επαφι με ξζνα ρεφματα και 

πρότυπα, να αυτοπροςδιοριςτοφν και να κερδίςουν πνευματικά και θκικά με νζεσ εμπειρίεσ. 
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Ωςτόςο, κα 'ταν παράλειψθ αν δεν βλζπαμε και τθν αρνθτικι πλευρά του κοςμοπολιτιςμοφ. Αν αυτό το 

άνοιγμα προσ τα ζξω είναι προςπάκεια ςτείρασ μίμθςθσ, αν δεν ςυνοδεφεται από κριτικό πνεφμα, αν δεν 

περιοριςτοφν τα δόγματα, τθσ αντιπαραδοςιακότθτασ και τθσ προοδοπλθξίασ, τότε ο κοςμοπολιτιςμόσ 

τυφλϊνει ζνα ζκνοσ, αλλοτριϊνεται θ ςκζψθ του αλλά και οι αξίεσ του, μοριοποιείται και χάνει τθν 

πρωτοτυπία, τθν αυκεντικότθτα και τθ γνθςιότθτα του. 

Υρζπει, επομζνωσ, το κάκε άτομο ξεχωριςτά αλλά και θ κοινωνία ςτο ςφνολο τθσ, με τα πρότυπα και 

τουσ κεςμοφσ τθσ να προβάλουν τισ αντιςτάςεισ εκείνεσ, ϊςτε και να επιτευχκεί ο λεγόμενοσ ενεργθτικόσ 

κοςμοπολιτιςμόσ, αλλά και να αποφευχκοφν όλα τα αρνθτικά φαινόμενα, που προκφπτουν από το 

μθδενιςτικό κοςμοπολιτιςμό. 

 

ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΚΕΠΑΨΣΧ 

Πε τθν υπερανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ διευκολφνεται αφάνταςτα θ επικοινωνία των λαϊν, με αποτζλεςμα 

να διαμορφϊνεται ζνασ κοςμοπολιτιςμόσ, που εκφράηεται μζςα από πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ ανάμεςα 

ςτουσ λαοφσ. 

Υοιεσ είναι οι επιδράςεισ απ' αυτζσ τισ ανταλλαγζσ και πϊσ μπορεί ν' αποφευχκεί θ αφομοίωςθ; 

 

Βοθκθτικά ςτοιχεία  

Α. Κετικζσ επιδράςεισ τθσ επικοινωνίασ των λαϊν και του κοςμοπολιτιςμοφ ςιμερα 

 Ενθμζρωςθ για ηωτικά προβλιματα, διεφρυνςθ πνευματικϊν οριηόντων, ανάπτυξθ κριτικισ, ευρφτερθ 

παιδεία. 

 Απόρριψθ ταμποφ - προκαταλιψεων, ιςχυροποίθςθ του ςεβαςμοφ ςτουσ άλλουσ λαοφσ, αποφυγι 

εξάρςεων και μφθςθ το μζτρο, διοχζτευςθ διαχρονικϊν αξιϊν αναλλοίωτων ςτο πζραςμα του χρόνου, που 

ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ κοινϊν αρχϊν θκικισ. 

 Ανανζωςθ κοινωνικϊν δομϊν, βελτίωςθ νόμων και κεςμϊν μζςω τθσ αφομοίωςθσ του τρόπου 

οργάνωςθσ άλλων κρατϊν. Διευρφνεται θ κοινωνικι ςυνείδθςθ, αφοφ κάκε λαόσ αντιλαμβάνεται τισ 

υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτο πλατφτερο «εμείσ», τθν παγκόςμια κοινότθτα. 

 Ερεκίςματα για πολιτικι αναδιάρκρωςθ, νζα πολιτικά ςυςτιματα και κεωρίεσ, διεκνοποίθςθ πολιτικισ, 

φαινομζνων και προβλθμάτων. Πζςα από τα ΠΠΕ προωκείται ο πολιτικόσ διάλογοσ μεταξφ θγετϊν και 

γενικότερα μζςω αυτϊν των ανταλλαγϊν διαδίδεται θ δθμοκρατία, το υγιζςτερο πολίτευμα. 

 Υολιτιςτικόσ ςυγκρθτιςμόσ, γνωριμία με παραδόςεισ άλλων λαϊν, επιςτθμονικι ςυνεργαςία απαραίτθτθ 

λόγω ειδίκευςθσ, νζα ρεφματα και τεχνικζσ ςτθν τζχνθ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ειρινθσ, αλλθλεγγφθ λαϊν, ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

 Πεκοδικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ για ςυνολικι οικονομικι ανάπτυξθ. 

 

Β. Αρνθτικζσ επιδράςεισ από το ςθμερινό κοςμοπολιτιςμό, ειδικά για τουσ αναπτυςςόμενουσ λαοφσ 

 Ξακι χριςθ των ΠΠΕ, παραπλθροφόρθςθ και προπαγάνδα ιδιαίτερα από τθν πλευρά των 

ανεπτυγμζνων ςε βάροσ των υπολοίπων χωρϊν, χειραγϊγθςθ. 

 Ψεχνοκρατικό μοντζλο, υλιςτικό πνεφμα, ςτροφι ςτθν υπερκατανάλωςθ, κακϊσ οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ 

επιβάλλονται πολιτιςτικά. 

 Ξρίςθ αξιϊν - αλλοτρίωςθ. 
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 Ξλονιςμόσ κεςμϊν, γιατί κάποιεσ χϊρεσ δεν ζχουν περάςει από ανάλογα ςτάδια αλλαγϊν και εξζλιξθσ, 

ενίςχυςθ φαινομζνων κοινωνικισ παραβατικότθτασ, που είναι περιςςότερο διαδεδομζνα τισ τεχνολογικά 

προθγμζνεσ χϊρεσ. 

 Πθχανοποίθςθ ελεφκερου χρόνου, ξενομανία, εμπορευματοποίθςθ τζχνθσ, κρίςθ γλϊςςασ, 

απομάκρυνςθ από τισ παραδόςεισ, κακι χριςθ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ με ςτόχο τθν επιβολι και τθν 

κυριαρχία. 

 Σικονομικι εξάρτθςθ - υποτζλεια, υπερκατανάλωςθ ξζνων προϊόντων. 

 Αλλοίωςθ εκνικισ ταυτότθτασ και κίνδυνοσ εκνικισ αλλοτρίωςθσ. 

 

Ψρόποι - Υροχποκζςεισ για ςωςτι ςτάςθ απζναντι ςτισ επιδράςεισ του κοςμοπολιτιςμοφ 

 Υαιδεία και κριτικι από μζρουσ των λαϊν και ιδιαίτερα των αναπτυςςόμενων - άρτιο και αποδοτικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

 Ανκρωπιςτικό πνεφμα - ςεβαςμόσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των λαϊν. 

 Τχι προοδοπλθξία οφτε ςτείρα προγοναλατρεία αλλά γόνιμθ ανταλλαγι 

 ςτοιχείων και αποφυγι ξενομανίασ. 

 Ξακοριςτικι θ ςυμβολι τθσ οικογζνειασ για τθν επαφι του ατόμου με τθν παράδοςθ από μικρι θλικία. 

 Δραςτθριοποίθςθ πνευματικϊν ανκρϊπων ςε παγκόςμια κλίμακα, προκειμζνου για τθν επίτευξθ 

δθμιουργικισ πολιτιςτικισ αλλθλεπίδραςθσ.  

 Σι πολιτικοί θγζτεσ οφείλουν να δρουν με γνϊμονα το κοινό καλό και όχι με επεκτατικζσ βλζψεισ 

(εκνικιςμόσ). 

 Υεριοριςμόσ τθσ αςφδοτθσ μανίασ για κζρδοσ. 

 Εποικοδομθτικόσ ρόλοσ των ΠΠΕ. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

«Υατριωτιςμόσ — Εκνικιςμόσ» 

Ψο κοινό πεδίο αναφοράσ, θ βάςθ δεδομζνων τόςο του εκνιςμοφ όςο και του εκνικιςμοφ είναι το ζκνοσ, 

το οποίο αποτελείται από μια μεγάλθ ομάδα ανκρϊπων που ςυγκροτείται χάρθ ςε κοινοφσ φυλετικοφσ, 

γλωςςικοφσ και ιςτορικοφσ δεςμοφσ και ςυνικωσ ταυτίηεται με μια οριςμζνθ γεωγραφικι επικράτεια. 

Βζβαια, το κυρίαρχο ενοποιθτικό ςτοιχείο του ζκνουσ προζρχεται από τθν ζντονθ αίςκθςθ τθσ δικισ του 

ιςτορίασ, κουλτοφρασ και γενικότερα των πολιτιςμικϊν του ιδιαιτεροτιτων, άςχετα αν ζχει κρατικι 

οντότθτα ι όχι. Γι' αυτό και περιλαμβάνει όχι μόνο όςουσ ηουν ςτο πάτριο ζδαφοσ, αλλά και όςουσ ηουν ςε 

διάφορεσ χϊρεσ, αλλά ζχουν εκνικι ςυνείδθςθ. 

Ωςτόςο, πρζπει να εντοπίςουμε και τθν ειδοποιό διαφορά των δφο φαινομζνων. Σ εκνιςμόσ - αγνόσ 

πατριωτιςμόσ καταρχιν δεν είναι φυλακι για τον άνκρωπο, οφτε κάτεργο για το λαό. Ψο ίδιο, βζβαια, 

πρζπει να ιςχφει για το ζκνοσ, γιατί αν θ πατρίδα είναι το ςϊμα, ο τόποσ, ζκνοσ είναι θ βίωςθ τθσ πατρίδασ 

ςυνειδθτοποιθμζνθ μζςα ς' ζνα λαό με βάκοσ ιςτορίασ. Σ πατριωτιςμόσ, λοιπόν, οφείλει να εγγυάται και 

κατά γενικι ομολογία εγγυάται τθ γνθςιότθτα του, κακϊσ μζνει ανοιχτόσ, δθμοκρατικόσ, φιλελεφκεροσ, 

οικουμενικά ευπροςιγοροσ. Τταν ο άνκρωποσ που ανικει ςε μια πατρίδα μεριμνά να γίνει αυτόσ που είναι 

εν δυνάμει, να φανερϊςει το πρόςωπο του, δεν ςθμαίνει ότι δεν δζχεται, δεν επικυμεί και ο αντικρινόσ του 

να κάνει το ίδιο. Ψο δικαίωμα κάκε λαοφ να εμφανίηει ειρθνικά τθν ταυτότθτα του, με δθμιουργικι 

αλλθλεγγφθ, δεν του παρζχει ποτζ τθν ευχζρεια να βιάςει ι να ιςοπεδϊςει τθν ταυτότθτα των άλλων λαϊν, 

οφτε και να λειτουργιςει διαλυτικά. Σ λόγοσ του Manzini «Αγαπϊ τθν πατρίδα μου, επειδι αγαπϊ τισ 

πατρίδεσ» είναι το βαςικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του αλθκινοφ, του δίκαιου πατριωτιςμοφ. 

Ζτςι, θ ουςιαςτικι φιλοπατρία είναι αρετι, γιατί ο πατριϊτθσ αγωνίηεται για τα ιερά και τα όςια τθσ 

χϊρασ του, για τθ διαφφλαξθ τθσ παράδοςθσ και τθν προάςπιςθ τθσ εκνικισ του ακεραιότθτασ, χωρίσ 

ακρότθτεσ και υπερβολζσ, ςεβόμενοσ παράλλθλα τθν ιδιαιτερότθτα και τα κυριαρχικά δικαιϊματα των 

άλλων λαϊν. Ξάπου εδϊ ςταματά, οριοκετείται ο πατριωτιςμόσ. Από δω και πζρα κάκε προςπάκεια 

επιβολισ, υποτίμθςθσ άλλων λαϊν δεν είναι εκδιλωςθ αγνοφ πατριωτιςμοφ, αλλά ζκφραςθ ςτείρου 

εκνικιςμοφ, ο οποίοσ δυςτυχϊσ αναηωπυρϊνεται ςτισ μζρεσ μασ. 

Θ υπερβολι του εκνικιςμοφ και ο ιςτορικόσ του παροξυςμόσ υπιρξαν, για τθν Ευρϊπθ του 20οφ αιϊνα, 

αιτίεσ καταςτροφϊν. Για παράδειγμα, ο εκνικιςμόσ του μουςουλμανικοφ κόςμου εμφανίηεται, με τθν 

ζξαρςθ του κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ των ιςλαμιςτϊν, όχι μόνο ωσ βάςθ απόρριψθσ του δυτικοφ τρόπου 

ηωισ, αλλά κυρίωσ ωσ εκδιλωςθ ενόσ διατοπικοφ εκνικιςμοφ κλειςτοφ, όπου οι προγονικζσ παραδόςεισ 

διδάςκουν πωσ όλοι οι μωαμεκανοί είναι αδελφοί εξ αίματοσ, παρά τισ όποιεσ διαφορζσ γλωςςικζσ, 

ιςτορικζσ κ.λπ. Ζτςι, προωκείται μια αδίςτακτθ επικετικι διλωςθ τθσ «ιςλαμικισ ταυτότθτασ», που δεν 

διςτάηει να λειτουργεί ωσ «κακαρκτικι δφναμθ» ςε βάροσ άλλων λαϊν με διαφορετικι κρθςκευτικι 

αντίλθψθ. 

Σι εκνικιςτζσ, επομζνωσ, ακριβϊσ επειδι κεωροφν ότι θ ιδανικι πρόοδοσ είναι εξ οριςμοφ εκνικό 

φαινόμενο και επειδι κεωροφν ωσ ανϊτερο το δικό τουσ ζκνοσ, αντιλαμβάνονται ωσ χρζοσ και ευκφνθ τθ 

διάδοςθ (ακόμα και με τθ βία) τθσ «αλθκινισ πίςτθσ» προσ τισ άλλεσ εκνικζσ ομάδεσ. Αυτι είναι θ 

αποςτολι τουσ. Ρα υποτάςςονται δθλαδι ςτθν κρατικι ιδεολογία, να ταυτίηουν τθν φπαρξθ τουσ μ' αυτι 

και να αγωνίηονται για τθν επικράτθςθ τθσ. Γι' αυτό ακριβϊσ ο εκνικιςμόσ κεωρείται μορφι ψφχωςθσ, που 

δθμιουργεί τθν ομαδικι εγριγορςθ. Σ εκνικιςμόσ είναι θ άλλθ όψθ του ρατςιςμοφ, γιατί όπωσ ο ρατςιςτισ 

είναι εγκλωβιςμζνοσ ςτο ςχιμα ανωτερότθτασ - κατωτερότθτασ, ζτςι και ο εκνικιςτισ ςυνδζεται με τουσ 

ομοεκνείσ του μ' ζνα ςυλλογικό βίωμα αυτοζξαρςθσ, πίςω από το οποίο μπορεί να κρφβεται θ δίψα για 

δφναμθ ι θ μικρότθτα, που όμωσ αντιςτακμίηεται από ιδζεσ μεγαλείου. 
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Βζβαια, ςε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να ςυγχζεται ο εκνικιςμόσ με τουσ αγϊνεσ των λαϊν να 

κερδίςουν τθν εκνικι τουσ ανεξαρτθςία και τθν ελευκερία τουσ από κάποιον αυκαίρετο και καταπιεςτικό 

δυνάςτθ. 

Είναι, ςυνεπϊσ, ςαφζσ ότι ο αλθκινόσ πατριωτιςμόσ είναι αγϊνιςμα πνευματικό, ενϊ ο εκνικιςμόσ 

αποτελεί ανάςχεςθ ςτον πολιτιςμό, αφοφ οι ςυνζπειεσ του είναι οδυνθρζσ για τουσ ανκρϊπουσ και τθν 

ειρινθ. Αν όλοι μασ κατανοιςουμε ότι το δικαίωμα ςτθ διαφορά πρζπει να μασ ενϊνει, τότε κα δθ-

μιουργιςουμε τισ προχποκζςεισ για μια κοινωνία ενωμζνθ, κοινωνία που κα κεμελιϊνεται ςτο γνιςιο 

πατριωτιςμό και ςτθν αποδοχι ότι κάκε λαόσ πρζπει να οφείλει, να διατθρεί τθ δικι του εκνικι 

προςωπικότθτα. 

Ψ. Ξωςτάλα-Ρ. Ξαμαργιάρθσ «Ζλλογθ Χκζψθ», τόμ. Δ' 

Υαρατθριςεισ  

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (150 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1  «Σ εκνικιςμόσ ςτισ μζρεσ μασ δυςτυχϊσ αναηωπυρϊνεται», αναφζρεται ςτο κείμενο. Ππορείτε να 

αναφζρετε κάποια αντιπροςωπευτικά παραδείγματα, τα οποία να πιςτοποιοφν και ν' αποδεικνφουν αυτι 

τθν αναβίωςθ; 

(10 μόρια) 

2. «Αγαπϊ τθν πατρίδα μου, επειδι αγαπϊ τισ πατρίδεσ»: Ρα ςχολιάςετε τθν άποψθ του Manzini ςε μία 

παράγραφο. 

(5 μόρια) 

3. Ρα ςυγκεντρϊςετε ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο κείμενο που ςασ δόκθκε τόςο για τον πατριωτιςμό όςο 

και για τον εκνικιςμό και να δθμιουργιςετε μία παράγραφο με τθ μορφι τθσ «ςφγκριςθσ – αντίκεςθσ» 

ςχετικά με τθ διαφορά των δφο αυτϊν εννοιϊν. 

(10 μόρια) 

4. Ξακαρτικι δφναμθ, ομαδικι εγριγορςθ, ανάςχεςθ ςτον πολιτιςμό: Ρα αποδϊςετε με πιο απλά λόγια 

το νόθμα των παραπάνω εκφράςεων του κειμζνου και να δθμιουργιςετε μια πρόταςθ με τθν κακεμιά απ' 

αυτζσ. 

(5 μόρια) 

5. Ρα μετατρζψετε τθν υποτακτικι ςφνδεςθ των προτάςεων ςε παρατακτικι ςτα παρακάτω χωρία του 

κειμζνου: «Ζτςι προωκείται μια αδίςτακτθ ... με διαφορετικι κρθςκευτικι αντίλθψθ», «Σι εκνικιςτζσ, 

επομζνωσ ... προσ τισ άλλεσ εκνικζσ ομάδεσ». 

(5 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χυμμετζχετε ςε μια εκδιλωςθ αντιπροςϊπων των νεολαίων των βαλκανικϊν χωρϊν, ςτισ οποίεσ θ ζξαρςθ 

του εκνικιςμοφ είναι εμφανισ. Αναλαμβάνετε να αναλφςετε το φαινόμενο του εκνικιςμοφ. Ρομίηετε ότι 

μπορεί να ςυμβιβαςτεί θ ζννοια τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ με τθν εκνικι ευθμερία και τθ διεκνι ειρινθ; (600 

λζξεισ) (40 μονάδεσ) 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

(Επαναλθπτικό κζμα ΣΕΦΕ 2007 Ζκκεςθ Γενικισ Υαιδείασ Γ’ Ουκείου) 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Δφο οριςμοί για τθν παγκοςμιοποίθςθ 

1§ Για τουσ αρχαίουσ Φωμαίουσ, ο ελλθνικισ καταγωγισ κεόσ Λανόσ ςυμβόλιηε τθν είςοδο, το ξεκίνθμα και 

το τζλοσ. Ψθν είςοδο, γιατί κάκε καινοφρια εμπειρία αποτελεί και ζνα πζραςμα, το ξεκίνθμα, γιατί κάκε 

πζραςμα μασ φζρνει μπροςτά ςε μία νζα πραγματικότθτα και το τζλοσ, γιατί κάκε νζα πραγματικότθτα 

προχποκζτει τθ ριξθ με το παρελκόν και το κάνατο του παλαιοφ.  

2§ Σ Λανόσ όμωσ είναι περιςςότερο γνωςτόσ, επειδι απεικονίηονταν πάντοτε με δφο πρόςωπα που 

κοιτοφςαν προσ αντίκετεσ κατευκφνςεισ, ίςωσ για να υποδθλϊςουν ότι το μζλλον μασ παρουςιάηεται 

ςυνικωσ με δφο τελείωσ διαφορετικά πρόςωπα (ζνα κετικό και ζνα αρνθτικό). 

3§ Αναγνωρίηοντασ λοιπόν τθ ςοφία των αρχαίων, ακολουκϊ και εγϊ το παράδειγμά τουσ παρακζτοντασ 

ςασ δφο αντίκετεσ προτάςεισ για τθν παγκοςμιοποίθςθ. Θ πρϊτθ είναι πολφ αιςιόδοξθ και εναρμονίηεται 

πλιρωσ με τισ αρχζσ τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ. Θ δεφτερθ περιζχει όςα επιχειριματα κα ακοφγαμε από 

τουσ πολζμιουσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, αν φρόντιηαν να φωνάηουν λιγότερο και αφιζρωναν περιςςότερο 

χρόνο ςτο διάβαςμα, τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και τθν ψφχραιμθ ανάλυςθ των γεγονότων. 

4§ Υολλά κεωρθτικά και εμπειρικά παραδείγματα ζχουν αποδείξει ότι όςο λιγότερα εμπόδια υπάρχουν 

ςτο εμπόριο τόςο αυξάνεται ο ανταγωνιςμόσ και τόςο καλφτερα ι φκθνότερα προϊόντα απολαμβάνει ο 

καταναλωτισ. Πακροπρόκεςμα θ παγκοςμιοποίθςθ κάνει τον κόςμο πλουςιότερο, παραγωγικότερο και 

δικαιότερο αφοφ «κερδίηουν» όςοι παράγουν περιςςότερο ι καλφτερα και όχι εκείνοι που ενιςχφονται από 

το κράτοσ με χαριςτικζσ ςυμβάςεισ, ειδικοφσ προςτατευτικοφσ δαςμοφσ και επιδοτιςεισ. 

5§ Αν και ςυχνά θ παγκοςμιοποίθςθ παρουςιάηεται ωσ μία ςυνωμοςία των πλουςίων και ιςχυρϊν, ςτθν 

πραγματικότθτα αποτελεί μία φυςικι ςυνζπεια τθσ τεχνολογικισ προόδου. Χάρθ ςτθν εξζλιξθ των 

μεταφορϊν και των τθλεπικοινωνιϊν οι άνκρωποι ςιμερα επικοινωνοφν και ταξιδεφουν πολφ περιςςότερο 

από πριν. Εμπορεφονται λοιπόν περιςςότερο και θ ιςτορία μάσ ζχει διδάξει ότι το εμπόριο υπιρξε πάντοτε 

μία επαναςτατικι και προοδευτικι δφναμθ, κακϊσ όςοι ταξιδεφουν γνωρίηουν διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ, 

διδάςκονται καινοφριεσ τεχνικζσ και μακαίνουν να ςζβονται τουσ άλλουσ πολιτιςμοφσ. 

6§ Υαγκοςμιοποίθςθ λοιπόν ςθμαίνει ευθμερία, λιγότερο μίςοσ, εξαφάνιςθ του πολζμου και κατάργθςθ 

των διακρίςεων. Είναι αλικεια ότι αυτι θ προςζγγιςθ γεννά τον κίνδυνο μιασ πλανθτικισ ομοιομορφίασ. 

Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία όμωσ μποροφμε να ελπίηουμε ςε μία παγκόςμια γνϊςθ, αλλθλεγγφθ και 

κατανόθςθ. Χε πράγματα δθλαδι που αξίηουν οποιοδιποτε τίμθμα και πρζπει να γίνουν κτιμα όλθσ τθσ 

ανκρωπότθτασ. 

7§ Κεωρθτικά οι αποφάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ λαμβάνονται από όλα τα κράτθ του 

κόςμου ςε διεκνείσ διαςκζψεισ και οργανιςμοφσ όπωσ ο ΥΣΕ (Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Εμπορίου). Ζτςι, 

παρζχεται ςε κάκε χϊρα θ δυνατότθτα να υπεραςπίςει τα ςυμφζροντά τθσ εκφράηοντασ τισ απόψεισ τθσ 

και επθρεάηοντασ τθ λιψθ των αποφάςεων. 

8§ Σι ςυηθτιςεισ όμωσ δεν είναι τόςο δθμοκρατικζσ όςο φαίνονται και θ τράπουλα είναι πάντοτε 

ςθμαδεμζνθ εκ των προτζρων. Για παράδειγμα, θ Υαγκόςμια Ψράπεηα και το Διεκνζσ Ρομιςματικό Ψαμείο 

διοικοφνται από τθν ομάδα των πιο αναπτυγμζνων χωρϊν του κόςμου. Ζτςι οι «αμερόλθπτεσ τεχνοκρατικζσ 

αποφάςεισ τουσ» ςτθν πραγματικότθτα αποτελοφν απλϊσ ζκφραςθ των ςυμφερόντων των ιδθ πλουςίων 

χωρϊν και αδιαφοροφν πλιρωσ για τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τουσ ςτον υπόλοιπο κόςμο. 

9§ Υαγκοςμιοποίθςθ λοιπόν ςθμαίνει παράκαμψθ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ και των δθμοκρατικϊν 
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διαδικαςιϊν μζςα από τθ μυςτικι λειτουργία διεκνϊν οργανιςμϊν με διοικιςεισ διοριςμζνεσ από τισ 

πλουςιότερεσ χϊρεσ του κόςμου! 

10§ Ψο να είςαι υπζρ ι κατά τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, είναι το ίδιο άτοπο όςο και να το υποςτθρίηεισ ότι 

είςαι υπζρ ι κατά τθσ βροχισ. Υρόκειται για ζνα φυςικό φαινόμενο που δθμιοφργθςε θ τεχνολογία και δεν 

πρόκειται να φφγει μόνο και μόνο επειδι δεν μασ αρζςει ι δεν μασ εξυπθρετεί. Υρζπει όμωσ να 

αγωνιςτοφμε υπζρ μιασ δίκαιθσ παγκοςμιοποίθςθσ που κα πραγματοποιθκεί για το καλό των λαϊν και όχι 

για τα ςυμφζροντα των επιχειριςεων. 

(Διαςκευι άρκρου του Γιϊργου Επιτιδειου) 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ: 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα παρουςιάςετε ςτθν τάξθ ςασ τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 100 - 120 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. «Υαγκοςμιοποίθςθ ςθμαίνει ευθμερία, λιγότερο μίςοσ, εξαφάνιςθ του πολζμου και κατάργθςθ των 

διακρίςεων». Ρα αναλφςετε τθν παραπάνω άποψθ ςε μία παράγραφο 80-100 λζξεων. 

(10 μονάδεσ) 

2. Πε ποια ςυλλογιςτικι πορεία αναπτφςςεται θ όγδοθ παράγραφοσ του κειμζνου («Σι ςυηθτιςεισ ... 

κόςμο»); Ρα δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

(5 μονάδεσ) 

3. Ψο κείμενο που διαβάςατε ανικει ςτο δίκαιο λόγο. Ρα εντοπίςετε τα χαρακτθριςτικά του ςτισ παρακάτω 

προτάςεισ ςθμειϊνοντασ τθν ζνδειξθ Χωςτό ι Οάκοσ. Χτθ ςυνζχεια να αιτιολογιςετε τισ ςωςτζσ απαντιςεισ 

ςασ με τθν παράκεςθ ενδεικτικϊν χωρίων του κειμζνου (από ζνα ςε κάκε περίπτωςθ). 

 

α. Χτο κείμενο παρουςιάηεται θ ορκότθτα των εκπεμπόμενων μθνυμάτων ωσ αυτονόθτθ και αυταπόδεικτθ. 

β. Χτο κείμενο χρθςιμοποιοφνται λζξεισ-αξίεσ που προκαλοφν μεγάλθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ για να 

ςυγκαλυφκεί θ ζλλειψθ επιχειρθμάτων και τεκμθρίων. 

γ. Σ ςυγγραφζασ απευκφνεται ςτθ λογικι του αναγνϊςτθ, χρθςιμοποιϊντασ τεκμθριωμζνθ 

επιχειρθματολογία. 

δ. Σ ςυγγραφζασ επιχειρεί ζναν κατευκυνόμενο μονόλογο, καλλιεργϊντασ τθν αοριςτία, τθ γενικότθτα και 

τθν αςάφεια. 

ε. Σ λόγοσ του κειμζνου είναι βακφσ, πυκνόσ, ουςιαςτικόσ, κακϊσ ςυςχετίηει, αντιπαρακζτει και ςυγκρίνει 

ποικίλα νοιματα. 

ςτ. Σ ςυγγραφζασ εξωραΐηει τθν πραγματικότθτα, παραπλανεί και παραπλθροφορεί  

η. Χτο κείμενο γίνεται ευρφτατθ χριςθ ουςιαςτικϊν, ενϊ οι ρθματικοί τφποι περιορίηονται, με ςκοπό να 

ενιςχυκεί ο δογματιςμόσ. 

θ. Χτο κείμενο χρθςιμοποιείται υποταγμζνοσ λόγοσ (δευτερεφουςεσ προτάςεισ), για να αποδοκοφν αίτια και 

αποτελζςματα. 

(8 μονάδεσ) 
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4. Ρα εντοπίςετε τισ διαρκρωτικζσ λζξεισ που ςυνδζουν τισ ζξι πρϊτεσ παραγράφουσ του κειμζνου, όπου 

υπάρχουν, και να παρουςιάςετε τθ νοθματικι ςχζςθ που δθλϊνουν. 

(7 μονάδεσ) 

5. Ρα γράψετε ζνα ςυνϊνυμο για κάκε μία από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: ςυνωμοςία, 

κατάργθςθ, τίμθμα, υπεραςπίςει, αμερόλθπτεσ. 

(5 μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χε ζνα άρκρο που κα δθμοςιευτεί ςτθ ςχολικι εφθμερίδα να επιςθμάνετε τουσ κινδφνουσ που ενζχει θ 

παγκοςμιοποίθςθ για τουσ λαοφσ και τα εφόδια με τα οποία χρειάηεται να εξοπλιςτοφν οι νζοι τθσ χϊρασ 

μασ προκειμζνου να αξιοποιιςουν τισ κετικζσ πλευρζσ τθσ. (500 - 600 λζξεισ). 

(40 μονάδεσ) 
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ΕΥΛΧΨΘΠΘ – ΕΩΚΩΡΘ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΑ – ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣΩ ΑΡΚΦίΥΣΩ  

ΕΥΛΧΨΘΠΘ 

I.Σριςμόσ 

O όροσ «επιςτιμθ» (απ' το ριμα επίςταμαι = γνωρίηω καλά) ςθμαίνει πλιρθσ και ακριβισ γνϊςθ των 

πραγμάτων. Υεριλαμβάνει λοιπόν το ςφνολο των γνϊςεων και των μεκόδων που απορρζουν από τθ 

ςυςτθματικι μελζτθ και παρατιρθςθ διαφόρων φυςικϊν και κοινωνικϊν φαινομζνων και από το ςφνολο 

των νόμων που τα διζπουν. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ επιςτιμθσ είναι θ αποκάλυψθ τθσ γνϊςθσ και τθσ αλικειασ με απϊτερο ςκοπό τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ. Θ επιςτιμθ δθλαδι δικαιϊνεται όταν θ γνϊςθ και θ αλικεια που 

ανακφπτει από αυτι βοθκά ςτθν πνευματικι και θκικι αναβάκμιςθ τθσ κοινωνίασ, ςτθν ψυχικι θρεμία 

του μζςου πολίτθ, ςτθν κοινωνικι ευρυκμία και πολιτικι ςτακερότθτα, ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, ςτθν 

ειρινθ, τισ υγιείσ ςχζςεισ με τουσ άλλουσ λαοφσ. Διαφορετικά, θ επιςτιμθ μπορεί να είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνθ για τον άνκρωπο, εφόςον θ γνϊςθ είναι δφναμθ και ωσ τζτοια μπορεί ν' αποβεί είτε 

ωφελιμότατθ είτε ολζκρια για τθν ανκρωπότθτα, ανάλογα με τθ χριςθ τθσ. Ψόςο θ επιςτιμθ όςο και θ 

εφαρμογι τθσ, δθλαδι θ τεχνολογία (τεχνολογία = πρακτικι εφαρμογι των ποριςμάτων των κετικϊν 

επιςτθμϊν με τθ βοικεια τθσ μθχανισ) από μόνεσ τουσ δεν αποτελοφν οφτε αξίεσ οφτε απαξίεσ. Ανάλογα με 

τθ χριςθ τουσ απ' τον άνκρωπο αποτελοφν είτε ευλογία είτε κατάρα. 

 

ΛΛ. έαρακτθριςτικά ιςτορικά παραδείγματα επιςτθμονικισ δφναμθσ 

 Ψο 1943 ςτισ ΘΥΑ μία επιτροπι από επιςτιμονεσ και ςτρατιωτικοφσ ανζλαβε τθν ευκφνθ για τθν 

καταςκευι τθσ πρϊτθσ ατομικισ βόμβασ. Χτο πλαίςιο του ανταγωνιςμοφ με άλλεσ χϊρεσ, αφοφ το 

ςυγκεκριμζνο αυτό εγχείρθμα επιχειροφνταν και από άλλουσ και ο Β' Υαγκόςμιοσ Υόλεμοσ βριςκόταν ςε 

εξζλιξθ, θ επιτροπι υλοποίθςε το ςτόχο τθσ, που πιρε ςάρκα και οςτά με τθν πρϊτθ δοκιμαςτικι ζκρθξθ 

πυρθνικισ βόμβασ (16/7/1945). 

 Ψον Αφγουςτο του 1945 θ Χιροςίμα και το Ραγκαςάκι επλιγθςαν από πυρθνικζσ εκριξεισ. O Β' 

Υαγκόςμιοσ Υόλεμοσ ζκλειςε. Δεν ζκλειςε, όμωσ, το ηιτθμα τθσ εμπλοκισ τθσ επιςτιμθσ ςε τζτοια 

γεγονότα. Αντίκετα, άνοιξε ζνα νζο κεφάλαιο αμφιςβθτιςεων για το ρόλο των επιςτθμόνων, διότι τζτοιεσ 

ενζργειεσ καταδεικνφουν τθ ςυμμετοχι - ςυνενοχι των ειδικϊν ς' ζνα άχαρο παιχνίδι οικονομικϊν, 

πολιτικϊν, εκνικϊν ςυμφερόντων, θ οποία αποβαίνει ολζκρια για τθν ανκρωπότθτα και τθ γενικότερθ 

πρόοδο τθσ. 

 

ΛΛΛ. Πορφζσ 

Σι επιςτιμεσ διακρίνονται ςτισ Κεωρθτικζσ-Ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ (ι κοινωνικζσ), που μελετοφν 

κοινωνικά φαινόμενα (π.χ. Ρομικι, Φιλοςοφία, Ξοινωνιολογία κ.λπ.) και Κετικζσ-άυςικζσ επιςτιμεσ, που 

μελετοφν φυςικά φαινόμενα (π.χ. Χθμεία, Πακθματικά, Φυςικι κ.λπ.). 

 

IV.Κετικά αποτελζςματα επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ εξζλιξθσ 

1. Αφξθςθ γνϊςεων, προςζγγιςθ αλικειασ, διεφρυνςθ πνευματικϊν οριηόντων, άνοδοσ πνευματικοφ 

επιπζδου, απαλλαγι από προλιψεισ, δειςιδαιμονίεσ, αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ. 

2. Θ άνοδοσ του πνευματικοφ επιπζδου ςυνεπάγεται και βελτίωςθ τθσ θκικισ, άρα θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ 

οδθγεί ςε απαλλαγι από ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ, με αποτζλεςμα ο άνκρωποσ να ωριμάηει και να 

ςτρζφεται ευκολότερα ςε αρετζσ και αξίεσ. 
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3. Ψυχικι ιςορροπία - αςφάλεια που απορρζει από το αίςκθμα κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ αλικειασ. 

Επίςθσ, μζςω τθσ επιςτιμθσ βρίςκονται νζοι τρόποι ψυχαγωγίασ και αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου. 

4. Εξελίςςονται και οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ, βελτιϊνεται θ λειτουργία των κεςμϊν, ανανεϊνονται οι νόμοι, 

εξαςφαλίηεται περιςςότερο θ κοινωνικι ευρυκμία. 

5. Ψαχφτατθ ενθμζρωςθ - επικοινωνία λαϊν, διαμόρφωςθ ςυγκροτθμζνθσ εικόνασ του κόςμου, γνϊςεισ για 

τθν πολιτικι, διεφρυνςθ διαλόγου και δθμοκρατίασ. 

6. Αφξθςθ παραγωγικότθτασ, εξειδίκευςθ, υιοκζτθςθ νζων τεχνικϊν και μεκόδων που βελτιϊνουν τθν 

οικονομία, εξζλιξθ Θ/Ω που ςυντελοφν ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και αρχειοκζτθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Πε τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι εξζλιξθ και τισ εφαρμογζσ τουσ ςτθν Λατρικι καταπολεμϊνται 

αςκζνειεσ, βελτιϊνεται θ υγεία και αυξάνεται, ο μζςοσ όροσ ηωισ. 

7. Εξελίςςονται τα μζςα μεταφοράσ - ςυγκοινωνίασ, αξιοποιοφνται καλφτερα οι φυςικοί πόροι, 

ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ των ατόμων και ανεβαίνει το βιοτικό τουσ επίπεδο. 

8. Επικοινωνία λαϊν - ειρινθ - κοςμοπολιτιςμόσ, ανταλλαγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων, νζα ρεφματα ςτθν 

τζχνθ, ςυνεργαςία λαϊν κ.λπ. 

 

V. Αρνθτικι χριςθ τθσ επιςτιμθσ 

Χτισ μζρεσ μασ θ επιςτιμθ εξακολουκεί ςε μεγάλο βακμό να χρθςιμοποιείται ανεφκυνα και λανκαςμζνα. 

Υρϊτα πρϊτα βιϊνουμε ςυχνά τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ επιςτιμθσ. Ηοφμε ςτθν εποχι τθσ 

υλικοευδαιμονιςτικισ αντίλθψθσ. Κεωροφμε ότι τα υλικά αγακά, το κζρδοσ, το χριμα, αποτελοφν φψιςτεσ 

αξίεσ. Χτο βωμό λοιπόν αυτϊν των «υπζρτατων αξιϊν» ο ςφγχρονοσ επιςτιμονασ κυςιάηει τθ γνϊςθ του, 

τθν ανκρωπιά του, το ικοσ του. Χε κάκε επιςτθμονικό κλάδο ςυναντάμε αργυραμοιβοφσ και κολλυβιςτζσ, 

ανκρϊπουσ που ςτο όνομα του κζρδουσ απομακρφνονται απ' τθν ευγενικι τουσ αποςτολι, θ οποία πρζπει 

να ςτοχεφει ςτθν υγεία, τθν παιδεία, τθν ειρινθ, τθν ανάπτυξθ. Για παράδειγμα, αρκετοί επιςτιμονεσ 

δελεάηονται από τισ τεράςτιεσ αμοιβζσ, ϊςτε ν' αποκρφψουν τα μειονεκτιματα ενόσ προϊόντοσ, το οποίο 

είναι πολλζσ φορζσ επικίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία. Χφγχρονοι διαφθμιςτζσ, δθμοςιογράφοι, γιατροί κ.λπ. 

εκποιοφν τθν ψυχι τουσ, γιατί επιδιϊκουν τον πλουτιςμό, κακϊσ θ ςθμερινι κοινωνία δεν διοχετεφει 

πρότυπα πνευματικά και θκικά, αντίκετα, χαρακτθρίηεται από τθν αδιαφορία για το ςυνάνκρωπο, από τθν 

απαιδευςία και τον αμοραλιςμό. Σ βίοσ παφει να εκπνευματϊνεται από υψθλά ιδεϊδθ και αξίεσ. Χ' αυτό το 

πλαίςιο, επομζνωσ, θ επιςτιμθ δεν μπορεί παρά να δοκιμάηεται. 

Άλλοτε, πάλι, ςυναντάμε τθν ιδεολογικι χειραγϊγθςθ τθσ επιςτιμθσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ενϊ θ 

επιςτιμθ υπθρετεί τον πολιτιςμό, ςυχνά ςτρατεφεται ςτθν υπθρεςία εκνικϊν, πολιτικϊν, κρθςκευτικϊν 

ςκοπιμοτιτων, με αποτζλεςμα να παγιδεφεται θ ίδια και ταυτόχρονα να υπονομεφει τθν ουςιαςτικι 

πρόοδο. Εξαιτίασ του φανατιςμοφ των ειδικϊν αλλά και τθσ εμπλοκισ των επιςτθμόνων ςε πολιτικζσ 

ςκοπιμότθτεσ, απειλθτικόσ ενεδρεφει ο κίνδυνοσ τθσ υποταγισ ςε εντολζσ, που ςυντελεί ςτθν 

ετεροκατεφκυνςθ του επιςτιμονα και ςτον εγκλωβιςμό του ςε αμφιβόλου ποιότθτοσ ιδεολογίεσ και 

ςτρατθγικζσ. 

Βζβαια, εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε τθν τεράςτια πολιτικι ευκφνθ, κακϊσ οι πολιτικοί επεμβαίνουν ςε 

ςθμαντικό βακμό ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ. Τμωσ, θ ςυνευκφνθ του επιςτιμονα είναι ακζραιθ. Αν 

ευκυγραμμιςτεί με τζτοιου είδουσ ςυμφζροντα, παφει να είναι αντικειμενικόσ και αμερόλθπτοσ. Αντίκετα, θ 

επιςτιμθ χρθςιμοποιείται για να προπαγανδίςει ιδζεσ, για να τεκμθριϊςει προκαταςκευαςμζνεσ κεωρίεσ, 

για να καταλιξει ςε επιςτθμονικά πορίςματα, ικανά να καταςτρζψουν τον κόςμο (π.χ. εξελιγμζνα πυρθνικά 

όπλα κ.λπ.). 
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Ψζλοσ, ςυχνότατα επιςθμαίνουμε να κυριαρχοφν γφρω μασ φαινόμενα που ανάγονται και ςυνδζονται με 

τθν αντίλθψθ «Θ επιςτιμθ για τθν επιςτιμθ». Ωςτόςο, ςκοπόσ και δικαίωςθ τθσ επιςτιμθσ δεν είναι θ 

επιςτιμθ. Ξαι τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ και κάκε άλλθσ ςθμαντικισ δραςτθριότθτασ, 

ατομικισ και ςυλλογικισ, ςκοπόσ και δικαίωςθ είναι ο άνκρωποσ, ο εξευγενιςμόσ του, θ ευτυχία του, θ 

αυτοπραγμάτωςθ του. Αυτι θ αντίλθψθ ςυχνά παρακεωρείται από κείνουσ που κεωροφν τθν επιςτιμθ 

αυτοςκοπό. Ροιάηονται περιςςότερο για τθν επιςτθμονικι εξζλιξθ και τθν προςωπικι δόξα, τουσ απαςχολεί 

θ ξζφρενθ κοφρςα προσ το «ρεκόρ», γι' αυτό πιςτεφουν ότι θ επιςτιμθ και τα επιτεφγματα τθσ είναι θκικά, 

κοινωνικά και πολιτικά ουδζτερα. Χυνεπϊσ, δεν προχωροφν ςτθν απόςυρςθ των ποριςμάτων των ερευνϊν 

τουσ, όταν αυτά είναι επιβλαβι, οφτε ενδιαφζρονται αν τα πορίςματα τουσ κα γίνουν αφετθρία για τθν 

καταςτροφι. Επιςτιμθ που δεν δζχεται θκικι και πολιτικι κριτικι είναι αυτι που δρα ανεξζλεγκτα, ςυχνά 

αυκαιρετεί και ςτοχεφει μόνο ςτθν προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ, ανεξάρτθτα απ' το αν λειτουργεί ςε βάροσ του 

ανκρϊπου. 

 

VI. Αρνθτικά αποτελζςματα τθσ κακισ χριςθσ τθσ επιςτιμθσ 

1. Ξακι χριςθ των ΠΠΕ (παραπλθροφόρθςθ, προπαγάνδα, υπερπλθροφόρθςθ, μαηοποίθςθ κ.λπ.). 

2. Υροςκόλλθςθ ςτθν ειδίκευςθ και πνευματικι μονομζρεια. 

3. Χρθςιμοκθρικι αντίλθψθ για τθ ηωι, ωφελιμιςτικό πνεφμα απ' τθν προςιλωςθ ςτθ ςτείρα τεχνοκρατικι 

γνϊςθ. 

4. Άγχοσ για να προλάβουμε τθ ραγδαία επιςτθμονικι ανάπτυξθ. Σ άνκρωποσ γίνεται προοδόπλθκτοσ και 

παραγκωνίηει άλλεσ υψθλζσ αξίεσ του παρελκόντοσ, όπωσ γλϊςςα, παράδοςθ κ.λπ. 

5. Χτείροσ ανταγωνιςμόσ για το ποιοσ κα προςεταιριςτεί τα αγακά τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ. 

6. Θ κακι χριςθ των ΠΠΕ μπορεί ςε πολιτικό επίπεδο να ενιςχφςει το λαϊκιςμό και τον τυφλό κομματιςμό. 

7. Ωποδοφλωςθ του ανκρϊπου ςτθν τεχνολογία που είναι θ εφαρμογι τθσ επιςτιμθσ, τυποποίθςθ του. 

8. Υολιτιςτικι διείςδυςθ και επεκτατιςμόσ των αναπτυγμζνων χωρϊν που ελζγχουν τθν τεχνολογία ςτισ 

λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, οι οποίεσ οδθγοφνται ςτθν ξενομανία. 

9. Απομφηθςθ των φυςικϊν πόρων - ρφπανςθ φφςθσ. 

10. Ψρομακτικοί εξοπλιςμοί που απειλοφν ανά πάςα ςτιγμι τθν ίδια τθν φπαρξθ μασ ςτον πλανιτθ. 

11. Διεφρυνςθ χάςματοσ μεταξφ χωρϊν Βορρά - Ρότου. Σι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ που ελζγχουν τθν επιςτιμθ 

- τεχνολογία ζχουν τθ δφναμθ (γιατί δφναμθ ςιμερα είναι θ γνϊςθ), ενϊ παράλλθλα δεν βοθκοφν τισ 

τριτοκοςμικζσ χϊρεσ ν' ανεβάςουν το επίπεδο τουσ μεταδίδοντασ ς' αυτζσ τθν επιςτθμονικι - τεχνολογικι 

γνϊςθ. 

 

VI. Υροχποκζςεισ ανάπτυξθσ τθσ ανκρωποκεντρικισ επιςτιμθσ 

Σ Αϊνςτάιν ζλεγε πωσ «θ επιςτιμθ χωρίσ κρθςκεία είναι χωλι», εννοϊντασ φυςικά το θκικό βάροσ που 

πρζπει να διακρίνει τον επιςτιμονα-επαΐοντα, πζρα από τθν επιςτθμονικι του ευκφνθ. Γιατί, όςο 

ςθμαντικό είναι το πϊσ εφάρμοςε τθ γνϊςθ του (ζξω από μονολικικότθτα, υποκειμενικότθτα, πλάνθ ι 

γενίκευςθ), άλλο τόςο ςοβαρι είναι και θ ευκφνθ, θκικι και πολιτικι, για τα δθμιουργιματα του. Ξαι εδϊ θ 

πράξθ του κα κρικεί, όχι με βάςθ το αντικειμενικό επιςτθμονικό κριτιριο, αλλά με άξονα το θκικό και 

πολιτικό κριτιριο, δθλαδι κάκε πόριςμα ι ανακάλυψθ ι εφεφρεςθ δεν ςυνδζεται πλζον με τθ γνϊςθ αλλά 

με τθ βοφλθςθ, τθν ευκιξία, τθν ωριμότθτα και το θκικό του ςτίγμα. 
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Επειδι, λοιπόν, κάκε πράξθ ςτθν κοινωνία είναι βακφτατα πολιτικι και ζχει αντίκτυπο ςτθ ηωι μασ, θ 

επιςτθμονικι πράξθ πρζπει να κατευκφνεται προσ το ενάρετο, το αγακό. Ξαι αυτό κα ςυμβεί, όταν φυςικά 

θ επιςτθμονικι κοινότθτα αποκτιςει ςυνείδθςθ του εαυτοφ τθσ και τθσ δφναμθσ τθσ, όταν απεμπλακεί από 

τθν αντίλθψθ ότι μόνο αυτι (θ επιςτιμθ) είναι το μοναδικό μζςο για τθ γνϊςθ και τθν ποιότθτα ηωισ, και 

όταν διαποτιςτεί από τθ δφναμθ τθσ παιδείασ που κα οδθγιςει τθν επιςτιμθ ςε δρόμουσ χριςιμουσ και 

ωφζλιμουσ για το ανκρϊπινο γζνοσ  
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ΕΩΚΩΡΘ ΑΟΟίΡ άΣΦΕίΡ ΓΛΑ ΨΘ έΦΘΧΘ ΨΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ 

 Θγεςία - πολιτικό κακεςτϊσ 

Σι θγεςίεσ ζχουν φψιςτο χρζοσ να περιορίςουν τουσ άγονουσ ανταγωνιςμοφσ, κζτοντασ το οικουμενικό 

πάνω από το ςτενά εννοοφμενο εκνικό ςυμφζρον. 

1. Ψο πολιτικό κυβερνθτικό κακεςτϊσ ζχει χρζοσ να χρθματοδοτεί επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που υπθρετοφν 

τθν ειρινθ και τον άνκρωπο. 

2. Σι πολιτικοί θγζτεσ ςτα δθμοκρατικά πολιτεφματα είναι εκπρόςωποι του λαοφ και πρζπει να 

αναδεικνφονται ςυνεπείσ ςτισ εξαγγελίεσ τουσ, προςτατεφοντασ τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των 

πολιτϊν από τθν παράτολμθ χριςθ των επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων. 

3. Ψο πολιτικό - κυβερνθτικό κακεςτϊσ ζχει χρζοσ και μπορεί να ελζγχει νομικά τουσ επιςτιμονεσ. 

4. Υρζπει οι θγζτεσ να περιορίςουν τισ επεκτατικζσ τουσ βλζψεισ, που τουσ οδθγοφν ςυχνά ςτθν αςυδοςία. 

 

 Εκπαίδευςθ, οικογζνεια και άλλοι βαςικοί φορείσ διαπαιδαγϊγθςθσ 

1. Απομάκρυνςθ του ςχολείου από τεχνοκρατικά και μόνο πρότυπα. Χτόχοσ μιασ υγιοφσ και 

ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ είναι θ γενικότερθ μόρφωςθ και καλλιζργεια των νζων, ϊςτε ν' αποκτιςουν 

το απαραίτθτο ικοσ, πολφτιμο και για τθν πορεία τουσ αργότερα ωσ επιςτθμόνων. 

2. Θ οικογζνεια χρειάηεται να προβάλλει το νόθμα του ανκρωπιςμοφ, μεταδίδοντασ ςτα νεαρά μζλθ τισ 

κατάλλθλεσ αξίεσ και αρχζσ, γιατί μόνον αν γαλουχθκοφν τα άτομα κατάλλθλα από νωρίσ, κα ςτραφοφν ςτα 

γνιςια - υψθλά ιδεϊδθ και γενικότερα ςτθ ηωι τουσ και κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ τουσ. 

3. Ψα ΠΠΕ, που αποτελοφν εξουςία ςιμερα, απαιτείται να καταδεικνφουν τα βλαπτικά ζωσ φονικά 

αποτελζςματα τθσ κακισ χριςθσ τθσ επιςτιμθσ - τεχνολογίασ, ευαιςκθτοποιϊντασ τουσ απλοφσ πολίτεσ και 

ςτθλιτεφοντασ τθν ανεφκυνθ ςυμπεριφορά όλων των άμεςα αρμοδίων, ςχετικά με τθ χριςθ των 

επιςτθμονικϊν - τεχνολογικϊν επιτευγμάτων. 

 

 Υολίτθσ 

1. Ξακζνασ από εμάσ ζχει χρζοσ να βρίςκεται ςε διαρκι εγριγορςθ ςχετικά με το κοινωνικό γίγνεςκαι, 

διαδραματίηοντασ ρόλο πρωταγωνιςτικό και όχι ρόλο τυφλοφ αποδζκτθ των οποιωνδιποτε καταςτάςεων.  

2. Σι νζοι, ιδιαίτερα, οι πιο ιδεαλιςτζσ και δραςτιριοι, οφείλουν να γίνουν κιαςϊτεσ τθσ παγκόςμιασ 

ειρινθσ - ςυναδζλφωςθσ και υπεραςπιςτζσ μιασ επιςτιμθσ - τεχνολογίασ με ενοποιθτικό χαρακτιρα, που 

κα υπθρετεί τον άνκρωπο και κ' αναβακμίηει ουςιαςτικά τθ ηωι του. 
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ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΑΧ - ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣΧ ΑΡΚΦίΥΣΧ 

Ωσ πνευματικόσ άνκρωποσ ορίηεται το πρόςωπο ςτο οποίο υπεριςχφει θ χριςθ τθσ διάνοιασ, ο 

διανοοφμενοσ που ζχει μια ζκδθλθ ι υπερβολικι προτίμθςθ για τα πνευματικά ηθτιματα, ςε αντίκεςθ με 

τον άνκρωπο που αςκεί χειρωνακτικι εργαςία. 

I. Ψο χρζοσ του πνευματικοφ ανκρϊπου  

α. Ψο παιδαγωγικό ->Σ πνευματικόσ άνκρωποσ οφείλει: 

• Ρα μεταδίδει τισ γνϊςεισ που κατζχει δίνοντασ απάντθςθ ςτισ απορίεσ των ανκρϊπων, προτείνοντασ 

λφςεισ ςτα προβλιματα τουσ, καταπολεμϊντασ με κάκε μζςο τθν αμάκεια και το ςκοταδιςμό. 

 Ρα αναπτφςςει τον ορκό λόγο. 

 Ρα εμπνζει ςτουσ ανκρϊπουσ αξίεσ, οράματα, ιδανικά και τθν πίςτθ ς' αυτά. 

 Ρα δυναμϊνει τθ κρθςκευτικι τουσ πίςτθ. 

 Ρα εμπνζει το ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ ηωι και ςτα ανκρϊπινα δθμιουργιματα. 

 Ρα καλλιεργεί τθν καλαιςκθςία τουσ. 

 Ρα εμπνζει τθν αγάπθ και το ςεβαςμό ςτο φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. 

 Ρα διαμορφϊνει φιλελεφκερο και ενάρετο ικοσ.  

β. Ψο κοινωνικό ->Σ πνευματικόσ άνκρωποσ οφείλει να προφυλάςςει τθν κοινωνία από: 

• Υροκαταλιψεισ και προλιψεισ. 

• Ψθν προπαγάνδα. 

• Ψο φανατιςμό, το δογματιςμό, τθν ιδεολθψία και τθ μιςαλλοδοξία. 

• Ψθ δθμαγωγία και το λαϊκιςμό. 

• Ψισ αυκαιρεςίεσ τθσ εξουςίασ. 

• Ψθ ςφγχυςθ και τθν αλλοτρίωςθ. 

• Ψθν πολιτιςτικι εξάρτθςθ. 

 

Τλα αυτά ο πνευματικόσ άνκρωποσ μπορεί να τα πετφχει: 

 Δίνοντασ με τθ ηωι του το παράδειγμα ςτουσ άλλουσ. 

 Δθμοςιεφοντασ τισ γνϊςεισ, τισ απόψεισ, τισ κρίςεισ του με τθ ςυγγραφι βιβλίων, μελετϊν και άρκρων. 

 Δίνοντασ διαλζξεισ, ςυμμετζχοντασ ςε δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ. 

 Πε τθ ςυμμετοχι του ςτο δθμόςιο βίο, ςτα κοινά. 

 Πε το ζργο ςτο οποίο επιδίδεται  
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Ψα όρια τθσ επιςτιμθσ 

Α' Θ επιςτιμθ παίηει ςυνεχϊσ αυξανόμενο ρόλο ςτθν κοινωνία. Θ όλθ μοίρα τθσ ανκρϊπινθσ φυλισ 

μπορεί να κακοριςτεί από τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ. Πια τζτοια περίπτωςθ είναι θ ανάπτυξθ των 

πυρθνικϊν όπλων ςτθ διάρκεια του Β' Υαγκόςμιου πολζμου και θ κοφρςα των πυρθνικϊν εξοπλιςμϊν ςτθν 

περίοδο του «ψυχροφ πολζμου». Ψα πυρθνικά οπλοςτάςια που ςυςςωρεφτθκαν από τισ ΘΥΑ και τθ 

Χοβιετικι Ζνωςθ ιταν αρκετά για να εξαφανίςουν ολόκλθρο το ανκρϊπινο - είδοσ- ςε μερικζσ περιπτϊςεισ 

φτάςαμε πολφ κοντά ςτθν τελικι καταςτροφι. 

Β' Θ ανθςυχία ςιμερα είναι ότι άλλα όπλα μαηικισ, καταςτροφισ, ίςωσ πιο ευκολόχρθςτα από τα 

πυρθνικά, μπορεί να εφευρεκοφν από τουσ επιςτιμονεσ. Χτθν πραγματικότθτα πρζπει να κεωριςουμε ότι 

κα εφευρεκοφν, εκτόσ και λθφκοφν προλθπτικά μζτρα. Είναι προφανϊσ αδφνατον να πεισ ςε ποιον τομζα 

τθσ επιςτιμθσ κα ςυμβεί αυτό, αλλά οι κεαματικζσ και τρομοκρατικζσ εξελίξεισ ςτθ γενετικι μθχανικι μασ 

υποδείχνουν ζναν πικανό τομζα. 

Γϋ Σ ζλεγχοσ τθσ επιςτιμθσ είναι ςχεδόν ςχιμα οξφμωρο. Θ επιςτθμονικι ζρευνα είναι το κυνιγι του 

αγνϊςτου και από τθν ίδια τθσ τθ φφςθ πρζπει να είναι εντελϊσ ελεφκερθ. Τμωσ οι δυνθτικά 

κατακλυςμιαίεσ επιπτϊςεισ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ κάνουν επιτακτικι τθν επιβολι κάποιων 

περιοριςμϊν, τουλάχιςτον μζχρισ ότου μάκουμε να διεξάγουμε τισ υποκζςεισ μασ ειρθνικά και να λφνουμε 

τισ διαμάχεσ χωρίσ να καταφεφγουμε ςε ςτρατιωτικι αντιπαράκεςθ. 

Δϋ Περικοί τομείσ τθσ ζρευνασ είναι ιδθ υπό ζλεγχο. Λατρικζσ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ποφ 

ςυμπεριλαμβάνουν πειράματα ςε αςκενείσ πρζπει να εγκρικοφν από νοςοκομειακζσ επιτροπζσ θκολογίασ, 

που μποροφν να τα απορρίψουν αν δεν καλφπτουν ςυγκεκριμζνα θκολογικά κριτιρια. 

Ε' Μςωσ ζχει ζρκει θ ϊρα να επεκτείνουμε αυτι τθν πρακτικι γενικά ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα. 

ΧΨ Επειδι θ θκικι τθσ επιςτιμθσ είναι κακολικι, μπορεί να χρειαηόμαςτε τθ δθμιουργία μιασ διεκνοφσ 

θκολογικισ επιτροπισ για επιμζρουσ κλάδουσ, που κα εξετάηει τα καινοφργια εγχειριματα ςφμφωνα με 

διεκνι κριτιρια. Υλθκϊρα προβλθμάτων κα χρειαςτεί να λυκοφν πριν γίνει δυνατόν να εφαρμοςτοφν τα 

παραπάνω. Υάνω απ' όλα, κα υπάρξει τεράςτια αντίκεςθ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςε οποιαδιποτε 

ιδζα ενόσ τζτοιου ελζγχου. Τμωσ κάκε επιςτιμονασ είναι πρϊτα απ' όλα πολίτθσ και το ςυμφζρον του 

κόςμου όλου πρζπει να είναι υπεράνω όλων. 

Ψηόηεφ Φότμπλατ, πυρθνικόσ φυςικόσ, 

Βραβείο Ρόμπελ 1995,περιοδικό «Πετρό», Απρίλιοσ 1997 

Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα γράψετε περίλθψθ του κειμζνου (90-100 λζξεισ). 

(25μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Υοιοσ τρόποσ πεικοφσ κυριαρχεί ςτο κείμενο; Υοια μζςα πεικοφσ χρθςιμοποιοφνται;  

(10 μονάδεσ) 

2.Ρα ςχολιάςετε τθ ςυλλογιςτικι πορεία τθσ πρϊτθσ παραγράφου. 

(5 μονάδεσ) 
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3.Ρα ετυμολογιςετε τισ παρακάτω λζξεισ: «κατακλυςμιαίεσ», «επιτακτικι», «ςυμπεριλαμβάνουν», 

«θκολογικισ», «εγχειριματα». 

(5 μονάδεσ) 

4.«Θ όλθ μοίρα τθσ ανκρϊπινθσ φυλισ μπορεί να κακοριςτεί από τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ». Ρα 

αναπτφξετε τθν άποψθ αυτι με 80-100 λζξεισ. 

(15 μονάδεσ) 

 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ρα αναλφςετε τθ κζςθ του Ψηόςεφ Φότμπλατ: «Ξάκε επιςτιμονασ είναι πρϊτα απ’ όλα πολίτθσ και το 

ςυμφζρον του κόςμου όλου πρζπει να είναι υπεράνω όλων» και να διατυπϊςετε τεκμθριωμζνα τθν άποψθ 

ςασ ςχετικά με τα εξισ ερωτιματα: Υιςτεφετε ότι θ επιςτιμθ ζκανε τον κόςμο καλφτερο; Ξάτω από ποιεσ 

προχποκζςεισ θ επιςτιμθ κα ςυμβάλλει ςτον ουςιαςτικό εξανκρωπιςμό τθσ κοινωνίασ; Ρα αναπτφξετε τισ 

απόψεισ ςασ με τθ μορφι δοκιμίου ςε 500 -600 λζξεισ.  

(40 μόρια) 
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ΓΕΡΕΨΛΞΘ - ΞΟίΡΣΥΣΛΘΧΘ 

  

I. ΓΕΡΕΨΛΞΘ - προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ: Ζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ που με τα επιτεφγματα του προκάλεςε 

ζντονεσ ςυηθτιςεισ ςτο τζλοσ του εικοςτοφ αιϊνα και αναμζνεται να απαςχολιςει εξίςου ζντονα, αν όχι να 

μονοπωλιςει το ενδιαφζρον τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και των κοινωνιϊν τον εικοςτό πρϊτο είναι ο 

κλάδοσ τθσ Γενετικισ. Θ πρόοδοσ ςτθ Γενετικι είχε πρακτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν κλινικι ιατρικι, ςτθν 

παραγωγι φαρμάκων, ςτον πειραματιςμό ςε ηϊα, ςτθ βιομθχανία, ςτθ γεωργία και φαίνεται ότι οι 

δυναμικζσ εφαρμογζσ τθσ είναι απεριόριςτεσ.  

 

ΛΛ. Ψεχνικζσ τθσ Γενετικισ είναι οι: 

 Βιοτεγνολογία: αποτελεί ζνα ςφνολο από τεχνικζσ που ζχουν ςκοπό να διαφοροποιιςουν και να 

βελτιϊςουν ζναν οργανιςμό (φυτό ι μικροοργανιςμό) ωσ προσ ζνα ι περιςςότερα χαρακτθριςτικά του, είτε 

να βελτιϊςουν ζνα προϊόν μεταφζροντασ ς' αυτό γονίδια από ζνα άλλο είδοσ. 

Σι οργανιςμοί που προκφπτουν από αυτι τθ μεταφορά γονιδίων ονομάηονται γενετικά τροποποιθμζνοι 

ι μεταλλαγμζνοι οργανιςμοί, ονομαςία που δθλϊνει ότι δεν πρόκειται για νζουσ αλλά απλϊσ για 

διαφοροποιθμζνουσ οργανιςμοφσ. 

 

 έαρτογράφθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ: ςτθν ζναρξθ του το πρόγραμμα αυτό χαιρετίςτθκε ωσ 

το βιολογικό ιςοδφναμο του προγράμματοσ Απόλλων για τθν αποςτολι αςτροναυτϊν ςτθ Χελινθ. 

Φιλοδοξία του και τελικά ςτόχοσ που εκπλθρϊκθκε υπιρξε θ εξακρίβωςθ των κζςεων των γονιδίων του 

ανκρϊπου πάνω ςτα χρωμοςϊματα του και ο πλιρθσ κακοριςμόσ τθσ αλλθλουχίασ του ανκρϊπινου 

DNA. 

Σι ςυνζπειεσ τθσ άμεςθσ προςπζλαςθσ ςτο γενετικό υλικό είναι πολλζσ τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε 

πρακτικό επίπεδο: 

 Επιβεβαιϊκθκε θ ςυνζχεια των βιολογικϊν όντων, κακϊσ ζγινε φανερό ότι τα είδθ δε διαφζρουν 

τόςο ωσ προσ τον αρικμό των γονιδίων τουσ, όςο ωσ προσ τθ ρφκμιςθ τθσ ζκφραςθσ τουσ. 

 Επιβεβαιϊκθκε θ μοναδικότθτα κάκε ατόμου. Αυτό δθλαδι που γνωρίηουμε φιλοςοφικά το 

απζδειξε και θ επιςτιμθ, θ οποία ζδωςε το απαραίτθτο υπόβακρο για τθν κατάρρευςθ του ρατςιςμοφ. 

 Θ δυνατότθτα "ανάγνωςθσ" του γενετικοφ υλικοφ μασ επιτρζπει να διαγνϊςουμε ςτο ζμβρυο 

γενετικά νοςιματα, τα οποία μπορεί να εκδθλϊνονται νωρίσ κατά τθν παιδικι θλικία. 

 Θ αποκωδικοποίθςθ του DNA προςφζρει τθ δυνατότθτα παραςκευισ νζων φαρμακευτικϊν 

προϊόντων, ικανϊν να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά κλθρονομικζσ αςκζνειεσ. 

 

 Ξλωνοποίθςθ ι κλωνιςμόσ: μζκοδοσ δθμιουργίασ ενόσ νζου εμβρφου από τθν ζνωςθ απφρθνου ωαρίου 

με τον πυρινα ενόσ ςωματικοφ κυττάρου. Από τθν ζνωςθ προκφπτει βιϊςιμο ζμβρυο με γενετικό υλικό 

κοινό με εκείνο του δότθ (του οργανιςμοφ από το ςωματικό κφτταρο του οποίου προιλκε ο πυρινασ). Θ 

κλωνοποίθςθ, με άλλα λόγια, επιτρζπει τθ δθμιουργία πανομοιότυπων αντιγράφων ενόσ οργανιςμοφ. 

Ξλϊνοσ ςτθ Βιολογία είναι ζνασ οργανιςμόσ γενετικά όμοιοσ προσ αυτόν από τον οποίο προιλκε. 

Θ κλωνοποίθςθ διακρίνεται ςε κεραπευτικι (δθμιουργία ανκρϊπινων εμβρυϊκϊν βλαςτικϊν κυττάρων για 

τθ κεραπεία αςκενειϊν) και αναπαραγωγικι (δθμιουργία ανκρϊπινων κλϊνων). 
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α. Δυνατότθτεσ τθσ κλωνοποίθςθσ 

 Θ κλωνοποίθςθ ςυνδυαςμζνθ με τθ γενετικι τροποποίθςθ, δθλαδι με τθ δθμιουργία εμβρφων ςτα 

οποία μπορεί να εμφυτεφονται γονίδια από άλλον οργανιςμό, μπορεί να λφςει προβλιματα παραγωγισ 

φαρμάκων. Για παράδειγμα, μία αγελάδα ι ζνα πρόβατο μπορεί να παράγει φαρμακευτικζσ ουςίεσ που 

ςιμερα είναι πανάκριβεσ (π.χ. θ ερυκροποιθτίνθ είναι μια ουςία για τθν ανάπλαςθ του αίματοσ και το ζνα 

εκατομμυριοςτό του γραμμαρίου κοςτίηει 900 ευρϊ). Ιδθ ετοιμάηεται θ διάκεςθ ςτο εμπόριο άνω των 40 

πρωτεϊνϊν του ανκρϊπου που κα παράγονται ςε αγροκτιματα και που κα δϊςουν λφςθ ςτθν επαρκι 

διάκεςθ πολλϊν φαρμάκων. 

 Απ' τθν άλλθ πλευρά, θ τεχνθτι γονιμοποίθςθ βελτιϊνεται ςυνεχϊσ και χρθςιμοποιείται κάκε 

δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ των ςτείρων ηευγαριϊν. Αςφλλθπτεσ είναι και εδϊ οι 

δυνατότθτεσ, γιατί μπορεί να παράγονται ζμβρυα από μθτζρεσ που δεν γεννικθκαν ποτζ, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ ωαρίων από κθλυκά ζμβρυα, των οποίων θ κφθςθ διακόπθκε με άμβλωςθ 

 Αν ποτζ καταςτεί δυνατι θ κλωνοποίθςθ ςτον άνκρωπο, κα αρχίςει ςτο εργαςτιριο με τθν κλωνοποίθςθ 

κυτταρικϊν ςειρϊν και είναι πικανόν ν' αποδϊςει εξαιρετικά αποτελζςματα. Ενδζχεται να δθμιουργθκεί, 

για παράδειγμα, ανκρϊπινο δζρμα και να ςϊςει τθ ηωι ανκρϊπων με εκτεταμζνα εγκαφματα, που δεν 

επιβιϊνουν ςιμερα. Ππορεί να δθμιουργθκοφν νευρϊνεσ που κα μεταμοςχεφονται ςτον εγκζφαλο 

ανκρϊπων που πάςχουν από τθ νόςο του Parkinson. Υλικοσ άλλων εφαρμογϊν κα επιτρζπουν τθ 

κεραπεία πολλϊν αςκενειϊν και κα περιορίηουν τον ανκρϊπινο πόνο ι κα ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν 

καταςκευι οργάνων χριςιμων ςε μεταμοςχεφςεισ. 

 Αναμζνεται να βελτιϊςει τθ διατροφι και τθν κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν του πλανιτθ. 

 Ωποςτθρίηεται, τζλοσ, ότι θ κλωνοποίθςθ είναι μόνο θ αρχι και ότι ενδζχεται να παραχκοφν ακόμθ και 

νζα είδθ φυτϊν - ηϊων πιο ανκεκτικϊν (ςιμερα ζχουμε εξάλειψθ πολλϊν ειδϊν χλωρίδασ - πανίδασ με το 

οικολογικό πρόβλθμα) ι να παραχκοφν και φυτόηωα (ςυνδυαςμόσ φυτϊν και ηωϊν) που κα παράγουν γάλα 

με φωτοςφνκεςθ. 

 

β. Ξίνδυνοι τθσ κλωνοποίθςθσ 

 Αν θ κλωνοποίθςθ ξεφφγει απ' τα πλαίςια τθσ δεοντολογίασ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

εκμετάλλευςθ του ανκρϊπου απ' τον άνκρωπο, με τθν αναπαραγωγι ατόμων για ειδικοφσ ςκοποφσ, π.χ. 

τφπουσ ανδρϊν ι γυναικϊν που κα προορίηονται για χειρωνακτικζσ ι άλλεσ εργαςίεσ. Γενικά, κα 

καταργθκεί θ ποικιλομορφία, θ οποία δίνει και τθν ομορφιά ςτθ ηωι, και μπορεί να διαταραχκοφν 

επικίνδυνα οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ (κοινωνικόσ ρατςιςμόσ κ.λπ.). Ακόμθ και ςτο χϊρο τθσ Δικαιοςφνθσ κα 

ζχουμε ςοβαρό πρόβλθμα, αφοφ κα είναι δφςκολο ν' αναγνωριςτεί ο πραγματικόσ υπαίτιοσ. 

 Ξαταργείται θ μαγεία τθσ δθμιουργίασ και ο άνκρωποσ χάνει τθν ομορφιά και τθ γοθτεία του ωσ είδοσ. 

 Ξαταργείται ι ςυρρικνϊνεται θ ιδιαιτερότθτα του κακενόσ και επεκτείνεται το κλιβερό φαινόμενο τθσ 

μαηοποίθςθσ με απίςτευτεσ προεκτάςεισ ςτο πνευματικό επίπεδο των ανκρϊπων και τθν πνευματικι 

πρόοδο. Λςοπεδϊνεται θ ατομικότθτα και προςβάλλεται θ ατομικι ελευκερία. 

 Απειλι από τθν καταςκευι ανκρϊπων με ςτόχο τθν εκπλιρωςθ επικίνδυνων οικονομικϊν, ςτρατιωτικϊν 

ρόλων και ςκοπϊν. Δεν ζχουν περάςει άλλωςτε και τόςα χρόνια από τότε που φθμιςμζνοι και αξιοςζβαςτοι 

ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι επιςτιμονεσ πιραν μζροσ ςτθν προςπάκεια δθμιουργίασ τθσ Άριασ Φυλισ, ατόμων 

ξανκϊν με γαλάηια μάτια. Σφτε είναι εφκολο να ξεχαςτεί ότι υπό τθν εποπτεία του Χίτλερ επικράτθςε θ 

πρακτικι τθσ ευγονικισ, θ οποία πρζςβευε ότι οι εφρωςτοι είχαν μόνο δικαίωμα ςτθ ηωι και ςτθν 

αναπαραγωγι, ενϊ οι ςωματικά ανάπθροι ζπρεπε να πεκαίνουν ι τουλάχιςτον να ςτειρϊνονται. 
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 Ψα γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα μπορεί να «μολφνουν» το περιβάλλον και να μειϊςουν τθ γενετικι 

ποικιλότθτα, καταςτρζφοντασ τθν ιςορροπία που θ φφςθ χτίηει εδϊ και χρόνια. 

 Θ επιλογι φφλου μπορεί να διαταράξει τθν κοινωνικι δομι, κακϊσ είναι δυνατόν να επιλζγεται 

προνομιακά το ζνα φφλο ςε βάροσ του άλλου, με ςοβαρότατεσ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ. 

 Θ γνϊςθ του γονιδιϊματοσ του ανκρϊπου και θ ανίχνευςθ ιδιαιτεροτιτων ι ατελειϊν μπορεί να 

οδθγιςει ςε μια νζα ευγονικι, όπου οι εργαηόμενοι κα προεπιλζγονται γενετικά και κα απορρίπτονται οι 

ανεπικφμθτοι. 

 Ψζλοσ, μζςω τθσ κλωνοποίθςθσ μπορεί να παραβιαςτοφν οριςμζνεσ από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ που 

διζπουν τθν αναπαραγωγι, το ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και τθν προςταςία του ανκρϊπινου 

γενετικοφ υλικοφ. 

 

γ. Υροτάςεισ για τθν αποφυγι των κινδφνων τθσ κλωνοποίθςθσ 

1. Φυςικι ςυνζπεια όλων αυτϊν των κινδφνων υπιρξε θ ανάπτυξθ τθσ Βιοθκικισ, θ οποία μελετά τα θκικά 

προβλιματα που γεννά θ ςφγχρονθ τεχνολογία, θ ιατρικι και θ γενετικι και κυρίωσ θ ανκρϊπινθ 

παρζμβαςθ ςτθ βιολογικι διαδικαςία. 

Χτθν Ελλάδα, θ ίδρυςθ του «Σργανιςμοφ Βιοθκικισ» υπιρξε καρπόσ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ 

κριςιμότθτασ αυτϊν των ηθτθμάτων και αναμζνεται να βοθκιςει προσ τθν κατεφκυνςθ: 

 τθσ ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ, τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ επιςτθμόνων και πολιτϊν από τθ χριςθ 

γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν, 

 τθσ εξαςφάλιςθσ του απορριτου των γενετικϊν πλθροφοριϊν, 

 τθσ προςταςίασ των γενετικϊν δικαιωμάτων τόςο των φορζων γενετικϊν αςκενειϊν όςο και των 

παιδιϊν τουσ. 

2. Γενικότερα, για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω διλθμμάτων κρίνονται απαραίτθτα τα ακόλουκα: 

 Χφγκλθςθ επιτροπισ ελζγχου που να αποτελείται από κοινωνιολόγουσ, επιςτιμονεσ, εκπροςϊπουσ 

πολιτικϊν κομμάτων, ςυλλογικϊν φορζων, εκπροςϊπουσ καταναλωτϊν, κακθγθτζσ Υανεπιςτθμίου, 

δθμοςιογράφουσ. 

 Ωπευκυνότθτα επιςτθμόνων απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο, διαφφλαξθ τθσ ανεξαρτθςίασ τουσ από 

οικονομικά και εκνικά ςυμφζροντα, ςυνεργαςία με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, φρόνθςθ και αποφυγι 

αλαηονικισ ςυμπεριφοράσ. 

 Ξακοριςμόσ ορίων τθσ επιςτιμθσ — αυςτθρζσ κυρϊςεισ ςτουσ παραβάτεσ. 

 Ρζα, εξελιγμζνθ νομοκεςία — κϊδικασ δεοντολογίασ. 

 Ζμφαςθ ςτθν θκικι παιδεία των επιςτθμόνων. Εναςχόλθςθ ςε βάκοσ με κζματα θκικισ ςτα 

πανεπιςτιμια παράλλθλα με τθν παροχι ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ. 

 Ζμφαςθ ςε κζματα ανκρωπιςμοφ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Γνωςτοποίθςθ των ωφελειϊν αλλά και των κινδφνων που απορρζουν από τθ διαδικαςία τθσ 

κλωνοποίθςθσ, ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 
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Χυμπζραςμα: 

Τλα αυτά αναδεικνφουν ςιμερα τθ μεγάλθ ανάγκθ να τεκοφν κανόνεσ θκικισ δεοντολογίασ ςτθ 

διαχείριςθ των ερευνϊν, ιδίωσ των πειραμάτων ςτον άνκρωπο και των ανακαλφψεων τθσ γενετικισ. 

Θ ζρευνα οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ τισ θκικζσ και πνευματικζσ αρχζσ τθσ ηωισ, όπωσ αυτζσ 

βιϊκθκαν και βιϊνονται και ςιμερα ςτο Δυτικό χϊρο. Σι μζκοδοι και τα αποτελζςματα τζτοιων 

πειραμάτων δεν κα πρζπει να είναι απόρρθτα. Αντίκετα, κα πρζπει να περνοφν απ' το κοινωνικό 

μικροςκόπιο. Κα πρζπει να υφίςταται πλιρθσ ζλεγχοσ και ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, αλλά χωρίσ να 

παρεμποδίηεται το επιςτθμονικό ζργο. Δεν πρζπει να υπάρχει οφτε μυςτικιςμόσ απ' τθν πλευρά των 

επιςτθμόνων, οφτε και αςτυνομοκρατία, αλλά διαπαιδαγϊγθςθ ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ. Εδϊ ζγκειται και 

θ μεγάλθ ευκφνθ των αρμοδίων και κεμελιωδϊν φορζων κακϊσ και ο κοινωνικόσ ρόλοσ του επιςτιμονα 

ωσ πνευματικοφ ανκρϊπου, ςε ςχζςθ με το κοινωνικό ςφνολο. 

 

 

Υαράλλθλο κείμενο 

«Θ θκικι προζκταςθ τθσ κλωνοποίθςθσ» 

Ξολλθμζνοσ ςτο παράκυρο του Δθμοτικοφ Υεριπτζρου, ο Φίλωνασ αγνάντευε από το δαςάκι τθ βόρεια 

μεριά τθσ ανιςυχθσ Υάτρασ. Φϊτα και αυτοκίνθτα, και από τισ δφο όχκεσ του ςτενοφ πατραϊκοφ κόλπου, 

ζδειχναν βιαςφνθ και ζνα απροςδιόριςτο ενδιαφζρον. Θ ϊρα κυλοφςε, και θ ανθςυχία του Φίλωνα 

παντρευόταν με το ενδιαφζρον του να ςυνεχίςει τθ ςυηιτθςθ που είχε αφιςει το απόγευμα ςτθ μζςθ. Σ 

Ξρίτωνασ ζφταςε και πριν καλά καλά κακιςει, ο Φίλωνασ άρχιςε: 

- Πε ζχεισ τρομοκρατιςει με αυτι τθν κλωνοποίθςθ. Ψι κα γίνει, κα φτάςουμε και ςτθν κλωνοποίθςθ του 

ανκρϊπου; Ξαι τι κα ςθμαίνει μια τζτοια «επιτυχία»; 

- Ξατ' αρχάσ, κα πρζπει να ξζρεισ ότι θ επιςτθμονικι γνϊςθ είναι ςαν το μαχαίρι που είναι χριςιμο για να 

κόβει, αλλά και επικίνδυνο να ςκοτϊςει. Εξαρτάται, λοιπόν, από τθ διάκεςθ του χριςτθ. Άλλωςτε, πολλά 

τοπία, όπωσ και αυτό τθσ κλωνοποίθςθσ, είναι περαςτικά μζςα ςτο ταξίδι του ανκρϊπου προσ τθ βιολογικι 

του αυτογνωςία. Θ ςφγχυςθ που πικανόν να δθμιουργείται από ζνα πρωτοποριακό επίτευγμα είναι πάντα 

παροδικι. Γι' αυτό πρζπει να είμαςτε αιςιόδοξοι. 

Ασ δοφμε, όμωσ, πιο πρακτικά τα πράγματα. Ξλωνοποίθςθ ζχει επιχειρθκεί και ςτον άνκρωπο. Υριν από 

μερικά χρόνια ςυντάραξε τθ διεκνι κοινι γνϊμθ θ είδθςθ ότι ζνασ βακφπλουτοσ Αμερικανόσ 

χρθματοδότθςε ζνα πρόγραμμα και του ζκαναν ζνα γιο πανομοιότυπο του εαυτοφ του. Υροςωπικά εγϊ δεν 

το πιςτεφω, γιατί ζτςι μασ είχαν πει τότε και ςτο πανεπιςτιμιο. Ιταν μια φανταςίωςθ κάποιων, οι οποίοι 

είχαν επθρεαςτεί από ζνα πείραμα που είχε προθγθκεί ςτα βατράχια. Πε αυτό το πείραμα κατάφεραν να 

δθμιουργιςουν ολοκλθρωμζνο βάτραχο από ζνα αγονιμοποίθτο ωάριο που του κατζςτρεψαν τον πυρινα, 

τα γονίδια του όλα δθλαδι, και ςτο οποίο ζβαλαν άλλο πυρινα, που απομόνωςαν από επικθλιακά κφτταρα 

γυρίνων. Ξάτι ανάλογο πίςτεψαν ότι είχαν κάνει και με το βακφπλουτο Αμερικανό, χρθςιμοποιϊντασ 

πυρινα από τα κφτταρα του και βάηοντασ με αυτό τον τρόπο μόνο τα δικά του γονίδια ςε αγονιμοποίθτο και 

απφρθνο ωάριο. 

- Πα, πζρυςι ςαν να κυμάμαι ότι ζκαναν κάτι άλλο με τον άνκρωπο. 

- Ραι. Γονιμοποίθςαν ςτο ςωλινα με πολλά ςπερματοηωάρια ζνα ωάριο. Ψο ωάριο μόλισ διαιρζκθκε, του 

χϊριςαν τα δφο κφτταρα. Πόλισ αυτά ξαναδιαιρζκθκαν, τα ξαναχϊριςαν. Ξαι αυτό το ζκαναν μερικζσ 

φορζσ, με αποτζλεςμα να ςχθματιςτοφν 16 ζμβρυα, γενετικά πανομοιότυπα, που όμωσ είχαν καταδικαςτεί 

να πεκάνουν νωρίσ, γιατί δεν ιταν γενετικά ιςορροπθμζνα, αφοφ είχαν γονιμοποιθκεί με πολλά 
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ςπερματοηωάρια. Χτισ φυςιολογικζσ καταςτάςεισ μόνο ζνα ςπερματοηωάριο γονιμοποιεί ζνα ωάριο. 

Βζβαια, θ επιτυχία εδϊ ιταν ο τρόποσ με τον οποίον αποςποφςαν κάκε φορά τα δφο κυγατρικά κφτταρα. 

- Ξι αν καταφζρουν να προχωριςουν ςτθν ολοκλθρωμζνθ κλωνοποίθςθ του ανκρϊπου, τι κα γίνει; 

- Κα μποροφςαν, π.χ., να επιλζγουν οριςμζνα «μοντζλα» ανκρϊπων, όπωσ τφπου Πότςαρτ ι Πζριλιν 

Πονρόε ι Αλ Ξαπόνε ι μειωμζνθσ ευφυΐασ αλλά αυξθμζνθσ ςωματικισ δφναμθσ άντρεσ για χειρωνακτικζσ 

εργαςίεσ ι πολζμουσ κ.λπ., που κα κλωνοποιοφνται ςε ρυκμό ρουτίνασ, δθμιουργϊντασ ςτρατιζσ ολόκλθρεσ 

ςυγκεκριμζνων τφπων ανκρϊπων και κοινωνίεσ χωρίσ τουσ αναγκαίουσ «κακομοφτςουνουσ» και 

Ξουαςιμόδουσ. 

- Πε τρομάηεισ. 

Θρζμθςε. Αυτά είναι κεωρθτικά. Θ ανκρωπότθτα ζχει οργανωμζνεσ κοινωνίεσ και δεν είναι εφκολο να 

επιτραποφν τζτοια πράγματα. Ιδθ υπάρχουν κανόνεσ δεοντολογίασ ςε άλλεσ χϊρεσ, οι οποίοι δεν 

επιτρζπουν τζτοιουσ νεωτεριςμοφσ. Ξαλό είναι, όμωσ, να βλζπουμε όλο το δάςοσ, για να ζχουμε 

ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ. 0 Υροκροφςτθσ παρζμεινε μφκοσ, ο Πζγκελε και ο Φρανκεςτάιν ζμειναν ςτο 

χϊρο τθσ φανταςίασ. 0 «Καυμαςτόσ καινοφργιοσ κόςμοσ» του Χάξλεϊ κινείται ςτο χϊρο του 

εξωπραγματικοφ. Ξαι αυτά δεν απαγορεφονται. Άλλωςτε, τα επιτεφγματα τθσ κλωνοποίθςθσ είναι θ 

παράβαςθ των κανόνων δεοντολογίασ και των άγραφων νόμων που θ ανκρϊπινθ κοινωνία ζχει επιβάλει.  

-  Ξαι τι απαγορεφεται; 

- Στιδιποτε μπορεί να προκαλζςει γενετικι ανιςορροπία ςτθ φφςθ. Ξαι θ κλωνοποίθςθ μπορεί να 

αναταράξει τθν ιςορροπία που θ φφςθ ζκτιηε εκατομμφρια χρόνια τϊρα. Θ ίδια θ φφςθ κα αντιδράςει. Ξαι 

οι άνκρωποι είναι μζροσ τθσ φφςθσ. Άλλωςτε θ εξαίρεςθ ποτζ δεν μπορεί να υποκαταςτιςει, τον κανόνα. 

Ξαι ο κανόνασ είναι αμείλικτοσ και αποβάλλει από τθν κοινωνία κάκε ταραξία των παγκόςμιων και 

πανανκρϊπινων αρχϊν τθσ. 

Χταμάτθσ Ρ. Αλαχιϊτθσ εφθμερίδα «Ψο Βιμα», 26-5-96 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Σι παρενζργειεσ τθσ προόδου 

Σ κατάλογοσ των επιτευγμάτων τθσ Γενετικισ είναι μεγάλοσ και κα μεγαλϊνει ακόμα περιςςότερο με το 

χρόνο. Θ κεϊρθςθ του κα γεννά πάντα το καυμαςμό για το μεγαλείο του ανκρϊπου, χρειάηεται όμωσ να 

δοφμε το νόμιςμα και από τθν άλλθ πλευρά, που είναι θ ευκφνθ του. Γιατί θ κλωνοποίθςθ ζχει και τθν 

αρνθτικι τθσ πλευρά, αν ξεφφγει από τα πλαίςια τθσ δεοντολογίασ, κακϊσ, αν επιτευχκεί ςτον άνκρωπο, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκμετάλλευςθ του ανκρϊπου από τον άνκρωπο με τθν κλωνοποίθςθ 

ατόμων για ειδικοφσ ςκοποφσ, όπωσ, λ.χ., τφπουσ όμορφων γυναικϊν ι ανδρϊν για χειρωνακτικζσ εργαςίεσ, 

που κα χρθςιμοποιοφνται ανάλογα. 

Ψα γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα μποροφν να «μολφνουν» το περιβάλλον και να μειϊςουν τθ 

γενετικι ποικιλότθτα, καταςτρζφοντασ τθν ιςορροπία που θ φφςθ «κτίηει» εδϊ και διςεκατομμφρια χρόνια. 

Θ επιλογι φφλου μπορεί να διαταράξει τθν κοινωνικι δομι, κακϊσ είναι δυνατόν να επιλζγεται 

προνομιακά το ζνα φφλο ζναντι του άλλου. Θ γνϊςθ του γονιδιϊματοσ του ανκρϊπου και θ ανίχνευςθ 

ιδιαιτεροτιτων ι ατελειϊν μπορεί να οδθγιςει ςε μια νζα ευγονικι, όπου οι εργαηόμενοι κα 

προεπιλζγονται γενετικά και κα απορρίπτονται οι ανεπικφμθτοι, ςτα υπό εκκόλαψθ γενετικά γκζτο. Ψα 

νομικά προβλιματα που προκαλοφνται από τθν τεχνθτι γονιμοποίθςθ είναι πολλά και το ιςχφον δίκαιο 

τρζχει αςκμαίνον πίςω απ' αυτοφσ τουσ νεοτεριςμοφσ. 

Ψα λάκθ τθσ Γενετικισ μπορεί να 'ναι πολλά και ανεπανόρκωτα. Υολλά γενετικά τροποποιθμζνα 

προϊόντα δεν αποδίδουν αυτό για το οποίο ςχεδιάςτθκαν. Ξάτι ανάλογο αποδείχκθκε πριν από αρκετζσ 

δεκαετίεσ, όταν είχε γίνει προςπάκεια διαςταφρωςθσ λάχανου με ραπανάκι, με ςτόχο το υβρίδιο να 

παραγάγει τουσ βολβοφσ του ραπάνου και τα φφλλα του λάχανου. Χτθν πράξθ όμωσ, ςυνζβθ το αντίκετο και 

το πρϊτο κλαςικό «διαγονιδιακό» αυτό φυτό δεν αντάμειψε τον εμπνευςτι του. Θ κλωνοποίθςθ μπορεί να 

επεκτακεί και ςτον άνκρωπο. Ξι αυτό είναι θκικά απαράδεκτο, γιατί παραβιάηονται οριςμζνεσ από τισ 

κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν τθν αναπαραγωγι, το ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και τθν 

προςταςία του ανκρϊπινου γενετικοφ υλικοφ. 

Θ πρόοδοσ, λοιπόν, που αναδφεται μζςα από τισ προςπάκειεσ των ερευνθτϊν ζχει και παρενζργειεσ 

βιολογικζσ, θκικζσ, νομικζσ. Γι' αυτό αναπτφςςεται μια κινθτικότθτα ςε επίπεδο ατόμων, ομάδων, 

ςυμβουλίων και κρατϊν, για να κακορίηεται θ ςωςτι πορεία κάκε φορά. Ξάτι που δεν είναι εφκολο, αφοφ 

ανεξζλεγκτεσ παράμετροι (επιςτθμονικι αναηιτθςθ, κζρδοσ, δφναμθ) μποροφν να παρειςφρφουν και να 

διαταράςςουν το δζον γενζςκαι. Πια δυναμικι, ςτθν οποία ο άνκρωποσ πρζπει να αντιπαρακζςει το 

μεγαλείο του και να μθν αφιςει περικϊρια αυτοκαταςτροφισ και απεμπόλθςθσ τθσ ευκφνθσ του. 

Γιατί θ γνϊςθ προάγει τθν θκικι, όταν ξζρουμε να επωφελθκοφμε απ' αυτιν. Άλλωςτε ο Αριςτοτζλθσ 

ζχει δϊςει και εδϊ το ςτίγμα του, υποςτθρίηοντασ ότι θ γνϊςθ πρζπει να ελζγχεται από τουσ πολίτεσ και να 

αποςκοπεί ςτο κοινό καλό. Γιατί θ πρόοδοσ τθσ γνϊςθσ δεν μπορεί να ςταματιςει, κακϊσ ο άνκρωποσ 

αρζςκεται από τθ φφςθ του να γνωρίηει και γι' αυτό αμφιςβθτεί και ερευνά, αποκαλφπτει και ανακαλφπτει, 

νεωτερίηει και προοδεφει. 

Χτ. Ρ. Αλαχιϊτθσ, Θ πρόκλθςθ των γονιδίων 

Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα ςυνοψίςετε το περιεχόμενο του κειμζνου ςε μια περίλθψθ 100 περίπου λζξεων.  

(25 μόρια) 
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Β. Αςκιςεισ: 

1. Ρα εντοπίςετε ςτο κείμενο ςυνυποδθλωτικζσ εκφράςεισ και να ςχολιάςετε τθν αποτελεςματικότθτα τουσ 

κακϊσ και τθν κυριολεκτικι τουσ ςθμαςία.  

(10 μόρια) 

2. Ρα αναγνωρίςετε τον τρόπο ανάπτυξθσ τθσ τρίτθσ παραγράφου.  

(5 μόρια) 

3. Χε ποιο είδοσ ανικει το κείμενο που διαβάςατε; Ρα αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  

(10 μόρια) 

4.Ρα αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ — φράςεισ με άλλεσ ιςοδφναμεσ.  

— κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν τθν αναπαραγωγι 

— θ πρόοδοσ που αναδφεται μζςα από 

— μποροφν να παρειςφρφουν και να διαταράςςουν το δζον γενζςκαι 

— αυτοκαταςτροφισ και απεμπόλθςθσ τθσ ευκφνθσ του 

— νεωτερίηει και προοδεφει 

(10 μόρια) 

 

Γ. ΥΑΦΑΓίΓΘ ΞΕΛΠΕΡΣΩ 

«Θ κλωνοποίθςθ μπορεί να επεκτακεί και ςτον άνκρωπο. Ξι αυτό είναι θκικά απαράδεκτο, γιατί 

παραβιάηονται οριςμζνεσ από τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν τθν αναπαραγωγι, το ςεβαςμό τθσ 

ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και τθν προςταςία του ανκρϊπινου γενετικοφ υλικοφ». Πε αφετθρία τθ κζςθ 

αυτι του ςυγγραφζα, να παρουςιάςετε τουσ κινδφνουσ που μποροφν να προκφψουν από τθν κλωνοποίθςθ. 

( 500 λζξεισ)  

(40 μόρια) 
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ΨΕέΡΣΟΣΓΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ 

I. ΣΦΛΧΠΣΛ 

ΨΕέΡΛΞΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ είναι το ςφνολο των κανόνων- τεχνικϊν και των μζςων που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν παραγωγι ενόσ ζργου , κακϊσ και τα παραγόμενα υλικά αγακά. 

ΨΕέΡΛΞΘ είναι θ ελεγχόμενθ από τον άνκρωπο χριςθ τθσ φλθσ και τθσ ενζργειασ για τθν ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν ι επικυμιϊν. 

ΨΕέΡΣΟΣΓΛΑ είναι θ πρακτικι εφαρμογι των ποριςμάτων και των μεκόδων των κετικϊν επιςτθμϊν ςτον 

πρωτογενι (παραγωγι πρϊτων υλϊν: γεωργία, κτθνοτροφία, αλιεία, κ.τ.λ. ), δευτερογενι (επεξεργαςία 

πρϊτων υλϊν: βιομθχανία) και τριτογενι (παροχι υπθρεςιϊν/ διακίνθςθ αγακϊν :εμπόριο, υπθρεςίεσ 

υγείασ, εκπαίδευςθσ, αςφάλιςθσ, κ.τ.λ.). 

ΨΕέΡΣΞΦΑΨΛΑ είναι θ αντίλθψθ ότι θ πρόοδοσ του ανκρϊπινου είδουσ εξαρτάται κυρίωσ από τθν εξζλιξθ 

τθσ τεχνολογίασ και θ κυριαρχία τθσ τεχνικισ ςτθν κρατικι ηωι. Χτισ ςφγχρονεσ μεταβιομθχανικζσ κοινωνίεσ 

παρατθρείται θ κυριαρχία των τεχνοκρατϊν (διευκυντϊν και ανϊτερων ςτελεχϊν επιχειριςεων) ωσ φορζων 

των τεχνικϊν γνϊςεων. 

 

ΛΛ. Υροςφορά τεχνολογικισ ανάπτυξθσ 

1) Σ άνκρωποσ ερμινευςε τα φυςικά φαινόμενα, υπζταξε ς' ζνα ςθμαντικό βακμό τθ φφςθ και ελάττωςε 

τθν εξάρτθςθ του απ' αυτι. 

2) Επιτεφχκθκε θ μαηικι παραγωγι φκθνότερων αγακϊν, γεγονόσ που ζκανε προςιτά ςτισ πλατιζσ μάηεσ 

πλθκϊρα νζων προϊόντων. 

3) Διευκολφνκθκε θ κακθμερινι ηωι, αφοφ επιλφκθκαν πρακτικά προβλιματα διαβίωςθσ και μειϊκθκε ο 

ςωματικόσ μόχκοσ, που ιταν αναγκαίοσ για τθν περαίωςθ ποικίλων εργαςιϊν. 

4) Σι υλικζσ επιτεφξεισ που ζκαναν τθ ηωι πιο άνετθ και πιο πλοφςια ςε μζςα, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

πρόοδο τθσ ιατρικισ αφξθςαν το μζςο όρο ηωισ. 

5) Δθμιουργικθκαν νζοι τομείσ απαςχόλθςθσ, νζα επαγγζλματα. 

6) Ψα ςφγχρονα μζςα ςυγκοινωνίασ και επικοινωνίασ ελαχιςτοποίθςαν τισ αποςτάςεισ και ζκαναν πιο 

εφκολθ τθν επικοινωνία λαϊν και πολιτιςμϊν. 

7) Πε τα τεχνικά και οπτικοακουςτικά μζςα επιτυγχάνεται θ διάδοςθ των επιτευγμάτων του πνευματικοφ 

πολιτιςμοφ και θ κοινωνικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ. Ζτςι, καταπολεμοφνται θ άγνοια, θ αμάκεια, οι 

δειςιδαιμονίεσ και οι προλιψεισ. Επίςθσ, διευρφνονται τα όρια του επιςτθτοφ και διαμορφϊνονται οι 

προχποκζςεισ για τθν παραπζρα ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ. 

 

ΛΛΛ. Υροβλιματα υπζρμετρθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ 

1) Θ επζμβαςθ του ανκρϊπου ςτθ φφςθ ξεπζραςε το μζτρο και τθ λογικι, προκαλϊντασ τθν καταςτροφι 

του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθ διατάραξθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ. 

2) Θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και θ αχριςτευςθ πολλϊν εργαηομζνων είναι αποτζλεςμα τθσ υποκατάςταςθσ 

του ανκρϊπου από τθ μθχανι. 

3) Θ υπερκαταναλωτικι μανία που κατατρφχει το ςφγχρονο άνκρωπο ερμθνεφεται από τον 

πολλαπλαςιαςμό των δυνατοτιτων διοχζτευςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ςτο πλατφ κοινό και τθν ανάγκθ 

προϊκθςθσ των προϊόντων, που παράγονται πλζον μαηικά. 
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4) Σ μθχανοποιθμζνοσ και κατακερματιςμζνοσ χαρακτιρασ τθσ ςφγχρονθσ εργαςίασ οδθγεί ςτθν 

αποξζνωςθ του δθμιουργοφ από τα δθμιουργιματα του και ςτθν πνευματικι μονομζρεια. 

5) Θ ανάπτυξθ των πολεμικϊν εξοπλιςμϊν και θ δθμιουργία μζςων μαηικισ καταςτροφισ απειλοφν τθν 

ανκρωπότθτα με ολοκλθρωτικό αφανιςμό. 

6) Ψα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, όταν εξυπθρετοφν πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ και ςυμφζροντα, γίνονται 

όργανα προπαγάνδασ και χαλιναγϊγθςθσ των μαηϊν. 

7) Θ τεχνολογία ελζγχεται από τουσ αναπτυγμζνουσ λαοφσ, οι οποίοι τθ μεταχειρίηονται ωσ μζςο 

πολιτιςτικισ διείςδυςθσ, για να εκμεταλλεφονται και να χειραγωγοφν τουσ λιγότερο αναπτυγμζνουσ. 

8) Θ ανάπτυξθ βιομθχανιϊν ςτισ πόλεισ είχε ωσ ςυνζπεια τθν μετακίνθςθ μεγάλων πλθκυςμιακϊν μαηϊν 

από τθν περιφζρεια ςτα αςτικά κζντρα. Θ εντατικοποίθςθ και τυποποίθςθ του ρυκμοφ ηωισ ςτισ 

μεγαλουπόλεισ οδθγεί ςτθν αλλοτρίωςθ. 

9) Θ προςιλωςθ ςτθν φλθ και θ αδιαφορία για το πνεφμα, θ αναηιτθςθ τθσ δφναμθσ και του πλοφτου-με 

κάκε μζςο οδθγοφν ςτθν ζκλυςθ των-θκϊν και ςτον εκμαυλιςμό των ςυνειδιςεων. 

10)Θ εςωτερικι μοναξιά, το άγχοσ και θ αγωνία που νιϊκουν τα μζλθ των ςφγχρονων τεχνοκρατικϊν 

κοινωνιϊν παρεμποδίηουν τθ δθμιουργία θκικά και πνευματικά ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων. 

 

IV. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που απορρζουν από τθν ανεξζλεγκτθ τεχνολογικι ανάπτυξθ 

Αρχικά, κα πρζπει να διευκρινίςουμε ότι δεν ευκφνεται θ τεχνολογία για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηει ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ. Θ τεχνολογία δεν είναι παρά ζνα όργανο, ζνα μζςο, που παρζχει 

ςτον άνκρωπο δφναμθ, θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ευτυχία του ι για τθ δυςτυχία του. 

Ψο πρόβλθμα βρίςκεται ςτθν απλθςτία και ςτθν απεριςκεψία του ςφγχρονου ανκρϊπου, ο οποίοσ από 

κφριοσ ζγινε δοφλοσ τθσ μθχανισ. Κα πρζπει επομζνωσ να καταβάλουμε κάκε δυνατι προςπάκεια για τον 

περιοριςμό των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν του τεχνικοφ πολιτιςμοφ και τθν αξιοποίθςθ των ωφελθμάτων του. 

Για να γίνει αυτό απαιτείται: 

1) Χυμμετρικι ανάπτυξθ των δφο διαςτάςεων του ςφγχρονου πολιτιςμοφ (υλικι -πνευματικι). 

2) Άρςθ τθν μονομζρειασ και του κατακερματιςμοφ του εςωτερικοφ κόςμου που ζχει επιφζρει θ 

εξειδίκευςθ. Σ ειδικόσ κα πρζπει να είναι πάνω απ' όλα άνκρωποσ και να ζχει ςυναίςκθςθ των ευκυνϊν 

του προσ το κοινωνικό ςφνολο. 

3) Ανκρωπιςτικι παιδεία, που κα αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία αυτοδφναμων και πνευματικά 

ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων, ικανϊν να κατανοιςουν ότι ο άνκρωποσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται 

ποτζ ωσ μζςο για κάποιο ςκοπό, αλλά αυτόσ να κεωρείται τελικόσ ςκοπόσ. 

Χυμπζραςμα: Δεν γίνεται, αλλά και δεν ωφελεί να επιςτρζψουμε ςτθν εποχι τθσ πρωτόγονθσ τεχνολογίασ. 

Θ μόνθ λφςθ είναι να ξαναγίνουμε κφριοι τθσ μθχανισ και να τθν κζςουμε ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ εκπλθκτικι δφναμθ τθσ τεχνολογίασ ςυνοδεφτθκε από επαναςτατικζσ αλλαγζσ, 

που αφοροφν ςτο οικονομικό πεδίο, ςτισ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ και, γενικότερα, ςτον τρόπο ηωισ και 

ςυμπεριφοράσ μασ. Αλλαγζσ όμωσ που κατατείνουν ςτθν άποψθ ότι δθμιοφργθςαν - διαμόρφωςαν δφο 

τάςεισ: θ μία τάςθ είναι πορεία «εξανκρωπιςμοφ» και θ άλλθ τάςθ είναι πορεία υπζρανκρωπιςμοφ. 

Θ ιςτορία δείχνει ότι θ εξζλιξθ του πολιτιςμοφ, του τεχνικοφ εννοοφμε, είναι ανοδικι. Σ τροχόσ για 

παράδειγμα υπιρξε εφεφρεςθ που ςθματοδότθςε τθν καινοφργια εποχι των ανκρϊπων. Σ κεραμεικόσ 

τροχόσ και ο τροχόσ για το πρωτόγονο αμάξι. Αν ο τροχόσ του αμαξιοφ ςυνιςτοφςε «κείο δϊρο», τότε και ο 

τροχόσ που κινεί τϊρα τα πάντα είναι επίςθσ ζνασ πολφτιμοσ αρωγόσ ςτθν προςπάκεια του ανκρϊπου για 

πρόοδο. Π’ αυτό το παράδειγμα κζλουμε να ποφμε ότι θ εξζλιξθ τθσ τεχνικισ ωσ ελεγχόμενθ χριςθ τθσ 

ενζργειασ που δίνει θ φφςθ, από τον άνκρωπο, αλλά και θ ςφγχρονθ τεχνολογία, ωσ εφαρμογι των 

ποριςμάτων των επιμζρουσ επιςτθμϊν, διανφουν μια πορεία κριάμβου. Από τθν άλλθ, όμωσ, θ ανεξζλεγκτθ 

χριςθ τθσ, θ αζναθ παρουςία τθσ και θ ςυνεχισ παρεμβολι τθσ ςτθ ηωι μασ πολλαπλαςιάηει τισ ανάγκεσ 

του ανκρϊπου επικίνδυνα. Ωσ εκ τοφτου, ειςερχόμαςτε ς' ζνα φαφλο κφκλο, που δείχνει ότι, ενϊ από τθ 

μια κατζχουμε, από τθν άλλθ κατεχόμαςτε. 

Ψα δεδομζνα πλζον τθσ πραγματικότθτασ περίτρανα αποδεικνφουν τισ ευρείασ κλίμακασ αλλαγζσ που 

επζφερε θ τεχνολογία. Εργαλείο ςτα χζρια του ανκρϊπου, τον βοικθςε να ελζγξει τθ φφςθ ςτο βακμό που 

αυτι δεν κακορίηει αποφαςιςτικά τθ ηωι του. Θ μθχανι ικανοποίθςε πλικοσ βιοτικζσ ανάγκεσ, ανάγκεσ που 

πριν από τθν. είςοδο τθσ κρατοφςαν τον άνκρωπο ςτθν ανζχεια και τθ φτϊχεια. Θ τεχνικι πρόοδοσ επζφερε 

και επιφζρει τθ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, με αποτζλεςμα να διευρφνεται ο 

ελεφκεροσ χρόνοσ. Εκπλθκτικι είναι ακόμθ και θ ευχζρεια με τθν οποία διαδίδεται θ γνϊςθ και θ 

πλθροφορία. Σι μθχανζσ επομζνωσ, ξεπερνοφν κατά πολφ τισ φυςικζσ όςο και ενίοτε τισ πνευματικζσ 

δυνατότθτεσ του ανκρϊπου. 

Θ τεχνολογία ςτισ μζρεσ μασ ξεφεφγει από τον ζλεγχο του ανκρϊπου αντί να εξουςιάηεται, αποτελεί 

δφναμθ ζξω και πζρα από τον άνκρωπο. Διότι κυρίαρχο ιδανικό τθσ εποχισ μασ είναι αυτι θ τεχνολογικι 

πρόοδοσ. Χτο όνομα τθσ τεχνολογίασ κυςιάηουμε τα πάντα. Ξυριαρχεί, δυςτυχϊσ, το τεχνοκρατικό δόγμα, 

μια ςτείρα και τυφλι εμμονι ςτθν τεχνολογία και τα παράγωγα τθσ, θ οποία μασ οδθγεί κατευκείαν ςτθν 

υποδοφλωςθ ςτθ μθχανι, ςτθ μαηικι παραγωγι, ςτθν ποςότθτα. Τνειρο ατόμων και λαϊν, είναι να 

φτιάξουν εργοςτάςια αυτοκίνθτα, δρόμουσ και γζφυρεσ, χωρίσ να ςυνζχουν τθν ποιότθτα ηωισ με τθν 

καλλιζργεια του πνεφματοσ. Γι’ αυτό, θ ςφγχρονθ ηωι δεν διαπνζεται από αξίεσ και αρχζσ, από οράματα και 

υψθλοφσ ςτόχουσ.  

Υωσ να μθ ςυμβεί άλλωςτε αυτό, όταν το πρόβλθμα τθσ μθχανισ είναι τελικά το πρόβλθμα τθσ 

ελευκερίασ. Σ Βρυηάκθσ παρατθρεί: «ο κίνδυνοσ για τον πολιτιςμό δεν προζρχεται από τθν πολυτονιςμζνθ 

"δουλεία" ςτθ μθχανι, αλλά από τθν ελευκερία που δίνει ςτον άνκρωπο θ μθχανι». Θ υποταγι, λοιπόν, 

ςτθν ανάγκθ τθσ τεχνολογίασ, αφοφ αυτι πρόςφερε ςτθν ανκρωπότθτα ανζςεισ, καλοπζραςθ και ευηωία, 

αποδυνάμωςε τθν προςπάκεια του ανκρϊπου για καλλιζργεια τθσ ψυχισ του, κεοποιϊντασ το άψυχο 

δθμιοφργθμα του επιδόκθκε ςτθν κατάχρθςθ των ςφγχρονων επιτευγμάτων με κόςτοσ ψυχικό και 

πνευματικό. 

Θ αναμφιςβιτθτθ ςφγχυςθ μζςων (τεχνολογία) και ςκοπϊν (ιδεϊδθ) μετατρζπει τελικά τθ μθχανι ςε 

δαίμονα, τθν ειδίκευςθ ςε πνευματικό δυνάςτθ, μεταβάλλει -μεταλλάςςει τον άνκρωπο από ον ευαίςκθτο 

ςε oν ψυχρό, απογυμνϊνει τθν ανκρωπότθτα από κάκε θκικι δραςτθριότθτα, γιατί το θκικό κζντρο βάρουσ 

απουςιάηει δίνοντασ τθ ςκυτάλθ ςτθν παραφροςφνθ και τθν κερδοςκοπία. Χάνεται ζτςι θ εςωτερικι 

νομοτζλεια, θ αλυςίδα τθσ ψυχισ ˙ψυχισ που δεν αναγεννάται, όταν ο τεχνοκρατιςμόσ, θ μθχανοκρατία, ωσ 
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ςφγχρονοσ πλζον τρόποσ ηωισ, ρθμάηει ςχζςεισ ατόμων, λαϊν, καταςτρζφει το οικοςφςτθμα, αλλά και 

αλλοιϊνει τον ίδιο μασ τον εαυτό. 

Θ τεχνολογία βζβαια δεν είναι κίνδυνοσ. Ξίνδυνοσ είναι θ δεςποτεία τθσ μθχανισ. Τςοι ςκζφτονται 

αρχζγονα ςτάδια ηωισ πλανϊνται οικτρά, ςκζφτονται απόλυτα και περικωριακά. Ψθ κεωρία τθσ 

ςχετικότθτασ, κεωρία που πρεςβεφει τθν μεταβολι των φαινομζνων, είναι ανάγκθ να τθν ακολουκιςει ο 

ςφγχρονοσ άνκρωποσ. «Ψα πάντα ρει» ζλεγε ο Θράκλειτοσ. Αφοφ λοιπόν θ κοινωνία εξελίςςεται, είναι 

δυναμικι, πρζπει να ανταποκρικοφμε ςτισ απαιτιςεισ τθσ πάντα με ςφμμαχο τθν τεχνολογία. Αυτι όμωσ 

δεν αρκεί, αν δεν ςυνοδεφεται από τθ κζρμθ του ανκρωπιςμοφ, τθν παιδεία δθλαδι τθσ ανκρϊπινθσ 

οντότθτασ. Π' αυτιν ο άνκρωποσ κα ιεραρχιςει τισ ανάγκεσ του, άρα και τουσ ςτόχουσ του, προβαίνοντασ 

ςε μια αξιολογικι ανατοποκζτθςθ τθσ ηωισ. 

Ψάνια Ξωςτάλα – Ρίκοσ Ξαρμαγιάρθσ, «Ζλλογθ ςκζψθ», τόμοσ Δϋ 

Υαρατθριςεισ 

Α Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (150 λζξεισ)  

(25 μόρια)  

Β. ΑΧΞΘΧΕΛΧ 

1. Ρα κατατάξετε το παραπάνω κείμενο ςε ζνα από τα δφο είδθ δοκιμίου που γνωρίηετε και να 

δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  

(10 μόρια ) 

2. Υοιο είδοσ ςυλλογιςτικισ πορείασ ζχουμε ςτθν 4θ  παράγραφο του κειμζνου;  

(5 μόρια) 

3. Ρα επιςθμάνετε τουσ τρόπουσ πεικοφσ που χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ ςτθν 5θ και 6θ παράγραφο του 

κειμζνου.  

(10 μόρια) 

4. Ρα δϊςετε ζναν πλαγιότιτλο ςτθν 3θ παράγραφο του κειμζνου.  

(5 μόρια) 

5. Ρα δθμιουργιςετε προτάςεισ με τισ παρακάτω λζξεισ –φράςεισ του κειμζνου: εξανθρωπιςμόσ, φαφλοσ 

κφκλοσ, επιτεφγματα, κερδοςκοπία, νομοτζλεια  

(5μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

«Σ πολιτιςμόσ τθσ μθχανισ απαλλάςςει από πολλά δεινά, αλλά και προςκζτει δεινά. Ευκολφνει τθν 

επικοινωνία, αλλά και μεγεκφνει τθν ανάγκθ επικοινωνίασ. Υροςφζρει πολλζσ ευκολίεσ αναψυχισ, αλλά και 

μεταβάλλει τθν αναψυχι ςε επικίνδυνο τόλμθμα. Αποτρζπει και προκαλεί ςυνάμα το κάνατο». Ρα 

δθμιουργιςετε τρεισ παραγράφουσ, μία για το κάκε ηεφγοσ αντίκεςθσ από αυτά που παρουςιάηονται 

παραπάνω (με τθ μζκοδο Χφγκριςθσ- αντίκεςθσ ι και παραδειγμάτων). 

(40 μόρια) 
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ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ – ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ 

 

Α. ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ 

Λ. Κετικά – ίφζλειεσ από τθν υπεφκυνθ χριςθ των Θ/Ω. 

1. Σργάνωςθ, ταξινόμθςθ, αρχειοκζτθςθ γνϊςθσ. Διεφρυνςθ γνϊςεων - πλθροφόρθςθ για οτιδιποτε 

ςυμβαίνει ςε εκνικι και παγκόςμια κλίμακα, ςυγκροτθμζνθ εικόνα του κόςμου- οργανωμζνθ αντίλθψθ των 

πραγμάτων. 

2. Εφκολθ-ευχάριςτθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ - ολόκλθρεσ εγκυκλοπαίδειεσ με τθ μορφι CD - ROM που 

ςυνδυάηουν εικόνα, ιχο, γνϊςθ - αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ. 

3. Διάνοιξθ οριηόντων — επικοινωνία λαϊν - απαλλαγι από ςτερεότυπα, προκαταλιψεισ. 

4. Υολφ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ςτο ςχολείο (νζα οπτικοακουςτικά ςυςτιματα και εποπτικά μζςα). 

5. Ψυχαγωγία - διαςκζδαςθ (θλεκτρονικά παιχνίδια). 

6. Χυνεργαςία - διάλογοσ - διεφρυνςθ δθμοκρατίασ. 

7. Υολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ και αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των λαϊν. 

8. Χρθςιμοποίθςθ Θ/Ω ςτισ επιχειριςεισ - αφξθςθ παραγωγικότθτασ, βελτίωςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ, μείωςθ 

ανκρϊπινου μόχκου, αφξθςθ ελεφκερου χρόνου, ταχφτθτα ςτθν παραγωγι-οικονομικι ανάπτυξθ ςε όλουσ 

τουσ κλάδουσ. 

 

ΛΛ. Αρνθτικά αποτελζςματα – «που μπορεί να οδθγιςει θ κακι χριςθ των Θ/Ω» 

1. Υακθτικοποίθςθ του ανκρϊπου - μακαίνει ςτισ εφκολεσ λφςεισ - αντικατάςταςθ του ανκρϊπινου 

εγκεφάλου από μθχανζσ. 

2. Απομάκρυνςθ απ' το βιβλίο. Υροςκόλλθςθ ςτο τεχνοκρατικό μοντζλο ηωισ, αδιαφορία για γενικότερθ 

πνευματικι καλλιζργεια και θκικζσ αξίεσ - υιοκζτθςθ χρθςιμοκθρικισ αντίλθψθσ για τθ ηωι. Υροοδοπλθξία 

του ανκρϊπου - απομάκρυνςθ από παράδοςθ κι άλλεσ υψθλζσ πνευματικζσ αξίεσ. 

3. Άγχοσ από τουσ γριγορουσ ρυκμοφσ τθσ εξζλιξθσ των Θ/Ω και από τθν προςπάκεια των ανκρϊπων να 

προλάβουν τισ εξελίξεισ αυτζσ και να τισ αφομοιϊςουν. 

4. Αποξζνωςθ ςε διαπροςωπικό επίπεδο ςτο πλαίςιο μικρϊν κεμελιωδϊν ομάδων, π.χ. οικογζνεια. Σι 

ςχζςεισ γίνονται πιο ψυχρζσ - τυποποιοφνται. 

5. Άκριτθ υιοκζτθςθ ξζνου λεξιλογίου (αγγλικοφ) - ξενομανία. Ξωδικοποίθςθ τθσ γλϊςςασ, άρα και 

αλλοίωςθ τθσ. Πζςω των Θ/Ω επιχειρείται και επιτυγχάνεται ευκολότερα θ πολιτιςτικι διείςδυςθ κι 

επιβολι των αναπτυγμζνων χωρϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ. 

6. Ξίνδυνοσ μαηοποίθςθσ χειραγϊγθςθσ — ιδιαίτερα για τουσ αναπτυςςόμενουσ λαοφσ, γιατί οι Θ/Ω 

χρθςιμοποιοφν τεχνολογία υψθλισ ςτάκμθσ και ελζγχονται ωσ επί το πλείςτον από τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ 

7 Υροϊκθςθ κυκλωμάτων παιδεραςτίασ, πορνείασ, ναρκωτικϊν και γενικότερα φαινομζνων κοινωνικισ 

νοςθρότθτασ. 
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ΛΛ. Σι Θ/Ω ςτθν εκπαίδευςθ 

Θ θλεκτρονικι τεχνολογία ενόσ Θ/Ω (computer) χρθςιμοποιείται ι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τρεισ 

κυρίωσ τρόπουσ: 

1. Για τθν επεξεργαςία κειμζνου. 

2. Για προγραμματιςμό. 

3. Για τθ διδαςκαλία ςχολικϊν μακθμάτων. 

 

IV. Επιχειριματα –ςκζψεισ υπζρ τθσ χριςθ των Θ/ Ω ςτθν εκπαίδευςθ 

1. «O Θ/Y δεν πρόκειται να μειϊςει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ. Αντίκετα, οι νζεσ απαιτιςεισ είναι ποιοτικά 

μεγαλφτερεσ. Πε τθ βοικεια των νζων εργαλείων θ αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν μπορεί ν’ 

αυξάνει απεριόριςτα». H. G. Shane 

«Σι Θ/Y πότε δεν κ’ αντικαταςτιςουν τον εκπαιδευτικό. Ψου επιτρζπουν, τισ, να ζχει  περιςςότερο χρόνο 

για τον πραγματικό του ρόλο: τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία του με το μακθτι». John Carlson 

O δάςκαλοσ είναι εκείνοσ που κα παράςχει τισ εγκυρότερεσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά του 

ςχολικοφ προγράμματοσ ανά μάκθμα και για τον τρόπο με τον οποίο βλζπει τθ ροι των μακθμάτων ςτθν 

παραδοςιακι διδαςκαλία, κα κακορίςει τισ ερωτιςεισ που ςυνικωσ κατανοοφνται δφςκολα από τθν τάξθ. 

2. «Θ μεγαλφτερθ ίςωσ ωφζλεια που μποροφμε να περιμζνουμε από τθ χριςθ των Θ/Y είναι ότι θ μάκθςθ 

μπορεί ν’ αντιμετωπίηεται όλο και περιςςότερο από τα παιδιά ςαν μια διαδικαςία ευχάριςτθ και 

ενδιαφζρουςα κακεαυτι  και όχι για κάποια μελλοντικι χρθςιμότθτα». R. C. Nelson, G. H. Krockover 

3. Σι Θ/Y μειϊνουν τθν προςπάκεια για αποςτικιςθ και μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν οργάνωςθ του 

γνωςτικοφ υλικοφ. Θ πρωτοβουλία για προγραμματιςμό, για ερωτιματα και διερεφνθςθ των προβλθμάτων 

ανικει αποκλειςτικά ςτο μακθτι, γιατί κανζνασ Θ/Ω δεν ζχει ζτοιμεσ απαντιςεισ, παρά μόνο εκείνεσ για τισ 

οποίεσ προγραμματίςτθκε. O προγραμματιςμόσ ενόσ Θ/Ω προχποκζτει ευρφτθτα ςτθ γνϊςθ, ευελιξία ςτθ 

ςκζψθ και ικανότθτα ςτθν πρόβλεψθ ςφαλμάτων. Οειτουργεί, δθλαδι, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

πνευματικι καλλιζργειασ και τθσ αντιδογματικισ ςκζψθσ. 

4  Σ Θ/Ω μπορεί να γίνει ο κακρζφτθσ του τρόπου με τον οποίο ςκεφτόμαςτε. Ζτςι, ζχει τθ δυνατότθτα ο 

μακθτισ να «βλζπει» τθ ςκζψθ του (ζνα μζροσ τθσ βζβαια) αποτυπωμζνθ ςτο πρόγραμμα και τθ μζκοδο 

που ο ίδιοσ οργάνωςε. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί ευκολότερα να τθν βελτιϊςει και να τθν  διευρφνει. Σ 

μακθτισ, δθλαδι, γίνεται δάςκαλοσ του εαυτοφ του. Ψο παιδί είναι υποχρεωμζνο να ανακαλφπτει τα λάκθ 

του για να κάνει το πρόγραμμα να λειτουργιςει. Ζχει λοιπόν ανά πάςα ςτιγμι επίγνωςθ των πνευματικϊν 

του λειτουργιϊν.  

5. Σ μακθτισ είναι ςε κζςθ να ςκζφτεται και να γράφει ελεφκερα, να αναπτφςςει τισ ιδζεσ του, ζχοντασ 

επίγνωςθ ότι μπορεί αργότερα να «ξαναδεί» το κείμενο και να επιφζρει όποιεσ και όςεσ αλλαγζσ επικυμεί. 

6. Θ δυνατότθτα καταςκευισ προγραμμάτων είναι αυτι που προςφζρει ςτο παιδί τθν αίςκθςθ ότι ελζγχει 

τθ ςυςκευι αυτι, αφοφ είναι το ίδιο που τθσ υπαγορεφει τι ακριβϊσ να κάνει. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι 

ακόμθ και παιδιά προςχολικισ θλικίασ μποροφν (με τθν κακοδιγθςθ των δαςκάλων τουσ) να 

προγραμματίςουν ζναν υπολογιςτι και αυτό τουσ βοθκά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Πάλιςτα, ζχει βρεκεί 

ότι παιδιά 9-11 ετϊν μποροφν, πάλι με τον προγραμματιςμό, να κατανοιςουν ζννοιεσ τθσ αφαιρετικισ 

λογικισ, κάτι που κανονικά κεωρείται επίτευγμα μεταγενζςτερο ςτθν εξελικτικι πορεία του παιδιοφ. 
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Χυμπεραςματικά, ζνα πρόγραμμα διδακτικό με Θ/Ω, που ζχει λάβει υπόψθ του ότι το παιδί δεν είναι 

απλϊσ μια ςκεπτόμενθ μθχανι, αλλά ζνα αναπτυςςόμενο άτομο που ζχει ςυναιςκιματα, κίνθτρα, ζναν 

δικό του τρόπο αντίδραςθσ, που ανικει ςε μία ομάδα με κάποιο ρόλο, που προζρχεται από μια οικογζνεια 

με δικά τθσ χαρακτθριςτικά, ζνα πρόγραμμα που επιφυλάςςει ζναν ενεργό ρόλο ςτο δάςκαλο αξιοποιεί τθν 

εμπειρία του και κακιςτά τθ διδαςκαλία περιςςότερο ευζλικτθ και δθμιουργικι, είναι εκείνο που ζχει τισ 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να πετφχει τουσ ςτόχουσ του. 

 

V.Επιχειριματα – ςκζψεισ κατά τθσ χριςθσ των Θ/Ω ςτα ςχολεία 

1. Χτθν επικοινωνία του ανκρϊπου με τον Θ/Y, όςο κι αν φαίνεται ότι ο άνκρωποσ αποφαςίηει, τα 

πράγματα είναι λίγο διαφορετικά: ξζρουμε ότι υπάρχουν γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (BASIC, PASCAL, 

LOGO...) ςτισ οποίεσ είναι υποχρεωμζνοσ ο χριςτθσ να προςαρμόςει τθ ςκζψθ του και τθ δφναμθ τθσ, 

προκειμζνου ν' ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ κακεμιάσ απ' αυτζσ τισ γλϊςςεσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ 

διαίςκθςθ και ο ςυναιςκθματιςμόσ του (λειτουργίεσ χριςιμεσ ακόμθ και για τθν αντιμετϊπιςθ 

μακθματικϊν προβλθμάτων) ατονοφν και αχρθςτεφονται μπροςτά ςτον Θ/Ω. 

2. Θ μυκοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ είναι δυνατόν να δθμιουργιςει τθν εντφπωςθ ότι, όπωσ κάκε 

τεχνολογικό επίτευγμα, και οι Θ/Ω ιςοδυναμοφν με τθν άνεςθ, τθν ανάπαυςθ και τθν ξεκοφραςθ. Επομζνωσ,  

δεν υπάρχει λόγοσ να κουραςτοφμε, αφοφ ςκζφτονται αυτοί για λογαριαςμό μασ. 

3. Θ χρθςιμοποίθςθ των Θ/Ω ςτθν εκπαίδευςθ είναι δυνατόν να υποβιβάςει τθν επικοινωνία δαςκάλου και 

μακθτι ςε ανοφςια ςυνεργαςία «τεχνικοφ» επιπζδου. 

4. Θ χριςθ των Θ/Ω αποξενϊνει το μακθτι από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Ψον μακαίνει να 

εμπιςτεφεται μόνο τθν οκόνθ του υπολογιςτι του. Υεριορίηει τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτο ςχολείο, τθ 

ςυμμετοχι ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ, αφοφ οι μακθτζσ κακθλϊνονται μπροςτά από τουσ Θ/Ω. 

5. «Σ κόςμοσ των υπολογιςτϊν είναι αντιανκρϊπινοσ τα παιδιά μετατρζπονται ςε νοφμερα μζςα ςε μια 

κάλαςςα αρικμϊν. Χάνουν τθν όραςθ τουσ και γίνονται μαλκακά ξοδεφοντασ τόςο χρόνο μπροςτά ςτθν 

οκόνθ του υπολογιςτι, είτε για εργαςία είτε για παιχνίδι». R. C. Nelson 

6. Θ πρϊιμθ ειςαγωγι τθσ επεξεργαςίασ κειμζνου ςτο ςχολείο μπορεί να μθν είναι επικυμθτι, γιατί ίςωσ 

εμποδίηει τθν εξζλιξθ των λεπτϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων του παιδιοφ. 

7. Φαίνεται πωσ τα παιδιά μποροφν ν' απαςχολοφνται με τον υπολογιςτι ςε ομάδεσ, αλλά δεν είναι 

ακριβϊσ γνωςτι οφτε θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομαδικισ αυτισ δουλειάσ οφτε ο ρόλοσ του παιδιοφ ςτθν 

ομάδα. 

8. Ξίνδυνοσ παραγκωνιςμοφ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και, κατ' επζκταςιν, κίνδυνοσ άγονου μιμθτιςμοφ, 

ξενομανίασ, αλλοίωςθ τθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ φυςιογνωμίασ των παιδιϊν. 

 

VI. Υροχποκζςεισ για τθ ςωςτι μφθςθ των παιδιϊν ςτουσ Θ/Ω. 

1. Σ νζοσ δεν πρζπει να προςκολλάται τυφλά και να κακθλϊνεται μπροςτά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι τισ 

περιςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ του, γιατί αυτό τον οδθγεί γενικά ςε μια χρθςιμοκθρικι και ςτείρα 

τεχνοκρατικι αντίλθψθ για θκικζσ αξίεσ. Χρειάηεται λοιπόν μζτρο, ςωςτι κακοδιγθςθ από τουσ φορείσ 

αγωγισ, υπεφκυνθ και ςυνετι χριςθ των Θ/Ω και ςτροφι και ςε άλλα ενδιαφζροντα, ποικίλεσ μορφζσ 

ψυχαγωγίασ, ϊςτε ο νζοσ να μθν είναι μονοδιάςτατοσ αλλά να βρίςκει τισ απαραίτθτεσ ιςορροπίεσ. 

2. Επίςθσ, είναι απαραίτθτο το παιδί να ζρχεται και ς' επαφι με τθν παράδοςθ για ν' αποφφγει τον κίνδυνο 

να γίνει προοδόπλθκτοσ. Ξι εδϊ πάλι είναι κακοριςτικι θ ςυμβολι των φορζων αγωγισ. 
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3. Σ ρόλοσ του δαςκάλου τθσ τάξθσ είναι ςφνκετοσ και κακοριςτικόσ. Αςφαλϊσ, εκείνοσ εποπτεφει τθ 

μακθςιακι διαδικαςία, αφοφ χρθςιμοποιεί τον Θ/Ω ωσ μζςο για να διδάξει κάτι ςτουσ μακθτζσ. Είναι 

εκείνοσ ο οποίοσ μπορεί να αξιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα του εγχειριματοσ με τον ζλεγχο του 

επιπζδου των γνϊςεων των μακθτϊν του. Σφείλει, λοιπόν, να παρακολουκεί ςτενά τθν πορεία και πρόοδο 

του κάκε μακθτι, είτε δουλεφει μόνοσ του με τον Θ/Ω είτε μζςα ςε ομάδα, ϊςτε να επεμβαίνει, 

εξιςορροπθτικά - διορκωτικά, όταν και όπου υπάρχει ανάγκθ, για να καλυφκοφν κενά, αδυναμίεσ ι 

παραλείψεισ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

4. Ψα παιδιά μιασ ςχολικισ τάξθσ ζχουν αςφαλϊσ πολλά κοινά χαρακτθριςτικά, αλλά ζχουν και 

αξιοςθμείωτεσ διαφορζσ, γι’ αυτό κα πρζπει ο Θ/Ω να προγραμματίηεται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε ν' 

ανταποκρίνεται όςο γίνεται ςτισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ κάκε μακθτι. Ενδεικτικά, ζνα 

πρόγραμμα μπορεί να είναι αρκετά ευζλικτο και να προςφζρει τθν ευκαιρία ςτο μακθτι να προχωρεί με το 

δικό του ρυκμό και να κάνει τισ δικζσ του τροποποιιςεισ ςτθ ροι του προγράμματοσ. 

5. Χαρακτθριςτικό είναι επίςθσ το μορφωτικό - οικονομικό – πολιτιςμικό υπόβακρο των παιδιϊν και 

ουςιαςτικά των οικογενειϊν τουσ. Αυτό τουσ μειϊνει ι τουσ αυξάνει ςε μεγάλο βακμό τθ δυνατότθτα 

χριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ νζασ τεχνολογίασ. Είναι, επομζνωσ, αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ θ ςυμβολι τθσ 

οικογζνειασ και των γονζων. Αν υπάρχει Θ/Ω ςτο ςχολείο, πρζπει να υπάρχει και ςτο ςπίτι για κατ' οίκον 

εργαςία. Σι γονείσ πρζπει να είναι ικανοί και πρόκυμοι να βοθκιςουν το παιδί, ζςτω και μόνο ψυχολογικά, 

μζςω του γόνιμου διαλόγου, να του καλλιεργοφν το ενδιαφζρον για τισ νζεσ τεχνολογίεσ, βοθκϊντασ το να 

ςυνειδθτοποιιςει ότι οι αδαείσ ςχετικά με τθν πλθροφορικι και τθ χριςθ Θ/Ω κα είναι οι λειτουργικά 

αναλφάβθτοι του καιροφ τουσ. 

6. Ψα ΠΠΕ και ιδιαίτερα θ τθλεόραςθ μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ζχουν χρζοσ να ενθμερϊνουν 

και να ευαιςκθτοποιοφν τα άτομα από πολφ νεαρι θλικία, βοθκϊντασ τα να μυθκοφν ςτον κόςμο των Θ/Ω. 

Ψθν ίδια ςτιγμι, βζβαια, οφείλουν να τουσ ανοίγουν και άλλουσ ορίηοντεσ, δίνοντασ ερεκίςματα και για 

άλλεσ δθμιουργικζσ εναςχολιςεισ, ϊςτε ν' αποφευχκοφν ι μθχανοποίθςθ, θ τυποποίθςθ και θ πνευματικι 

μονομζρεια. 

7. Ψο κράτοσ να χρθματοδοτεί τα ςχολεία για αγορά νζων Θ/Ω και προγραμμάτων που να είναι ελκυςτικά 

ωσ προσ το κζμα, να ζχουν ςαφινεια και ν’ ανταποκρίνονται ςτα παιδικά ενδιαφζροντα. Ωσ προσ τα κζματα 

και τθν τεχνικι τουσ, μάλιςτα, να είναι ςυνδεδεμζνα με τθν πραγματικι ηωι, να ζχουν το ςτοιχείο του νζου, 

του καινοφργιου, του απροςδόκθτου, να προάγουν τθ δθμιουργικότθτα του παιδιοφ, επιτρζποντασ του να 

δοκιμάηει,  να πειραματίηεται και τζλοσ να περιλαμβάνουν όςο γίνεται μεγαλφτερο μζροσ του ψυχιςμοφ του 

παιδιοφ (αιςκιςεισ, κινιςεισ). 

 

Β. ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ (ΛΡΨΕΦΡΕΨ) 

 

Λ. Σριςμόσ 

Σ όροσ διαδίκτυο (- Μντερνετ) μασ παραπζμπει ςτθν ζννοια δίκτυο υπολογιςτϊν. Υρόκειται για ζνα 

ςφςτθμα, ςτο οποίο οι υπολογιςτζσ είναι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να επικοινωνιςουν 

και να μοιράηονται πλθροφορίεσ. Ψο Μντερνετ είναι το μεγαλφτερο δίκτυο υπολογιςτϊν ςτον κόςμο. Ζνα 

παγκόςμιο δίκτυο, όπου είναι ςυνδεδεμζνα χιλιάδεσ μικρότερα και μεγαλφτερα δίκτυα. Αυτό που το 

κάνει πραγματικά ιδιαίτερο είναι το ότι είναι ανοικτό ςτον κακζνα που διακζτει το χρθματικό ποςό που 

απαιτείται για τθ ςφνδεςθ, ποςό το οποίο ςυνεχϊσ μειϊνεται. 
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ΛΛ. Λςτορικι πορεία  

Ψο Μντερνετ δθμιουργικθκε από τθν πολεμικι βιομθχανία των ΘΥΑ ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του '60. 

εκίνθςε ςαν ζνα ςτρατιωτικό ερευνθτικό πρόγραμμα με φιλοδοξία να αναπτφξει ζνα τρόπο δικτφωςθσ 

μεταξφ των υπολογιςτϊν που υποςτιριηαν το αμυντικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, ο οποίοσ κα επζτρεπε ςτουσ 

διάφορουσ ερευνθτζσ τθσ κυβζρνθςθσ να μοιράηονται αρχεία των υπολογιςτϊν τουσ, ενϊ κα εξαςφάλιηε τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επικοινωνίασ ςτα πλαίςια του δικτφου, ςε περίπτωςθ που ζνασ υπολογιςτισ ζβγαινε εκτόσ 

λειτουργίασ. 

 

ΛΛΛ. Εφαρμογζσ του Μντερνετ 

Ψο Μντερνετ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οποιονδιποτε για οποιονδιποτε ςκοπό. Θ ποςότθτα 

πλθροφοριϊν που βρίςκεται ς' αυτό είναι εκπλθκτικι και ςυνεχϊσ μεγαλϊνει. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

 Υεριλαμβάνει αποκικεσ πλθροφοριϊν για κάκε πικανό κζμα, οι οποίεσ προςφζρουν εξαιρετικό υλικό 

μελζτθσ και ζρευνασ. 

 •Υαρζχει διεκνζσ θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τθ δυνατότθτα να επικοινωνεί ο χριςτθσ με οποιοδιποτε 

από εκατομμφρια άτομα που ζχουν λογαριαςμό ταχυδρομείου. Υρόκειται για εφκολο, γριγορο και φκθνό 

τρόπο επικοινωνίασ με γνωςτοφσ και φίλουσ ςε κάκε μζροσ του κόςμου. 

 Δίνει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ομάδεσ ςυηιτθςθσ, ςυνδζοντασ ανκρϊπουσ με κοινά ενδιαφζροντα 

από όλο τον κόςμο. 

 Αναπτφςςει το θλεκτρονικό εμπόριο, εφόςον ς' αυτό πραγματοποιοφνται πωλιςεισ, αγορζσ, διαφιμιςθ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

 

IV. Σφζλθ από τθν ανάπτυξθ τθσ πλθροφορικισ και του Μντερνετ 

• Θ νζα τεχνολογία κάνει δυνατι τθ ςυγκζντρωςθ, τθν καταγραφι, τθν επεξεργαςία και τθν οργάνωςθ 

πλθροφοριϊν, γνϊςεων, δεδομζνων και τθ ςυνακόλουκθ δθμιουργία τεράςτιων αρχείων εφκολα 

προςβάςιμων ςτον ενδιαφερόμενο. Σ χριςτθσ του διαδικτφου μπορεί να ςυνδεκεί με θλεκτρονικζσ 

βιβλιοκικεσ, βιβλιοπωλεία, να χρθςιμοποιιςει βάςεισ δεδομζνων άλλοτε απρόςιτεσ ι να επικοινωνιςει με 

μελετθτζσ και επιςτιμονεσ ςε όλο τον κόςμο. Θ κυκλοφορία τθσ γνϊςθσ ςτο νζο θλεκτρονικό κόςμο είναι 

ελεφκερθ και απρόςκοπτθ, τα όποια ςτεγανά καταρρίπτονται, τα γνωςτικά πεδία είναι όλα ανοιχτά και 

καλοφν τον άνκρωπο να τα περιθγθκεί, διευρφνοντασ ζτςι τουσ ορίηοντεσ του πνεφματοσ του, πλουτίηοντασ 

τθ μόρφωςθ του και απολαμβάνοντασ το δικαίωμα ς' αυτι, το οποίο είναι κεμελιϊδεσ ςτθν κοινωνία τθσ 

γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ. 

• Θ αξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ από τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα υπόςχεται τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

πρόςβαςθσ εκπαιδευτικοφ και μακθτι ςε όλο το εφροσ ενόσ γνωςτικοφ πεδίου, κακϊσ και τθσ οικείωςισ 

τουσ με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςε κάκε επιςτθμονικό κλάδο. Ψο τελευταίο κα ςθμάνει και τθν εκπλιρωςθ 

του αιτιματοσ για άμεςθ «διαςφνδεςθ» μεταξφ επιςτιμθσ και εκπαίδευςθσ, ϊςτε οι γνϊςεισ που 

πθγάηουν από τθν πρϊτθ να «εκβάλλουν» ςτο χϊρο τθσ δεφτερθσ, μετατρεπόμενεσ ςε κοινό αγακό, κτιμα 

τθσ κοινωνίασ και ειδικά τθσ νζασ γενιάσ που κα ηιςει τισ ςυνζπειεσ τουσ και κα τισ προάγει. 

• Θ ειςαγωγι των υπολογιςτϊν ςτθν εκπαίδευςθ εξαςφαλίηει ςυγχρόνωσ προγράμματα διδαςκαλίασ που 

ενκαρρφνουν τθν αυτενζργεια του μακθτι και προςδίδουν ςτθ μάκθςθ παιγνιϊδθ χαρακτιρα, κακιςτά 

δυνατι τθν αυτοδιδαςκαλία ι και τθ διδαςκαλία από απόςταςθ, απεγκλωβίηει το δάςκαλο από τον 

πακθτικό ρόλο τθσ αναμετάδοςθσ τυποποιθμζνων γνϊςεων, ανακζτοντασ του ζνα πιο δθμιουργικό: του 

κακοδθγθτι-επόπτθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 
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• Θ χριςθ του διαδικτφου για επικοινωνία με τουσ ανά τον κόςμο φίλουσ ι γνωςτοφσ, ομογενείσ ι 

αλλοεκνείσ, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι για ςυμμετοχι ςε ομάδεσ ςυηιτθςθσ καταρρίπτει το 

φράγμα τθσ απόςταςθσ που δυςχεραίνει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, προςφζρει νζουσ τρόπουσ ζκφραςθσ τθσ 

κοινωνικότθτασ, ευρφνει το πεδίο τθσ επικοινωνίασ ςυμβάλλοντασ ςτθν ζξοδο των κοινωνιϊν από τον 

παραδοςιακό εκνοκεντριςμό τουσ και ςτο άνοιγμα τουσ ςτον κόςμο. 

• Θ ελεφκερθ κυκλοφορία γνϊςεων, ιδεϊν, πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο, θ ανοιχτι επικοινωνία μεταξφ 

των χρθςτϊν, θ περιιγθςθ τουσ ςε ποικίλου περιεχομζνου ιςτοςελίδεσ και θ επαφι τουσ με ςτοιχεία που 

εκφράηουν άλλεσ κουλτοφρεσ, θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ιςτοςελίδων από κάκε χριςτθ που επικυμεί να 

προβάλει χαρακτθριςτικά τθσ δικισ του κουλτοφρασ μετατρζπουν τον κυβερνοχϊρο ςε πεδίο γόνιμων 

πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν και αλλθλεπιδράςεων. Ζτςι, θ πορεία προσ ζναν κοςμοπολιτιςμό ςυνκετικό και 

πολυδιάςτατο διευκολφνεται και επιταχφνεται. 

• Θ θλεκτρονικι τεχνολογία αποτελεί χριςιμο εργαλείο για τον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Πε τθν αξιοποίθςθ των δικτυακϊν υποδομϊν και ιδιαίτερα του Μντερνετ επιτυγχάνονται: θ απλοφςτευςθ 

και επιτάχυνςθ ποικίλων εςωτερικϊν λειτουργιϊν, θ αυτοματοποίθςθ διάφορων ςυναλλαγϊν και, 

ςυνακόλουκα, θ μείωςθ του χρόνου αλλά και του κόςτουσ λειτουργίασ οργανιςμϊν και επιχειριςεων, θ 

καταπολζμθςθ των αγκυλϊςεων και τθσ γραφειοκρατίασ που κακιςτά βραδυκίνθτθ τθ δθμόςια διοίκθςθ 

και θ ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ των υπθρεςιϊν, τθσ ταχφτθτασ και τθσ διαφάνειασ των λειτουργιϊν τουσ. 

• Θ χριςθ των υπολογιςτϊν και του διαδικτφου επιφζρει ανακατατάξεισ και διανοίγει νζεσ προοπτικζσ 

ςτο εργαςιακό πεδίο: Πζςα ςτθ νζα εργαςιακι πραγματικότθτα που διαμορφϊνεται υπό τθν επίδραςθ 

τουσ αναδφονται καινοφργιεσ μορφζσ εργαςιακισ δραςτθριότθτασ, όπωσ θ τθλεργαςία, ενϊ αναπτφςςονται 

και νζεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ: θ διαδικαςία ςφςταςθσ εταιρειϊν απλοποιείται, οι εργαηόμενοι 

ζχουν τθν ευκαιρία να απεξαρτθκοφν από τον ζλεγχο των εργοδοτϊν και αυτονομθμζνοι πλζον να 

ςυςτινουν επιχειριςεισ ατομικζσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ, για να διακινιςουν πρωτότυπεσ ιδζεσ, 

προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςτο διαδίκτυο. Ψο εμπόριο προςλαμβάνει και θλεκτρονικι μορφι και τονϊνεται χάρθ 

ςτισ νζεσ μορφζσ διάκεςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, θ αγορά κακίςταται ευζλικτθ και δυναμικι, θ ατομικι 

πρωτοβουλία και δθμιουργικότθτα ενκαρρφνονται.  

 

V. Ξίνδυνοι από τθν ανάπτυξθ τθσ πλθροφορικισ και του Μντερνετ 

• Σι ανιςότθτεσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ και τθν ταξινομθμζνθ γνϊςθ εγκυμονοφν τον κίνδυνο 

αποκλειςμοφ ολόκλθρων κοινωνικϊν ομάδων ι και λαϊν από τα αγακά τθσ νζασ τεχνολογίασ. Χτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ θ κοινωνικι ανιςότθτα απειλεί να αποδιαρκρϊςει τον κοινωνικό ιςτό. Χτθ δεφτερθ 

οξφνονται οι αντικζςεισ και διευρφνεται το χάςμα ανάμεςα ςτουσ προνομιοφχουσ του αναπτυγμζνου 

κόςμου, που απολαμβάνουν τα οφζλθ τθσ νζασ τεχνολογίασ και ςτουσ μθ προνομιοφχουσ του 

υποανάπτυκτου κόςμου, από τουσ οποίουσ ςτερείται το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ. 

• Σι ανιςότθτεσ αυτζσ μετατρζπουν τθ γνϊςθ ςε προνομιακό αγακό, δθμιουργοφν νζεσ κάςτεσ 

αποτελοφμενεσ από τουσ κατόχουσ τθσ, «γκζτο» γνϊςθσ από τα οποία αποκλείονται μεγάλεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ που καταδικάηονται ςε άγνοια και αδυναμία χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν, αποτελϊντασ ζνα νζο 

είδοσ αναλφάβθτων. 

• Θ απουςία επαρκοφσ ρυκμιςτικοφ-νομικοφ πλαιςίου και θ εγγενισ δυςχζρεια ελζγχου του τεράςτιου 

πλθροφοριακοφ και γνωςτικοφ υλικοφ που διακινείται ςτο Μντερνετ ζχει ωσ αποτζλεςμα το μζςο αυτό να 

προςφζρεται για πολιτικι προπαγάνδα, για προβολι πορνογραφικοφ υλικοφ ι μεκόδων που 

χρθςιμοποιοφνται και ιδεολογθμάτων που εκπορεφονται από το οργανωμζνο ζγκλθμα. Τλα αυτά 
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βριςκόμενα ςε «κοινι κζα» είναι δυνατό να επθρεάςουν, να παραςφρουν ειδικά τουσ νεαροφσ χριςτεσ, 

κλονίηοντασ ζτςι τα κεμζλια τθσ κοινωνίασ του μζλλοντοσ. Τπωσ πολφ εφςτοχα ζχει λεχκεί «όλθ θ 

κουλτοφρα τθσ κοινωνίασ μασ, με τα ςκουπίδια τθσ μαηί βρίςκεται ςτο διαδίκτυο» και εναπόκειται ςτουσ 

χριςτεσ να κάνουν ορκι επιλογι. 

• Λδιαίτερα ανθςυχθτικό προβάλλει το ζλλειμμα αξιοπιςτίασ των πλθροφοριϊν που διακινοφνται ςτο 

Μντερνετ. Πθχανιςμοί ελζγχου που λειτουργοφν ςτα ςυμβατικά μζςα (κριτικι των άρκρων των ςυντακτϊν 

από τθν αρχιςυνταξία ι τθ διεφκυνςθ) είναι δφςκολο να λειτουργιςουν ςτο διαδίκτυο. Σι παρεμβάςεισ ςε 

μθνφματα πομπϊν και θ παραποίθςθ τουσ αποτελεί ςυχνι πρακτικι. Σ ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ εναπόκειται 

και πάλι αποκλειςτικά και μόνο ςτο χριςτθ. 

• Πζςα ς’ αυτό το χαοτικό πλαίςιο θ πνευματικι ιδιοκτθςία μζνει ςε μεγάλο βακμό ανοχφρωτθ. 

Επιτιδειοι χριςτεσ των νζων τεχνολογιϊν μποροφν εφκολα να παρεμβαίνουν ςτθν ξζνθ πνευματικι 

ιδιοκτθςία, να επιφζρουν τροποποιιςεισ, αλλοιϊςεισ, να αποςποφν τμιματα ζργων ι να αναπαράγουν 

ολόκλθρα ζργα και να τα διακινοφν για ίδιο όφελοσ, δίχωσ να φοβοφνται τυχόν εντοπιςμό τουσ, αφοφ αυτόσ 

παράμενα ςχεδόν αδφνατοσ. Ζτςι, ο πνευματικόσ δθμιουργόσ μζνει απροςτάτευτοσ, κακϊσ χάνει τισ όποιεσ 

εγγυιςεισ του παρείχε το κακεςτϊσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ να καρπϊνεται ο ίδιοσ τα οφζλθ-ζςοδα 

από το ζργο του. 

• Ψο Μντερνετ κατθγορείται, τζλοσ, ότι γίνεται όργανο επιβολισ μιασ ιςοπεδωτικισ πολιτιςτικισ 

ομοιομορφίασ, ότι κάτω από τθν επίδραςθ του θ κοινωνία των πολιτϊν καταργείται και ςτθ κζςθ τθσ 

αναδφεται μια παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία χαρακτθριηόμενθ από τθν παντοκρατορία τθσ αγοράσ, τθσ 

ςτατιςτικισ και των ψθφιακϊν δεδομζνων, μια κοινωνία, με άλλα λόγια, από τθν οποία οι παραδοςιακζσ 

αξίεσ τθσ δθμοκρατίασ και του ανκρωπιςμοφ κα εκλείπουν. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

«Σι αναλφάβθτοι του Διαδικτφου» 

Ωπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ θ ελλθνικι γλϊςςα να μπει ςτθν κατθγορία των νεκρϊν γλωςςϊν τον 21ο 

αιϊνα. Ψο Διαδίκτυο (Μντερνετ) κα παίηει ολοζνα και περιςςότερο ρόλο πάνω ςτον πλανιτθ και κα 

επεκτείνεται ςτο διάςτθμα μαηί με τθ λειτουργία των πρϊτων διαςτθμικϊν ςτακμϊν και των πρϊτων 

μόνιμων αποςτολϊν ςτθ Χελινθ και τον Άρθ. Θ γλϊςςα που κυριαρχεί ςτο Διαδίκτυο είναι βεβαίωσ θ 

αγγλικι, αλλά υπάρχουν ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ δικτυακζσ κοινότθτεσ, όπου θ γλϊςςα που κυριαρχεί 

είναι θ κινζηικθ, θ γιαπωνζηικθ, θ ιςπανικι, θ γερμανικι κ.λπ. Θ γλϊςςα μασ κινδυνεφει να ςυνκλίβει ςτο 

περιβάλλον αυτό ι να γίνει το μζςο ζκφραςθσ μιασ αςιμαντθσ κυβερνοκοινότθτασ ςε ζνα 

βαλκανοποιθμζνο Διαδίκτυο, όπου κάκε διαπολιτιςμικι και οικονομικι επικοινωνία κα ζχει διακοπεί. 

Ψθν απειλι μποροφμε να τθ δοφμε και. ςαν ευκαιρία. Ευκαιρία να ερευνιςουμε και τελικά να 

αναπτφξουμε λογιςμικό για δια-γλωςςικι επικοινωνία ςτον παγκόςμιο ιςτό. Χτθν αρχι κα μποροφςαμε να 

αναπτφξουμε προγράμματα-πράκτορεσ (agents), τα οποία κα μεταφράηουν ςε πολφ ειδικά πεδία, 

παραδείγματοσ χάριν ςε θλεκτρονικό εμπόριο για βιβλία, cds κ.λπ. Πετά κα μποροφςαμε να αναπτφξουμε 

λογιςμικό ειδικό για τθ μετάφραςθ νομικϊν κειμζνων ςχετικϊν με πωλιςεισ, ςυμβόλαια, ενοικιάςεισ κ.λπ. 

Άλλοι λογιςμικοί πράκτορεσ κα μποροφςαν να ςυγκεντρϊςουν και να ταξινομιςουν γνϊςθ ςχετικά με τισ 

διάφορεσ μορφζσ αγοραπωλθςιϊν και να παραςτιςουν αυτιν τθ γνϊςθ μζςω γλωςςικϊν καταςκευϊν ςε 

διάφορεσ γλϊςςεσ. Κζματα εμπιςτοςφνθσ και μεταφραςτικισ αξιοπιςτίασ κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν με 

τθν καταςκευι «αξιόπιςτων μεταφραςτϊν», καταχωριςμζνων ςε κατάλλθλα θλεκτρονικά αρχειοφυλακεία. 

Επιςτθμονικά πεδία, ςτενά ςτθν αρχι, κα μποροφςαν να αποκτιςουν τουσ πράκτορεσ-μεταφραςτζσ 

τουσ. Χτενά πολιτιςτικά πεδία, ι πεδία διαπροςωπικισ επικοινωνίασ, κα μποροφςαν επίςθσ να 

διερευνθκοφν, με ςκοπό τθ βακμιαία ανάδυςθ διαπολιτιςμικϊν και διαγλωςςικϊν κυβερνο-κοινοτιτων. 

Ζνα ενδιαφζρον ερϊτθμα είναι κατά πόςο αυτζσ οι κοινότθτεσ κα ςυνενωκοφν και κα ςυναυξθκοφν, 

δθμιουργϊντασ δομζσ που κα κυμίηουν πραγματικζσ φυςικζσ πόλεισ. Ψο ερϊτθμα αυτό κα διερευνιςουμε 

ςε νζο ερευνθτικό πρόγραμμα που αρχίηει με ςυντονιςτι το πανεπιςτιμιο Ξριτθσ και διεκνείσ εταίρουσ 

(ΛΒΠ Institute for Advanced Commerce, Swedish Institute of Computer Science, Ecole Polytechnique de Paris, 

ΛΨΕ) και ζχει όνομα «Υόλεισ Υλθροφορίασ» (Information Cities). 

Ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα είναι θ ςωςτι διδαςκαλία τθσ Υλθροφορικισ ςτα ςχολεία, κάτι που φοβάμαι 

ότι δεν γίνεται ςιμερα. Σι δάςκαλοι των παιδιϊν μασ πρζπει να είναι απόφοιτοι τμθμάτων Υλθροφορικισ 

με κατάλλθλθ παιδαγωγικι εξειδίκευςθ. Ψο Διαδίκτυο είναι απαραίτθτο παιδαγωγικό εργαλείο. Βζβαια, 

κίνδυνοι ελλοχεφουν ςτο Διαδίκτυο για μικροφσ και για μεγάλουσ και οι κίνδυνοι αυτοί κα 

πολλαπλαςιάηονται, κακϊσ το Διαδίκτυο κα πλθςιάηει όλο και περιςςότερο ςε πολυπλοκότθτα και ποικιλία 

το φυςικό κόςμο - ναρκωτικά, εγκλθματίεσ, ρατςιςτικζσ και τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ κ.λπ. Άρα, όπωσ 

κάκε μζρα ςτο ςπίτι, ςτο δρόμο και ςτο ςχολείο, οι γονείσ και οι παιδαγωγοί πρζπει να είναι ςυνεχϊσ ςε 

επιφυλακι και να χρθςιμοποιοφν όλα εκείνα τα προγράμματα-φίλτρα που προςτατεφουν -ςε κάποιο 

βακμό- από περιεχόμενο ακατάλλθλο για ανθλίκουσ. Ψο Διαδίκτυο δίνει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ για μάκθςθ, 

άνοιγμα οριηόντων, ψυχαγωγία, γνωριμία με άλλεσ γλϊςςεσ, πολιτιςμοφσ, ικθ και ζκιμα. Ξαι θ μεγάλθ του 

διαφορά από τθν τθλεόραςθ είναι ότι βάηει το μυαλό να δουλζψει, ςε αντίκεςθ με τθν πακθτικότθτα που 

καλλιεργεί θ μικρι οκόνθ. Υαιδιά που δεν κα ζχουν μάκει να ξανοίγονται ςτο Internet κα είναι οι 

αναλφάβθτοι του αφριο, οι μθ κατζχοντεσ, οι χωρίσ διζξοδο ςτθ ηωι. Είναι επομζνωσ τεράςτια θ ευκφνθ 

μασ να αποτρζψουμε τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου λοφμπεν-προλεταριάτου. Θ χριςθ του Internet είναι τόςο 

βαςικι όςο θ γραφι και θ ανάγνωςθ, και απλά μου είναι αδφνατο να φανταςτϊ μζλλον για τα παιδιά χωρίσ 

αυτό. 

Υιςτεφω ότι ςτον επόμενο αιϊνα κα ξανατεκοφν επί τάπθτοσ και μάλιςτα με οξφτατο τρόπο μια ςειρά 
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από πολιτικά, κοινωνικά, φιλοςοφικά και θκικά ερωτιματα. Θ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν πλθροφορία κα 

καταςτεί το κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό αίτθμα, εφάμιλλο με το δικαίωμα ςτθν εργαςία ςιμερα. Κα 

γίνει αιτία πολζμων και κα εμπνεφςει τθ νοςθρι δθμιουργικότθτα των hackers για ιδιαίτερα φπουλουσ και 

καταςτροφικοφσ κυβερνο- ιοφσ. Ψαυτόχρονα κα υπάρξουν βίαιεσ αντιδράςεισ ςτουσ ριηικοφσ αυτοφσ 

μεταςχθματιςμοφσ, από αυτοφσ που κα ςθκϊςουν το λάβαρο του πολζμου κατά τθσ τεχνολογίασ. Θ Ελλάδα 

δεν κα αποφφγει αυτοφσ τουσ κραδαςμοφσ. Υροαιϊνια ερωτιματα νοιματοσ και ςκοποφ τθσ ανκρϊπινθσ 

φπαρξθσ, οντολογικά ερωτιματα περί του ανκρϊπου και περί του δζοντοσ γενζςκαι, κα βαςανίςουν και κα 

διχάςουν. 

Επειδι ο ελλθνικόσ τρόποσ ςκζψθσ ςθμαίνει δυνατότθτα ςφνκεςθσ, οικουμενικότθτα αντίλθψθσ, 

ςεβαςμό τθσ μοναδικότθτασ και ιδιαιτερότθτασ του άλλου, δυςπιςτία προσ κάκε αυκεντία και εξουςία,  

είμαι αιςιόδοξοσ ότι οι μετζχοντεσ τθσ ελλθνικισ παιδείασ και ςκζψθσ -γιατί αυτοί ουςιαςτικά είναι οι 

Ζλλθνεσ ανεξαρτιτωσ καταγωγισ- κα βρουν τρόπο όχι μόνο να επιβιϊςουν αλλά και. να προςφζρουν 

δθμιουργικά ςτισ κοςμογονικζσ αλλαγζσ που κα δθμιουργιςουν τον πολιτιςμό του 21ου αιϊνα. 

Χριςτοσ Ρικολάου Υρφτανθσ Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ,  

κακθγθτισ Επιςτιμθσ Ωπολογιςτϊν 

Οεξιλόγιο -ςχόλια για το κείμενο που προθγικθκε: 

Διαδίκτυο: παγκόςμιο δίκτυο μζςω του οποίου ςυνδζονται υπολογιςτζσ και ζτςι επιτυγχάνεται θ «επικοινωνία» των 

ανκρϊπων και θ ευκολία ςτθ διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ. 

Οογιςμικό: πρόγραμμα υπολογιςτι. 

Ξυβερνοκοινότθτα: διαδικτυακι κοινότθτα, που αποτελεί το χϊρο ςτον οποίο διακινοφνται εικόνεσ, μθνφματα, 

πλθροφορίεσ από τον ζναν υπολογιςτι προσ τον άλλον. 

έάκερ: πειρατισ τον Διαδικτφου, αυτόσ που προςπακεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των αρχείων ενόσ 

υπολογιςτι, ςπάηοντασ τουσ κωδικοφσ αςφαλείασ. 

 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (150 λζξεισ) 

(25 μόρια) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Ρα αντικαταςτιςετε τθ λόγια λζξθ που είναι ςε παρζνκεςθ με ςυνϊνυμθ τθσ, ϊςτε το φφοσ να γίνει πιο 

οικείο: 

- (Ελλοχεφουν)………………………κίνδυνοι ςτο Διαδίκτυο. 

- Υροαιϊνια (οντολογικά)………………………ερωτιματα περί του ανκρϊπου. 

- Θ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ κα καταςτεί κοινωνικό αίτθμα, (εφάμιλλο) ………………..με το δικαίωμα ςτθν 

εργαςία. 

- Θ γλϊςςα μασ κινδυνεφει να (ςυνκλίβει)……………………………... 

- Κα μασ βαςανίςουν ερωτιματα (περί του δζοντοσ γενζςκαι) ………………………….(περιφραςτικά) 

(10 μόρια) 
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2. Ρα βρείτε τα λάκθ (εκφραςτικά, ορκογραφικά, νοθματικά) και να τα διορκϊςετε: 

α) Ψο Διαδίκτυο είναι ζνα από τα πολλά τεχνθτά επιτεφγματα του ανκρϊπου. 

β) Ψο Διαδίκτυο είναι απαραίτθτο παιδαγωγικό εργαλείο, όπωσ λζνε οι επικριτζσ του. 

γ) Ττι ςυνιςτά απειλι, είναι ίςωσ και μια ευκαιρία. 

(6 μόρια) 

3.«Επειδι ... και εξουςία» (τελευταία παράγραφοσ): Ρα ςχολιάςετε το νόθμα του ςυγκεκριμζνου χωρίου ςε 

120 λζξεισ περίπου. 

(10 μόρια) 

4.«Ξαι θ μεγάλθ του διαφορά ... ηωι»: Ρα επιςθμάνετε τισ δευτερεφουςεσ αναφορικζσ προτάςεισ του 

αποςπάςματοσ και να τισ χαρακτθρίςετε. 

(4 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χε ζνα άρκρο που δθμοςιεφετε ςτθ ςχολικι ςασ εφθμερίδα να εκκζςετε τισ απόψεισ ςασ για τισ 

προχποκζςεισ κάτω από τισ οποίεσ οι ςθμερινοί νζοι κα χρθςιμοποιοφν για τθ διευκόλυνςθ και τθν πρόοδο 

τοφσ τουσ Θ/Ω και το διαδίκτυο, χωρίσ όμωσ να υποδουλϊνονται ς' αυτά. (300-400 λζξεισ) 

(40 μόρια) 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

310 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

ΨΕέΡΘ 

I. ΣΦΛΧΠΣΛ –ΕΡΡΣΛΣΟΣΓΛΞΘ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘ 

 Ψζχνθ (από το ριμα τίκτω= γεννϊ, δθμιουργϊ) κεωρείται, γενικά, θ ικανότθτα δθμιουργίασ ζργων, τα 

οποία προκαλοφν αιςκθτικι απόλαυςθ και ςυνιςτοφν ζκφραςθ και ερμθνεία του ίραίου. Αυτό, βζβαια, δε 

ςθμαίνει ότι θ τζχνθ δείχνει μόνο τθν όμορφθ και καλι πλευρά τθσ ηωισ, αντίκετα, ςυχνά προβάλλει και 

τθν άςχθμθ ακόμθ και τθ χυδαία πλευρά τθσ, με τρόπο όμωσ εξαγνιςτικό για το δζκτθ (κάκαρςθ), ϊςτε 

και πάλι ο τελευταίοσ να οδθγείται ςτο Ξαλό, το Δίκαιο, το Ωψθλό, το Αλθκινό.6 

Είναι μια ςυνειδθτι ενζργεια αλλά και ιδιαίτερθ ικανότθτα του ανκρϊπου για δθμιουργία ζργων που 

προκαλοφν αιςκθτικι ςυγκίνθςθ και αναπτφςςουν προβλθματιςμό. Πε άλλα λόγια, μζςω τθσ τζχνθσ δεν 

εκφράηεται μόνο το ιδανικό του ωραίου ςφμφωνα με τθν ιδιαίτερθ αιςκθτικι του καλλιτζχνθ και τθσ εποχισ 

του, αλλά και ζνασ κοινωνικισ υφισ προβλθματιςμόσ, ανάλογοσ με τισ ιδεολογικζσ αντιλιψεισ, τουσ 

κοινωνικοφσ προςανατολιςμοφσ, τισ αξιολογικζσ προςεγγίςεισ του δθμιουργοφ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 

του καιροφ του. 

Επομζνωσ, ςκοπόσ τθσ τζχνθσ είναι: 

α. θ ζκφραςθ του εςωτερικοφ κόςμου του καλλιτζχνθ, όπωσ αυτόσ αντιλαμβάνεται το ωραίο και 

β. θ προςπάκεια για αιςκθτικι και κοινωνικι αναβάκμιςθ του ςυνόλου (καλλιτζχνθσ –πνευματικόσ 

άνκρωποσ –κοινωνικι αποςτολι). 

 Αιςκθτικι είναι θ αντίλθψθ και θ κρίςθ για το ωραίο ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ, αλλά και ο κλάδοσ τθσ 

Φιλοςοφίασ, που ζχει ωσ αντικείμενο ζρευνασ και μελζτθσ το ωραίο ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ. 

 Ακαδθμαϊςμόσ είναι θ τυπικότθτα ςτθν τζχνθ, ο κομφορμιςμόσ, ο φορμαλιςμόσ. 

 Υρωτοπορία είναι θ αντίδραςθ ςτθ ςυμβατικι ωραιοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ τζχνθσ, ο 

αντικομφορμιςμόσ και θ ικανότθτα ςυγκεκριμζνων καλλιτεχνϊν να αντιταχκοφν ςτο τρζχον καλλιτεχνικό 

ρεφμα τθσ εποχισ τουσ, αντιπροτείνοντασ ςυχνά κάτι ανατρεπτικό. 

 

ΛΛ. Πορφζσ τζχνθσ 

Ανάλογα με τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται διακρίνουμε και τισ τζχνεσ ςε: 

 εικαςτικζσ: αρχιτεκτονικι, γλυπτικι, ηωγραφικι, διακοςμθτικι. 

 φωνθτικζσ: μουςικι, λογοτεχνία (πεηόσ λόγοσ, ποίθςθ) 

 κινθτικζσ ι μιμθτικζσ (ςφνκετεσ): χορόσ, κζατρο, όπερα, κινθματογράφοσ, φωτογραφία. 

 

ΛΛΛ. Υροζλευςθ τθσ τζχνθσ 

Θ αναηιτθςθ για τισ κοινωνικζσ ρίηεσ του καλλιτεχνικοφ φαινομζνου ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία 

ποικίλων κεωριϊν: 

• Θ τζχνθ αποτελεί δθμιοφργθμα των κρθςκευτικϊν αναγκϊν τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Ακόμθ και ςε 

πρωτόγονουσ πολιτιςμοφσ θ ανάγκθ για τθν κατανόθςθ και τον εξευμενιςμό του Κείου ςτοιχείου οδιγθςε 

ςτθ δθμιουργία ποικίλων ζργων τζχνθσ. Θ δθμιουργία τεχνουργθμάτων για κρθςκευτικζσ ανάγκεσ ϊκθςε 

τουσ καλλιτζχνεσ να χρθςιμοποιιςουν ςιγά-ςιγά τθν τζχνθ για να προβάλλουν και άλλεσ πλευρζσ τθσ ηωισ 

τουσ. Υαρόλα αυτά θ ςυνάφεια Ψζχνθσ-Κρθςκείασ εξακολουκεί να υπάρχει και ςτισ εποχζσ κατά τισ οποίεσ 

μεςουρανοφν λαμπροί πολιτιςμοί (χαρακτθριςτικά παραδείγματα θ Υαλαιά Διακικθ, ο Υαρκενϊνασ, θ Αγία 

Χοφία κ.α.). 
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• Άλλοι ανάγουν τθν τζχνθ ςτισ βακφτερεσ θκικο-πολιτικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, υποςτθρίηοντασ 

ότι με τθν τζχνθ εξαςφαλίηεται θ ενότθτα, θ ςυνοχι του κοινωνικοφ ςυνόλου και εκφράηεται θ ιδεολογία 

κάκε κοινωνίασ. Γι' αυτό θ τζχνθ βρίςκεται πάντα κάτω από κάποιο ρθτό ι ςιωπθρό ζλεγχο. 

• Υολλοί υποςτθρίηουν πωσ θ τζχνθ αγκαλιάηει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ και πθγάηει από τθ βακφτερθ 

ανάγκθ του ανκρϊπου να γνωρίςει όχι μόνο τον εαυτό του και τον κόςμο που τον περιβάλλει, αλλά και τον 

υπόλοιπο κόςμο και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. 

 

IV. έαρακτθριςτικά τθσ Ψζχνθσ γενικά 

• Θ τζχνθ ζχει ωσ αφετθρία και επίκεντρο τον άνκρωπο και ςυγκεκριμζνα τθ ηωι του μζςα ςτθ φφςθ και 

τθν κοινωνία, τθν ιςτορικι του πορεία, τουσ πόκουσ, τα πάκθ, τισ ιδζεσ, τισ αναηθτιςεισ, τισ υπαρξιακζσ του 

αγωνίεσ. 

• Αντλϊντασ τθν ζμπνευςθ του από τθν πραγματικότθτα που τον περιβάλλει ο καλλιτζχνθσ αναπλάκει και 

μετουςιϊνει τα ςτοιχεία τθσ. Επομζνωσ, δεν καταφεφγει ςε δουλικι μίμθςθ τθσ πραγματικότθτασ (ακόμα 

και ςτισ πιο ρεαλιςτικζσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ), αλλά αποτυπϊνει μια προςωπικι αντίλθψθ του 

κόςμου. 

• Ψο προϊόν του καλλιτεχνικοφ μόχκου είναι ζργο μοναδικό και ανεπανάλθπτο, γεγονόσ που αποκλείει 

κάκε είδουσ επζμβαςθσ ι αλλαγισ. 

• Ξάκε ζργο τζχνθσ ζχει δομι, ακόμα και ςτθν πιο αφθρθμζνθ τεχνοτροπία. Σ καλλιτζχνθσ ςυλλαμβάνει 

τθν εςωτερικι νομοτζλεια των μορφϊν που τον ςυγκινοφν αιςκθτικά και τισ μετατρζπει ςε ςφμβολα που 

αποπνζουν τθ δικι του αποκλειςτικά πνευματικότθτα. 

• Θ «πρόςλθψθ» του ζργου τζχνθσ ζχει κακαρά υποκειμενικό χαρακτιρα που ςε μεγάλο βακμό ςχετίηεται 

με τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ που επικρατοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εποχι.. 

 

V. έαρακτθριςτικά ςφγχρονθσ τζχνθσ 

• Ξαταλφει παραδοςιακζσ αξίεσ, προτείνοντασ ρθξικζλευκεσ προςεγγίςεισ τθσ πραγματικότθτασ. 

• Για να γίνει αιςκθτι ςε ζναν κόςμο καταναλωτικό και αντιπνευματικό ςυχνά καταφεφγει ςτον εφκολο 

εντυπωςιαςμό και ςε λφςεισ κραυγαλζεσ. 

• Εκφράηει τθν αντιφατικότθτα, τθν πολλαπλότθτα, τθν ταχφτθτα, τθν ωμότθτα και τθ ςφγχυςθ τθσ εποχισ. 

• Χρθςιμοποιεί πρωτοποριακά υλικά και γοθτεφεται από τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ κατακτιςεισ. 

• Θ τεχνοτροπία τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ είναι ςυχνά απρόςιτθ. Ψα ιδιωτικά τθσ ςφμβολα, οι μορφολογικζσ 

αναηθτιςεισ, οι μεταφορζσ, θ προςωπικι μυκολογία του καλλιτζχνθ, οι ςυνειρμοί και οι 

αποκωδικοποιιςεισ που απαιτοφνται τθν κάνουν ςυχνά απροςπζλαςτθ. 

 

                                                                                                                                         
6 Ωραίο ςτθν Ψζχνθ δεν είναι μόνο το αιςκθτικά όμορφο αλλά και το Αρμονικό, το Ξαλό , το Δίκαιο, το Αλθκινό, το Ωψθλό… 
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VI. Σ ΦΣΟΣΧ ΨΣΩ ΞΑΟΟΛΨΕέΡΘ 

• Υεριφρονεί το κακιερωμζνο, αρνείται τουσ ςυμβιβαςμοφσ με κάκε μορφι εξουςίασ. 

• Είναι εςωτερικά ελεφκεροσ. 

• Διαιςκάνεται τισ κοινωνικζσ αλλαγζσ και προτείνει λφςεισ ςτισ κοινωνικζσ κρίςεισ. 

• Είναι υπερβατικόσ, δθλαδι με μζςο τθ δθμιουργία του εφιμερου ςυλλαμβάνει το αιϊνιο. 

• Αφυπνίηει τισ κοιμιςμζνεσ ςυνειδιςεισ και υπεραςπίηεται το ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ. 

 

VII. Αξία- κετικι ςθμαςία τζχνθσ 

α)Θ μορφωτικι αξία τθσ τζχνθσ 

• Θ τζχνθ προβάλλει νζεσ πτυχζσ τθσ πραγματικότθτασ και καλεί το άτομο να τισ εξιχνιάςει. Ακόμθ, 

προβάλλει ιδανικά και αξίεσ, καλλιεργεί ιδζεσ, διδάςκει και μορφϊνει. Ζτςι, κακιςτά το άτομο ικανό να 

κατανοεί ευρφτερα τθν πραγματικότθτα και όχι μόνο το βοθκά να τθν υπομζνει, αλλά και δυναμϊνει τθν 

απόφαςθ του να τθν κάνει πιο ανκρϊπινθ. 

• Βοθκά τον άνκρωπο να γευτεί τθ χαρά τθσ δθμιουργικότθτασ, ςυναίςκθμα ιδιαίτερα ςπάνιο ςτθ 

ςθμερινι εποχι. 

• Σ άνκρωποσ, μζςω τθσ τζχνθσ, μακαίνει περιςςότερα για τον εαυτό του, αναδεικνφει τισ ιδιαίτερεσ 

κλίςεισ και ικανότθτεσ του, εξωτερικεφει τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματα του, αιςκθτοποιεί τα οράματα του.  

• Βοθκά τουσ ανκρϊπουσ, μζςω τθσ παγκόςμιασ γλϊςςασ τθσ τζχνθσ, να γνωρίςουν διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ. Π' αυτό τον τρόπο θ τζχνθ καταπολεμά τθ μιςαλλοδοξία και το ςοβινιςμό και διδάςκει τθν 

ανεκτικότθτα και τον πλουραλιςμό. 

• Θ τζχνθ είναι δφναμθ λυτρωτικι (ςε αυτιν αποτυπϊνεται θ υπεροχι τθσ πνευματικισ ελευκερίασ 

απζναντι ςτθ μικροπρζπεια, τθ φκορά, τθν αδυςϊπθτθ φυςικι νομοτζλεια). 

• Υαράλλθλα, εκφράηει και διαβιβάηει όλο το φάςμα και τισ αποχρϊςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυναιςκθματικότθτασ μζςω των αιςκιςεων, προκαλϊντασ ςυναιςκθματικι ςυγκίνθςθ. 

• Χυγχρόνωσ, αποδεςμεφει τον άνκρωπο από τθν μθχανιςτικι πραγματικότθτα, τον ευχαριςτεί, τον 

ψυχαγωγεί και τον εξευγενίηει. 

• Ξαλλιεργεί τα αιςκθτικά κριτιρια, αναπτφςςει τθν καλαιςκθςία και τθν ευαιςκθςία (τάξθ, ρυκμόσ, 

ςυμμετρία, αρμονία). 

• Αναπτφςςει τθν παρατθρθτικότθτα και τθν φανταςία. 

• Πεταδίδει ιδζεσ, γνϊςεισ και προβλθματιςμοφσ. Ξακιςτά τουσ ανκρϊπουσ ικανοφσ να ςυλλάβουν τθν 

πραγματικότθτα και να εμπλουτίςουν το γενικότερο προβλθματιςμό τουσ. 

• Πζςω τθσ τζχνθσ οι άνκρωποι μακαίνουν να ςζβονται τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθ γενικότερθ 

καλλιτεχνικι δθμιουργία. 

 

β) Θ κοινωνικι αξία τθσ τζχνθσ 

• Χτθν τζχνθ αποτυπϊνεται θ αζναθ ανακφκλωςθ του πνεφματοσ, θ ουςία του πολιτιςτικοφ γίγνεςκαι. 

• Θ τζχνθ κάκε λαοφ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ φυςιογνωμίασ και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ του. 

Πζςα από τα ζργα τζχνθσ μποροφμε να αντλιςουμε πάμπολλα ςτοιχεία για τισ κοινωνίεσ και τουσ 

ανκρϊπουσ που τα δθμιοφργθςαν. 
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• Πε τθν τζχνθ το «εγϊ» του δθμιουργοφ γίνεται κοινοτικι φπαρξθ, θ μερικότθτα γίνεται ολότθτα, 

προβάλλονται πρότυπα ηωισ και ςυμπεριφοράσ και κοινωνικο-πολιτικζσ αξίεσ. Σι ςυνειδιςεισ των πολιτϊν 

αφυπνίηονται και οι ίδιοι ευαιςκθτοποιοφνται για τα διάφορα κοινωνικά και πολιτικά προβλιματα. 

• Θ τζχνθ αντανακλά τθν ικανότθτα του ατόμου να ςυμμερίηεται εμπειρίεσ και ιδζεσ. Ωπό τθν ζννοια αυτι, 

θ τζχνθ αποτελεί παράγοντα κοινωνικοποίθςθσ. 

• Σπωςδιποτε, θ τζχνθ αποτελεί μζςο ςυνεννόθςθσ των ανκρϊπων και των λαϊν, ζνα ολόκλθρο ςφςτθμα 

επικοινωνίασ με τα δικά του ςφμβολα που ξεπερνά τοπικοφσ και χρονικοφσ περιοριςμοφσ. 

• Ενιςχφει τθν αποδοχι νεωτεριςτικϊν ςτοιχείων και ςτθρίηει τθν κοινωνικι ανεκτικότθτα απζναντι ςτο 

ιδιαίτερο, το διαφορετικό. 

• Ψζλοσ φζρνει πιο κοντά τουσ ανκρϊπουσ. Χφμφωνα με το Χεφζρθ «Ψίποτα δεν μασ ενϊνει καλφτερα από 

μια κοινι καλλιτεχνικι ςυγκίνθςθ». 

 

VIII. ΑΦΡΘΨΛΞΑ άΑΛΡΣΠΕΡΑ ΥΣΩ ΧΩΡΔΕΣΡΨΑΛ ΠΕ ΨΘΡ ΨΕέΡΘ 

 Χτρατευμζνθ τζχνθ: όταν θ τζχνθ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για πολιτικζσ επιδιϊξεισ και ιδεολογίεσ 

όταν το περιεχόμενο τθσ προπαραςκευάηεται για τθν εξυπθρζτθςθ μικροκομματικϊν ςκοπιμοτιτων, τότε 

δεςμεφεται θ ελευκερία του δθμιουργοφ και θ ανιδιοτελισ ζκφραςθ του. Υολλοί διακθρφςςουν πωσ το 

ζργο του δθμιουργοφ πρζπει να υπθρετεί κάποια «πιςτεφω». Σι καλλιτζχνεσ και οι διανοοφμενοι γενικά 

που ζχουν πολιτικι τοποκζτθςθ και τθν αποκαλφπτουν ςτα ζργα τουσ κεωροφνται «ςτρατευμζνου). Χυχνά 

αυτοί οι καλλιτζχνεσ προςπακοφν να επθρεάςουν το κοινό τουσ, να προπαγανδίςουν τισ πεποικιςεισ τουσ 

μζςα από τα ζργα τουσ. 

 Θ τζχνθ για τθν τζχνθ: ςφμφωνα με οριςμζνουσ κεωρθτικοφσ θ τζχνθ υπθρετεί μονάχα τθν ζκφραςθ του 

ωραίου και πρζπει να λειτουργεί ελεφκερα από κάκε είδουσ ςκοπιμότθτεσ. Σι οπαδοί αυτισ τθσ άποψθσ 

αφαιροφν από τθν τζχνθ κάκε ςτοιχείο ιδεολογικό ι θκικό και υποςτθρίηουν το δόγμα τθσ «κακαρισ» 

τζχνθσ. 

 Ψζχνθ για τουσ λίγουσ: όταν θ τζχνθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςε μια μερίδα ατόμων που κεωρείται 

πνευματικά ανϊτερθ, προετοιμαςμζνθ από πλευρά καλλιτεχνικισ παιδείασ και άρα ευαιςκθτοποιθμζνθ 

ϊςτε να ςυλλαμβάνει τα οποιαδιποτε δυςνόθτα μθνφματα τθσ τζχνθσ, τότε θ τζχνθ γίνεται ζνασ πομπόσ 

δυςπρόςιτοσ ςτουσ πολλοφσ και ξεφεφγει από τον κοινωνικό τθσ προοριςμό. 

 Εμπορευματοποίθςθ τθσ τζχνθσ: θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ «αγκάλιαςε» και τον καλλιτεχνικό τομζα 

και ζτςι ςιμερα ο δθμιουργόσ τείνει να εξελιχκεί ςε βιομθχανικό εργάτθ, που υποχρεοφται να παράγει όχι 

με βάςθ τθν ζμπνευςθ, αλλά με βάςθ τισ απαιτιςεισ και τον αρικμό των καταναλωτϊν. Επιπλζον, το ζργο 

τζχνθσ γίνεται ςυχνά αντικείμενο διαφιμιςθσ και επίδειξθσ. Θ ςφγχρονθ ςτείρα παιδεία δεν βοθκά τον 

άνκρωπο να αναπτφξει γνιςιο καλλιτεχνικό κριτιριο, με απόρροια ο τελευταίοσ να αγοράηει ζνα ζργο 

τζχνθσ όχι γιατί τον εκφράηει, αλλά γιατί κα του προςδϊςει κφροσ. Ψο ζργο τζχνθσ ςτα χζρια ενόσ τζτοιου 

ανκρϊπου αποτελεί τρόπαιο κοινωνικισ καταξίωςθσ και δεν ξεχωρίηει ςε τίποτα από ζνα ακριβό 

αυτοκίνθτο. 
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Iέ. ΑΛΨΛΑ ΞΦΛΧΘΧ ΧΨΘΡ ΨΕέΡΘ ΞΑΛ ΑΥΣΠΑΞΦΩΡΧΘΧ ΥΣΟΟίΡ ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΣΛΣΨΛΞΘ ΨΕέΡΘ 

• Χιμερα, θ γενικότερθ χρθςιμοκθρικι πορεία τθσ κοινωνίασ οδθγεί τθν τζχνθ προσ το κζρδοσ. Ωπάρχει μια 

μαηικι παραγωγι καλλιτεχνθμάτων ς' όλεσ τισ μορφζσ τθσ τζχνθσ, που επθρεάηει τθν ποιότθτα, γιατί δεν 

υποκινείται από τθν εςωτερικι ανάγκθ του καλλιτζχνθ αλλά από τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ. Αλλά και ο 

άνκρωποσ - δζκτθσ εγκλωβίηεται ςτον κλοιό τθσ ςτυγνισ ειδίκευςθσ, εμπλζκεται ςτουσ ταχφτατουσ ρυκμοφσ 

και ςτισ απαιτιςεισ τθσ τεχνοκρατικισ εποχισ μασ, υπερεντατικοποιεί τθν εργαςία του, ϊςτε και το λιγοςτό 

ελεφκερο χρόνο του δεν τον απολαμβάνει. 

• Θ ρευςτότθτα και θ ιδεολογικι ςφγχυςθ τθσ εποχισ μασ, με τθν απουςία οραμάτων, κοινϊν ςτόχων, 

κακϊσ και με τθν κατολίςκθςθ των θκικϊν αξιϊν, επθρεάηουν και τθν τζχνθ, που αρκετζσ φορζσ 

ιςοπεδϊνεται. Ξαλλιτεχνικά ζργα χωρίσ ιδεαλιςμό είναι καταδικαςμζνα. Θ διαλυτικότθτά αυτι τθσ 

κοινωνίασ επιδρά αναςταλτικά και ςτο κοινό, εφόςον τα άτομα αδυνατοφν να κατανοιςουν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ -τόςο απζναντι ςτον εαυτό τουσ όςο και απζναντι ςτουσ άλλουσ- ςθμαντικότατθ 

ανάμεςα ςτισ οποίεσ είναι και θ εναςχόλθςθ με τθν τζχνθ. 

• Ψο ρεφμα μιμθτιςμοφ και ξενομανίασ καταλφει τθν εςωτερικότθτα του καλλιτζχνθ και τον οδθγεί ςτθν 

πιςτι αντιγραφι, γεγονόσ που προδίδει ότι θ τζχνθ κινείται ςτθν επιφάνεια και δεν αναδεικνφεται από το 

βάκοσ τθσ ψυχισ. Ακόμθ, το αντιπαραδοςιακό πνεφμα ςτρζφει τισ τζχνεσ ςε φόρμεσ - τεχνοτροπίεσ 

«νεωτεριςτικζσ» και ακατανόθτεσ, δίχωσ να υπάρχει δθμιουργικι ςυνζπεια και ςυνζχεια. 

• Θ εποχι του ατομικιςμοφ ςθμαίνει πωσ ςυχνά καταργείται θ κοινωνικι αναγκαιότθτα τθσ τζχνθσ. Ζτςι, 

πολλοί καλλιτζχνεσ λειτουργοφν αυκαίρετα και κολά, αςυνάρτθτα και εξατομικευμζνα, δίνοντασ ςτθν τζχνθ 

τουσ μια μορφι ελιτιςμοφ και πνευματικοφ ρατςιςμοφ. Αυτό φυςικά απομακρφνει το κοινό από τθν τζχνθ 

τζτοιου είδουσ, τθν οποία κεωρεί ακατανόθτθ. Θ απομάκρυνςθ, εξάλλου, από τθ φφςθ και ό,τι αυτι 

αντανακλά, ςιμανε τθν απϊλεια ευαιςκθςίασ και φυςικότθτασ ςτα ζργα τζχνθσ και ενίςχυςε τον 

ατομικιςμό του ατόμου, ςτοιχεία, δυςτυχϊσ, που αντικακίςτανται από τεχνθτά μζςα και τα οποία 

αλλοιϊνουν τθ φυςιογνωμία τθσ. 

• Υολλζσ φορζσ, επίςθσ, θ τζχνθ ςτρατεφεται ςε κομματικά ςυμφζροντα και πολιτικζσ ιδεολογίεσ, θ 

καλλιτεχνικι δθμιουργία είναι ςκόπιμθ, άρα χάνει τθν ανανεωτικι και διαχρονικι τθσ αξία, γεγονόσ που 

απομακρφνει τον καλλιτζχνθ από τθν ελευκερία του, ςυνεπϊσ και τθν ελευκερία του κοινοφ. Σ καλλιτζχνθσ 

περιορίηεται και αλλοτριϊνεται διανοθτικά και θκικά, αποποιείται τθσ απελευκερωτικισ του δφναμθσ και 

εγκλωβίηεται ςε ςυμφζροντα άλλων, είναι υποχείριο τουσ, ενϊ οι δζκτεσ είναι πολφ εφκολο να 

ετεροκατευκυνκοφν. 

• Σ ςφγχρονοσ αςτικοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ ςυχνά αποπροςανατολίηει το κοινό και το οδθγεί ςτθν 

απομάκρυνςθ από τθν τζχνθ, γιατί το κοινό λειτουργεί ςαν άμορφθ μάηα, δεν επικοινωνεί, ϊςτε να 

κατανοιςει το νόθμα τθσ τζχνθσ, είναι αποκομμζνο από τθ φφςθ και δεν ζχει χϊρο προςωπικισ ζκφραςθσ, 

αςφυκτιά ςτισ ςφγχρονεσ τςιμεντουπόλεισ, επομζνωσ, δεν ζχει πνευματικζσ ανθςυχίεσ, που αποτελοφν το 

εφαλτιριο για τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ. 

• Ψζλοσ, πρζπει να υπενκυμίςουμε και τθν απουςία γνιςιων καλλιτεχνικϊν ερεκιςμάτων από τουσ φορείσ 

αγωγισ, ςε μια εποχι όπου εκλείπει θ ανκρωπιςτικι παιδεία. 

• Αλλά και το ςχολείο βαςίηει τθ λειτουργία του ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων τυποποιθμζνων για τθν είςοδο 

ςτο επάγγελμα, χωρίσ τθν κατάλλθλθ υποδομι για καλλιζργεια καλλιτεχνικϊν ενδιαφερόντων ςτουσ νζουσ. 

Ξαι αυτό ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι απουςιάηει το ζντονο ενδιαφζρον τθσ πολιτείασ για τθν τζχνθ, αφοφ 

οι πολιτικοί, λόγω μυωπικισ αντίλθψθσ για τθ διαχείριςθ τθσ εξουςίασ, δεν διακζτουν οράματα για το 

γνιςιο πολιτιςμό. 
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• Ψα ΠΠΕ δεν προωκοφν όςο κα 'πρεπε τθν ποιοτικι τζχνθ, αλλά μθχανοποιοφν τθν ψυχαγωγία, 

ναρκϊνοντασ ζτςι τον πνευματικό δυναμιςμό των δεκτϊν. 

• Πποροφμε μάλιςτα ςτα παραπάνω αίτια να προςκζςουμε τθν ευκφνθ των ίδιων των καλλιτεχνϊν, γιατί 

οριςμζνοι απ’ αυτοφσ οδθγοφν τθν τζχνθ ςτα παραπάνω αρνθτικά φαινόμενα (βλ. VIII. Χτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο), γι’ αυτό και απομακρφνουν πολφ κόςμο απ’ αυτιν. 

 

έ. ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΓΡΘΧΛΑΧ ΞΑΟΟΛΨΕέΡΛΞΘΧ ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑΧ 

 Θ εςωτερικι και εξωτερικι ελευκερία. Θ πνευματικι ελευκερία πρζπει να διαφεντεφει το ζργο του 

καλλιτζχνθ. Ψότε το μινυμα, θ ιδζα μετουςιϊνεται ςε ανόκευτθ δθμιουργία.  

 Δθμοκρατικό πολίτευμα, προςταςία τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ και ςκζψθσ, ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν, 

πλουραλιςμόσ. 

 Ψο αεικίνθτο και ερευνθτικό καλλιτεχνικό πνεφμα. Ξφριο όπλο τθσ τζχνθσ είναι θ φανταςία, θ οποία 

αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ του νου, κακϊσ γονιμοποιεί τθ ςκζψθ και χαρίηει τθν ζμπνευςθ. 

 Ψο ζμφυτο χάριςμα του καλλιτζχνθ που τον παρακινεί ςτθν πρωτότυπθ δθμιουργία. 

 Θ διαρκισ ανάγκθ του δθμιουργοφ για αυτοβελτίωςθ και θ διάκεςθ επικοινωνίασ με το ςυνάνκρωπο. 

 Ψο ζντονο αίςκθμα θκικισ ευκφνθσ. Σ καλλιτζχνθσ με τα ζργα του γίνεται αρωγόσ του εκπολιτιςμοφ και 

τθσ θκικοποίθςθσ του ανκρϊπου. 

 Θ αποδζςμευςθ τθσ κοινωνίασ από τθν κάλυψθ των άμεςων βιοποριςτικϊν αναγκϊν. Σικονομικι 

ςτιριξθ των καλλιτεχνϊν, αλλά και των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων γενικότερα από τθν πολιτεία. Σι 

πνευματικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου εξυπθρετοφνται πλθρζςτερα όταν διακζτει οικονομικοφσ πόρουσ και 

ελεφκερο χρόνο (χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ αρχαία Ακινα). 

 Θ κοινωνία πρζπει να είναι δεκτικι ςε καλλιτεχνικά ερεκίςματα και αυτό ςυμβαίνει μόνο όταν ο πολίτθσ 

ζχει λάβει τθν απαιτοφμενθ παιδεία και είναι θκικά ϊριμοσ. Λδιαίτερα για τουσ νζουσ είναι απαραίτθτθ θ 

αιςκθτικι αγωγι και θ παροχι καλλιτεχνικϊν ερεκιςμάτων  

 Αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ, καλλιζργεια αξιϊν. 

 

XI. ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΥΛΣ ΧΩΧΨΘΠΑΨΛΞΘ ΕΥΑάΘ ΨΣΩ ΞΣΧΠΣΩ ΠΕ ΨΘΡ ΥΣΛΣΨΛΞΘ ΨΕέΡΘ 

- Από το κοινό 

Θ αποτελεςματικότθτα τθσ τζχνθσ δεν εξαρτάται μόνο από το δθμιουργό, αλλά και από το κοινό. Διότι, 

αν θ τζχνθ δεν ζχει αντίκριςμα, τότε ικανοποιεί μονάχα τισ ανάγκεσ του καλλιτζχνθ και δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτθν ευρφτερθ κοινωνικι τθσ αποςτολι. 

Υρζπει, λοιπόν, και το κοινό να αναγνωρίηει τθ μορφωτικι αξία τθσ τζχνθσ, να μπορεί να τθ διακρίνει 

από τθν κίβδθλθ, να μθν τθν υποτιμά αλλά οφτε και να τθ κεωρεί είδοσ πολυτελείασ ι απλϊσ μζςο 

διαςκζδαςθσ και εκτόνωςθσ. Αντίκετα, οφείλει να ςυνειδθτοποιιςει πωσ θ τζχνθ είναι μζςο μάκθςθσ, ζχει 

ςτόχο παιδευτικό - παιδαγωγικό, ςκοπεφει ςτθν κάκαρςθ τθσ ψυχισ και τθν υπζρβαςθ των ορίων, με ςκοπό 

ζναν κόςμο καλφτερο και περιςςότερο ανκρϊπινο. 

Ξαι επειδι οι ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ απομακρφνουν τον πολίτθ από τθν τζχνθ και μάλιςτα 

περικωριοποιοφν και εξορίηουν τθ γνιςια δθμιουργία (ζλλειψθ ι κακι αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου, 

ειδίκευςθ και υπερεντατικοποίθςθ εργαςίασ, ςυνκετότθτα - ταχφτθτα, υλικοευδαιμονιςτικι αντίλθψθ ηωισ, 
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αδιαφορία και ανευκυνότθτα, υποκατάςταςθ τθσ τζχνθσ από τα κεάματα των ΠΠΕ, εξειδικευμζνοσ 

προςανατολιςμόσ παιδείασ, απουςία ανκρωπιςμοφ λόγω τεχνοκρατιςμοφ), είναι ανάγκθ να αφανιςτεί 

πνευματικά το κοινό, ϊςτε να γίνει ςυμμζτοχοσ τθσ γνιςιασ τζχνθσ και ζτςι αυτι να υλοποιιςει τθν 

αποςτολι τθσ. 

Αυτό προχποκζτει: 

 Ψο κοινό να ζχει πνευματικά ενδιαφζροντα και ανθςυχίεσ, να επεξεργάηεται τα μθνφματα και να μθ 

μαηοποιείται, να μθν ετεροκατευκφνεται, να προβαίνει ςε αυτοκριτικι και να ιεραρχεί τισ αξίεσ αλλά και τισ 

ανάγκεσ του, να μθν πακθτικοποιείται, οφτε να εγκλωβίηεται ςτθν ςτείρα ειδίκευςθ, να αξιοποιεί 

δθμιουργικά τον ελεφκερο χρόνο του περιορίηοντασ τθν αςφδοτθ μανία για κζρδοσ, και να επιδιϊκει τθν 

υγιι ψυχαγωγία. Πόνο ζτςι το κοινό κα μορφωκεί, κα ςυλλάβει το ουςιϊδεσ νόθμα τθσ ηωισ και δε κα 

είναι άκυρμα ςτα χζρια επιτθδείων και καιροςκόπων.  

 Ρα ανυψωκεί θ πνευματικι ςτάκμθ του λαοφ, προκειμζνου θ τζχνθ να πε-ράςει τα μθνφματα τθσ και να 

'χει λόγο φπαρξθσ. Χθμαντικό ρόλο μποροφν να διαδραματίςουν οι φορείσ αγωγισ, ϊςτε να καλλιεργιςουν 

ςτο κοινό τθν αιςκθτικι αντίλθψθ και να το κωρακίςουν με τζτοια εφόδια, προκειμζνου να προβάλει τισ 

απαραίτθτεσ αντιςτάςεισ: 

- Από τθν οικογζνεια 

Γόνιμοσ και ελεφκεροσ διάλογοσ, γονείσ-πρότυπα δθμιουργίασ, ςτροφι ςτο κζατρο, ςτθ μουςικι, ςτο βιβλίο 

και γενικότερα ςτισ πνευματικζσ εναςχολιςεισ, ανίχνευςθ κλίςθσ και ταλζντου παιδιοφ. 

- Από το ςχολείο 

Ανκρωπιςτικόσ χαρακτιρασ, καλλιζργεια πνεφματοσ, μετάγγιςθ αξιϊν ηωισ, καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ, οι 

μακθτικζσ κοινότθτεσ να είναι χϊροι δθμιουργίασ, πολιτιςτικι αγωγι με μακιματα από ειδικοφσ 

κακθγθτζσ. 

- Από τα ΠMΕ 

Ξανάλια ιδεολογίασ και όχι προπφργιο υλικϊν προπαγανδιςτικϊν μθνυμάτων, εκπομπζσ για τθ γνιςια 

τζχνθ, προβολι άξιων καλλιτεχνϊν και όχι ανκρϊπων του φκθνοφ κεάματοσ, αυτοκριτικι των 

δθμοςιογράφων και ςεβαςμόσ ςτο κοινό. 

-Από το κράτοσ: 

Διαςφάλιςθ τθσ αδζςμευτθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, πολίτευμα δθμοκρατικό που να ςζβεται τον 

άνκρωπο και τθν αξία του, εξαςφάλιςθ υψθλοφ βιοτικοφ επιπζδου, ϊςτε ο πολίτθσ να απελευκερϊνεται 

από τθ βιοτικι μζριμνα και να μπορεί να αςχολείται με τα πνευματικά αγακά, όπωσ τθν τζχνθ, πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ και κζντρα δθμιουργίασ ςε πόλεισ, κωμοπόλεισ και χωριά (βιβλιοκικεσ, κζατρα κ.ά.), ςτιριξθ 

και ενίςχυςθ των καλλιτεχνϊν, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτο διαφωτιςτικό τουσ ρόλο. 

 

Χυμπζραςμα: 

Πόνο κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ τζχνθ κα είναι αυκεντικι και το κοινό κα γεφεται τουσ καρποφσ τθσ, 

κακϊσ ο βίοσ του κα εμφορείται από υψθλζσ αξίεσ και ιδανικά, και ο πολιτιςμόσ, κυρίωσ ο πνευματικόσ, κα 

τροφοδοτείται. 
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XII.ΥΣΨΕ Θ ΨΕέΡΘ ΕΛΡΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΨΕ ΞΛΒΔΘΟΘ; 

Ζνα καλλιτεχνικό δθμιοφργθμα είναι αυκεντικό και αποτελεςματικό, όταν: 

• Διευρφνει τουσ πνευματικοφσ ορίηοντεσ του ανκρϊπου, δίνει ερεκίςματα για ανάπτυξθ τθσ κρίςθσ και 

του προβλθματιςμοφ και για εξοβελιςμό τθσ πνευματικισ ςυρρίκνωςθσ. 

• Χυμβάλλει ςτθν αυτοπραγμάτωςθ και τθ ςφυρθλάτθςθ θκικισ προςωπικότθτασ, διοχετεφει πρότυπα 

ανκρωπιςτικά, που βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ να γίνουν ενάρετοι και να αντιςτακοφν τον θκικό εκμαυλιςμό 

τθσ εποχισ. 

• Ωκεί τον άνκρωπο ςτο ωραίο, ςυντελεί ςτθν εκλζπτυνςθ των ςυναιςκθμάτων, καλλιεργεί τισ ψυχικζσ 

ιδιότθτεσ και ενιςχφει τθ διάκεςθ για τθ ηωι, μακριά από μθδενιςτικζσ τάςεισ, ψυχικά αδιζξοδα και τθν 

πλιξθ τθσ κακθμερινότθτασ. 

• Διαμορφϊνει ανκρϊπουσ που αναλαμβάνουν τθν κοινωνικι και πολιτικι τουσ ευκφνθ, τθροφν τουσ 

νόμουσ και ςζβονται τα δικαιϊματα των άλλων, αντιςτζκονται ςτον άτεγκτο ανταγωνιςμό και τθν θκικι του 

ςυμφζροντοσ, ςυμμετζχουν ςτα κοινά, καταγγζλλουν αταςκαλίεσ και ηουν με άξονα τισ αρχζσ τθσ 

δθμοκρατίασ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

• Βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να κατανοιςουν το αλθκινό νόθμα τθσ ηωισ, μακριά από τθ χυδαία 

υλικοευδαιμονιςτικι αντίλθψθ, ενιςχφει τον αγϊνα για οικολογικι ςυνείδθςθ και ιςοκατανομι του 

πλοφτου, ϊςτε να αποφεφγονται αδικίεσ και ανιςότθτεσ. 

• Χφυρθλατεί το εκνικό φρόνθμα, αλλά και τθ ςυναίνεςθ και ςυνζνωςθ των λαϊν, διακθρφςςει τθν 

ειρινθ, βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να ζλκουν ςε επαφι με τθν παράδοςθ αποφεφγοντασ τθν ξενομανία και 

τθν πολιτιςτικι διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων χωρϊν. 

 

Αντίκετα, θ τζχνθ δεν είναι αποτελεςματικι, όταν: 

• Χυμβάλλει ςτον εφθςυχαςμό και τθν αμάκεια, εγκλωβίηει τουσ ανκρϊπουσ ςε δόγματα, αφιονίηει τα 

πλικθ και προωκεί τθν προπαγάνδα. 

• c Υροςφζρει φκθνά κεάματα που απευαιςκθτοποιοφν και ενιςχφουν τθν ψυχικι εντροπία και τθ 

λείανςθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. 

• Διαιρεί τον κόςμο, ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ αδικιϊν και ανιςοτιτων, προβάλλει τθ βία και τθν 

αςχιμια τθσ ηωισ χωρίσ να επιδιϊκει τθν εξζλιξθ τθσ, υπθρετεί ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα, ευνουχίηει τθν 

πολιτικι κρίςθ των ατόμων. 

• Ωποβακμίηει τθ γλϊςςα, υπονομεφει τθν πολιτιςτικι φυςιογνωμία του λαοφ, ςυντελεί ςτθν 

αναηωπφρωςθ των εκνικιςμϊν. 

 

XIV. Θ υποβάκμιςθ τθσ τζχνθσ ςτο ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο 

Χφμφωνα με τον Ξ. Ψςάτςο «θ αιςκθτικι αγωγι δεν είναι πολυτζλεια, είναι ανάγκθ». Εντοφτοισ, οι 

προςπάκειεσ για μφθςθ των ςθμερινϊν μακθτϊν ςτθν τζχνθ δεν επαρκοφν. Λδιαίτερα ςτο λφκειο, που 

ςυνικωσ λειτουργεί ωσ προκάλαμοσ των ΑΕΛ και ΨΕΛ, τα δείγματα καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και αγωγισ είναι 

υποτυπϊδθ και ςτθρίηονται περιςςότερο ςτθν πρωτοβουλία και τον προςωπικό ηιλο οριςμζνων 

εκπαιδευτικϊν. έαρακτθριςτικά τθσ υποβάκμιςθσ τθσ τζχνθσ ςτο ςχολείο είναι τα ακόλουκα δείγματα:  

1. Θ οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, εκκζςεων, ςυναυλιϊν κ.λπ. είναι περιοριςμζνθ, και όταν είναι 

υποχρεωτικζσ, όπωσ για παράδειγμα κατά τον εορταςμό των εκνικϊν επετείων, αντιμετωπίηονται ωσ 

απϊλεια χρόνου, αγγαρεία, φυγι απ' τα άλλα μακιματα και δε ςυνοδεφονται από τθν απαραίτθτθ 

ποιότθτα, φανταςία και πρωτοτυπία. 
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2. Ψα μακιματα μουςικισ και καλλιτεχνικϊν που προβλζπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα κεωροφνται 

δευτερεφοντα και οι ίδιοι οι διδάςκοντεσ των υπόλοιπων μακθμάτων τα αντιμετωπίηουν με προκατάλθψθ. 

Για παράδειγμα, δανείηονται εφκολα διδακτικζσ ϊρεσ από τουσ ςυναδζλφουσ των καλλιτεχνικϊν 

μεταδίδοντασ και ςτα παιδιά το ςτερεότυπο ότι πρόκειται για μακιματα ελάςςονοσ ςθμαςίασ. 

3. Χε πολλά ςχολεία δεν υπάρχει ακόμθ θ απαραίτθτθ υποδομι (αίκουςεσ εκδθλϊςεων, οπτικοακουςτικά 

μζςα κ.λπ.) για τθν προϊκθςθ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Ενϊ τα μζςα καλλιτεχνικισ αγωγισ, π.χ. 

μουςικά όργανα, λείπουν παντελϊσ από το ςχολείο. 

4.  Θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ είναι ελλιπισ, περιοριςμζνθ κυρίωσ ςτισ απαιτιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου 

και των εξετάςεων. Χε άλλεσ πάλι περιπτϊςεισ τα κείμενα κατακερματίηονται ουςιαςτικά εξαιτίασ μιασ 

ανοφςιασ, εξονυχιςτικισ ανάλυςθσ κάκε λζξθσ, που πραγματοποιείται από τουσ ίδιουσ τουσ διδάςκοντεσ, 

δίχωσ τελικά να διαςϊηεται θ μαγεία τθσ τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ. 

5. Οίγα ςχολεία διακζτουν κεατρικοφσ ομίλουσ, μουςικοχορευτικζσ ομάδεσ κ.λπ. και γενικότερα δεν 

ενκαρρφνεται θ ςφςταςθ τουσ. 

6. Ψα μακιματα που αναφζρονται ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ γίνονται, ςυνικωσ, χωρίσ το απαραίτθτο οπτικό 

υλικό ι, αν πρόκειται για ελλθνικά ζργα τζχνθσ, μακριά από τα μουςεία και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

όπου βρίςκονται. 

7.  Σι μακθτζσ δεν επιςκζπτονται ςυχνά μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κ.λπ., ϊςτε να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθν ομορφιά και τθν αξία τθσ τζχνθσ του λαοφ μασ. 

8. Ψο μάκθμα τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ διδάςκεται προαιρετικά και ςυνικωσ χωρίσ το απαραίτθτο εποπτικό 

υλικό. 

9. Χε πολλά ςχολεία οι κζςεισ των κακθγθτϊν των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων παραμζνουν κενζσ για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα, ιδιαίτερα ςτθν επαρχία. 

 

Ψα κυριότερα αίτια τθσ υποβάκμιςθσ τθσ τζχνθσ ςτο ςχολείο είναι τα ακόλουκα: 

 Σ λανκαςμζνοσ προςανατολιςμόσ του ςχολείου ιδιαίτερα ςτο λφκειο - εκκολαπτιριο των αυριανϊν 

τεχνοκρατϊν.  

 Ψο περιεχόμενο ςπουδϊν, βάςει του οποίου δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διανοθτικι και ελάχιςτθ ςτθ 

ςυναιςκθματικι καλλιζργεια των μακθτϊν. 

 Υαρά τισ αλλαγζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν παρζχεται θ προςδοκϊμενθ ανκρωπιςτικι παιδεία. 

 Ψα καλλιτεχνικά μακιματα κεωροφνται δευτερεφοντα, εξαιτίασ τθσ εντατικοποίθςθσ των πανελλαδικϊν 

εξετάςεων. 

 Θ οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων κεωρείται απϊλεια χρόνου. 

 Σ γενικότεροσ χαρακτιρασ τθσ εποχισ μασ και τθσ κοινωνίασ μασ είναι τζτοιοσ (υλιςτικό πνεφμα - 

καταναλωτικό πρότυπο, κεοποίθςθ τθσ μθχανισ και τθσ τεχνολογίασ - κρίςθ αξιϊν κ.λπ.), ϊςτε δε κα 

μποροφςε να μείνει ανεπθρζαςτοσ και ο χϊροσ τθσ Εκπαίδευςθσ, εφόςον μάλιςτα το ςχολείο 

αντικατοπτρίηει τθν κοινωνία ςε κάκε εποχι. 
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Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου 

Για να πάρει θ τζχνθ τθ κζςθ που τθσ ταιριάηει ςτο ςφγχρονο ςχολείο, απαιτείται μια διαφορετικι 

εκπαιδευτικι αντίλθψθ και φιλοςοφία. Τςο κα παραμζνει κυρίαρχθ επιλογι θ μετάδοςθ τυποποιθμζνων 

γνϊςεων, ο ανταγωνιςμόσ, θ επιτυχία ςτισ εξετάςεισ, τόςο θ τζχνθ κα βρίςκεται ςτο περικϊριο τθσ ςχολικισ 

ηωισ. Γιατί τζχνθ ςθμαίνει ελεφκερθ ζκφραςθ, φανταςία, δθμιουργία, παιχνίδι, ελεφκεροσ χρόνοσ, αγάπθ 

για τθ ηωι και τισ ομορφιζσ τθσ.  

Αποτελεί, λοιπόν, αδιριτθ ανάγκθ να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αιςκθτικι αγωγι των νζων με νζα μακιματα, 

βιβλία, εποπτικά και οπτικοακουςτικά μζςα αλλά, και τθν απαραίτθτθ χρθματοδότθςθ από το κράτοσ, γιατί 

θ αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του πολίτθ αποτελεί ακρογωνιαίο λίκο για τθν ευρφτερθ καλλιζργεια του και 

τθν αντίςταςθ του απζναντι ςτα αλλοτριωτικά - διαβρωτικά ρεφματα του καιροφ μασ. 
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Ξριτιριο αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Θ τζχνθ είναι θ βάςθ τθσ παιδείασ 

Ζχει επανειλθμμζνα τονιςκεί από κορυφαίουσ παιδαγωγοφσ, και είναι πια b διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, ότι 

ο αποκλειςτικά νοοκρατικόσ προςανατολιςμόσ τθσ γενικισ παιδείασ αφινει ανεξζλικτεσ οριςμζνεσ πλευρζσ 

του αναπτυςςόμενου ανκρϊπου, όπωσ είναι θ φανταςία, θ δθμιουργικότθτα, θ αιςκθτικι ευαιςκθςία. 

Για να πλθρωκεί το κενό αυτό και να ζρχονται τα παιδιά ς' επαφι με τισ αιςκθτικζσ μορφζσ, με τον 

Ξόςμο των Πουςϊν, εφαρμόηουν διάφορα κράτθ ςε μεγαλφτερθ ι μικρότερθ κλίμακα, ζνα πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει επιςκζψεισ ςε μουςεία, παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων και ςυναυλιϊν, ανάλυςθ 

ζργων τθσ παγκόςμιασ λογοτεχνίασ κ.ά. Ψα παιδιά όμωσ είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ απροετοίμαςτα και 

δεν ζχουν αναπτυγμζνθ τθν απαιτοφμενθ δεκτικότθτα για να αφομοιϊςουν αυτά τα ερεκίςματα και ζτςι θ 

όλθ προςπάκεια μζνει τελικά ατελζςφορθ. 

Πόνο αν δϊςουμε ςτο παιδί τα μζςα να αυτενεργεί, να ςυμμετζχει ζμπρακτα και βιωματικά ςε 

διαδικαςίεσ που αφοροφν τον «Ξόςμο των Πουςϊν», κα μπορζςουμε να δθμιουργιςουμε ζνα 

αντιςτάκμιςμα ςτθ μονόπλευρθ γνωςεοκρατικι παιδεία και μια βάςθ για μια γενικότερθ ολοκλθρωμζνθ 

καλλιζργεια. 

Ωπάρχουν βζβαια ςκόρπια παραδείγματα τζτοιων προςπακειϊν (παιδικζσ χορωδίεσ, παιδικά κζατρα, 

παιδικι ηωγραφικι κ.ά), εκδθλϊςεισ όπωσ το πολφ αξιοςθμείωτο «Χυνζδριο Κεατρικισ Υαιδείασ» που ζγινε 

το 1983 ςτουσ Δελφοφσ, αλλά το κζμα δεν ζχει αντιμετωπιςκεί ςαν βαςικό πρόβλθμα. Δθλαδι δεν ζχει 

ξεκακαριςκεί τι αυριανοφσ ανκρϊπουσ επιηθτεί να δθμιουργιςει θ παιδεία, άτομα προςανατολιςμζνα μόνο 

χρθςιμοκθρικά, που κα ηουν ςυμβιβαςμζνα ςε μια αποχαυνωτικι απάνκρωπθ καταναλωτικι κοινωνία, ι 

ολοκλθρωμζνουσ ανκρϊπουσ με ευαιςκθςία για τισ αιςκθτικζσ μορφζσ, γι' αυτά που τρζφουν τθν ψυχι και 

προςφζρουν μιαν άλλθ ποιότθτα ηωισ. Αν κζλουμε το δεφτερο, δεν πρζπει να βλζπουμε το παιδί ςαν άδειο 

ςακί που οφείλουμε να το γεμίςουμε γνϊςεισ, αλλά ςαν ζνα ςωματικό, πνευματικό, ψυχικό ςφνολο που 

ηθτάει τθ ςφμμετρθ και ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ του. 

Για να το πετφχουμε αυτό, κα ζπρεπε από τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ να δϊςουμε ςε ό,τι ζχει 

ςχζςθ με τισ Ποφςεσ (μουςικι, χορό, ηωγραφικι, γλυπτικι, ποίθςθ, κζατρο) ίδια βαρφτθτα με τα μακιματα 

γνϊςθσ, με πυξίδα πάντα τθν αυτενζργεια του παιδιοφ, τθν καλλιζργεια τθσ φανταςίασ, τθσ 

δθμιουργικότθτασ του. Ξαι κα ζπρεπε ακόμα να ςυνεχίηεται μια τζτοια παιδεία, παράλλθλα με τθ 

γνωςεολογικι, ςε όλθ τθ μζςθ εκπαίδευςθ. 

Υολλοί αναγνϊςτεσ κα ςκεφκοφν τι ουτοπίεσ είναι αυτζσ. Χε μια εποχι που θ τεχνολογία προχωρεί τόςο 

ταχφρρυκμα, που κάκε χϊρα ζχει ανάγκθ από ςτρατιζσ επιςτθμόνων και τεχνοκρατϊν για να ςυμβαδίςει με 

τα διεκνι ςτάνταρτ, ζχουν τα παιδιά καιρό για τζτοια περιττά πράγματα; 

Απαντϊ ακριβϊσ επειδι θ τεχνολογία εξελίςςεται τόςο ιλιγγιωδϊσ και τείνει να μασ κατακυριεφςει και 

να μασ αλλοτριϊςει εντελϊσ. Υρζπει να βροφμε ζνα αντίδοτο. 

Ζχω υπόψθ μου μελζτεσ που ζγιναν τελευταία ςτθ Δυτικι Γερμανία και Αυςτρία που βεβαιϊνουν ότι τα 

παιδιά δθμοτικϊν ςχολείων, ςτα οποία προςφζρκθκε μια ςυςτθματικι «μουςικι» παιδεία (με τθν ζννοια 

που δϊςαμε ςτον όρο παραπάνω) είχαν ανϊτερθ βακμολογία ςτα τεςτ αντίλθψθσ, ικανότθτασ 

ςυγκζντρωςθσ, ηωτικότθτασ και κοινωνικότθτασ και ακόμα παρουςίαηαν λιγότερα ςυ-μπλζγματα και 

νευρϊςεισ από τα παιδιά των τάξεων που χρθςίμευαν για παραβολι. Ξαι το ςπουδαιότερο, είχαν βρει ζναν 

τρόπο να εκτονϊνουν τθν ζμφυτθ επικετικότθτα τουσ, που θ ςθμερινι ηωι, αντί να τθν καταςτζλλει, τθν 

τροφοδοτεί, και να τθν μεταβάλλουν ςε δθμιουργικι δράςθ. 
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Χ' αυτό το τελευταίο κα ζπρεπε να ςτακοφμε. Κυμίηω τα κλιβερά γεγονότα που ηιςαμε τα τελευταία 

χρόνια. Είδαμε ομάδεσ ανκρϊπων ςτα γιπεδα ποδοςφαίρου να εξαπολφουν πράξεισ βάρβαρθσ βίασ 

εναντίον αγνϊςτων τουσ, που απλϊσ είχαν άλλο είδωλο από το δικό τουσ. Ξι αν λάβουμε υπόψθ τα άλλα 

κοινωνικά αίτια που μπορεί να ςυμβάλλουν ςε τζτοια φαινόμενα, δεν μποροφμε ν' αμφιςβθτιςουμε ότι, αν 

οι άνκρωποι αυτοί είχαν μάκει από παιδιά πωσ υπάρχει κάτι ςτθ ηωι που αξίηει να μασ ενκουςιάηει πιο 

πολφ από το αν κα νικιςει «θ ομάδα μασ», αν είχαν γευτεί μιαν αλθκινι ψυχικι τροφι, δεν κα ζφταναν 

ποτζ ςε τζτοιεσ αποτρόπαιεσ πράξεισ βίασ. Θ μονόπλευρα αναπτυγμζνθ προςωπικότθτα τουσ και θ ατροφία 

μιασ ςθμαντικισ πλευράσ του ανκρϊπινου «είναι» εκβαρβάρωςε τθν ψυχι τουσ και τουσ ζςπρωξε να 

εκτονϊςουν τθν επικετικότθτα τουσ με τθν τυφλι βία. 

Εξαιρετικά ςθμαντικό για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ που μασ απαςχολεί εδϊ είναι το ζργο του 

Herbert Read "Education through art" (3θ ζκδοςθ, Οονδίνο 1956) που αρχίηει με τισ εξισ φράςεισ: «Θ κζςθ 

που υποςτθρίηω ςτο βιβλίο αυτό δεν είναι καινοφρια. Ψθν πρωτοδιατφπωςε πριν δυόμιςι χιλιάδεσ χρόνια ο 

Υλάτων. Εγϊ κα προςπακιςω μόνο να εκφράςω τθν άποψθ του Υλάτωνα για το τι ρόλο κα πρζπει να παίηει 

θ Ψζχνθ ςτθν Υαιδεία ζτςι, ϊςτε να γίνει άμεςα κατανοθτι για τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ και εφαρμόςιμθ ςτισ 

ςθμερινζσ ςυνκικεσ. Θ κζςθ είναι: Θ Ψζχνθ κα ζπρεπε να είναι θ βάςθ τθσ Υαιδείασ». 

Ασ μου επιτραπεί τελειϊνοντασ να φζρω ζνα παράδειγμα από τθ φφςθ. Αν ζνα αρχικά γόνιμο ζδαφοσ 

δεν καλλιεργθκεί και μείνει εκτεκειμζνο ςε βροχζσ και ανζμουσ, παραςφρεται το χϊμα, επζρχεται 

διάβρωςθ και δθμιουργείται βράχοσ, όπου δφςκολα πια φυτρϊνει κάτι. Ζτςι, αν αφεκεί ακαλλιζργθτθ θ 

ψυχι του μικροφ παιδιοφ, αν δεν τθσ δοκεί θ ςωςτι τροφι, θ τροφι που κα το κάνει ευαίςκθτο ςτο «Ωραίο 

και το Αλθκινό», αργότερα θ ψυχι αυτι χάνει τθ δεκτικότθτα τθσ. «Διαβρϊνεται, καταντάει άγονθ γθ, 

εκβαρβαρϊνεται». 

Δ. Υαπακεοδϊρου 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Ρα γράψετε περίλθψθ του κειμζνου (90-100 λζξεισ). 

(25μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Υϊσ εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι του κειμζνου; 

(5μονάδεσ) 

2.Υοιοι τρόποι πεικοφσ χρθςιμοποιοφνται ςτο κείμενο; Ρα δϊςετε ζνα παράδειγμα για τον κακζνα. 

(10μονάδεσ) 

3.Ρα αναγνωρίςετε τθ ςυλλογιςτικι πορεία τθσ τελευταίασ παραγράφου. 

(5 μονάδεσ) 

4.Ρα ετυμολογιςετε τισ παρακάτω λζξεισ: «προςανατολιςμόσ», «αποτρόπαιεσ», «αντιςτάκμιςμα», 

«ςυμβαδίςει», «εκβαρβαρϊνεται». 

(5 μονάδεσ) 

5.Ξατά τθν άποψθ τθσ ςυγγραφζα, θ καλλιτεχνικι παιδεία μπορεί να περιορίςει τθ βίαιθ ςυμπεριφορά. 

Υϊσ τεκμθριϊνεται ςτο κείμενο; (70-80λζξεισ) 

(10 μονάδεσ) 
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Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ψο άρκρο 1 (δ) του νόμου 1566, που αφορά τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ορίηει ωσ ζναν από τουσ ειδικότερουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ να 

υποβοθκεί τουσ μακθτζσ, «να κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, να 

ςζβονται τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ και να διαφυλάςςουν και προάγουν τον πολιτιςμό». Αν πιςτεφετε ότι θ 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν τζχνθ αποτελεί ζνα βαςικό ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ, να τεκμθριϊςετε τθν 

άποψθ ςασ και να διατυπϊςετε τισ ςκζψεισ ςασ για μια ουςιαςτικότερθ ςυμβολι του ςχολείου ςτο κζμα 

αυτό. Ωποβάλετε γραπτά τισ προτάςεισ ςασ ςτο υπουργείο Υαιδείασ ςε μια επιςτολι 500-600 λζξεων. 

(40 μονάδεσ) 
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ήΩέΑΓίΓΛΑ - ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΧ - ΥΣΔΣΧάΑΛΦΣ - ΣΠΑΔΛΞΑ ΥΑΛέΡΛΔΛΑ 

 - ΒΛΑ ΧΨΑ ΓΘΥΕΔΑ 

Α. ήΩέΑΓίΓΛΑ 

Λ. Σριςμοί 

 Ελεφκεροσ χρόνοσ: είναι ο χρόνοσ εκτόσ κφριασ, ςυςτθματικισ και υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ του 

ανκρϊπου (επάγγελμα, ςχολείο, οικιακζσ εργαςίεσ), τον οποίο μπορεί ν' αξιοποιιςει όπωσ εκείνοσ επικυμεί 

 ήυχαγωγία (ψυχι + άγω): με τον όρο αυτό εννοοφμε το ςφνολο των δθμιουργικϊν τρόπων αξιοποίθςθσ 

του ελεφκερου χρόνου, που προςφζρουν ςτον άνκρωπο όχι μόνον ευχαρίςτθςθ, χαλάρωςθ, φυγι από τθν 

κακθμερινότθτα και τθ μονοτονία αλλά και ψυχικι και πνευματικι καλλιζργεια. 

 Διαςκζδαςθ (από το ριμα διαςκεδάννυμι / -μαι = διαςκορπίηω / διαςκορπίηομαι): με τον όρο αυτό 

εννοοφμε τθν εκτόνωςθ, τθν ψυχικι εκφόρτιςθ που ζχει ανάγκθ ο άνκρωποσ ςτθ ηωι του και ειδικότερα 

ςτον ελεφκερο χρόνο του, προκειμζνου να νιϊςει ψυχικά ιςορροπθμζνοσ. Λδιαίτερα ςτθν εποχι μασ, με τθν 

πολυπλοκότθτα των κοινωνιϊν και τισ μεγάλεσ απαιτιςεισ, τα καταιγιςτικά μθνφματα και τουσ 

αλλθλοςυγκρουόμενουσ ρόλουσ, θ διαςκζδαςθ είναι απαραίτθτθ.  

Ψο ιδανικό είναι ο άνκρωποσ ςτον ελεφκερο χρόνο του να ςυνδυάηει τθ γνιςια ψυχαγωγία με τθν υγιι 

διαςκζδαςθ αλλά και τθν ξεκοφραςθ. 

 

II. Αντίφαςθ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ: 

α) Σ ςφγχρονοσ άνκρωποσ διακζτει περιςςότερο ελεφκερο χρόνο: 

• Θ μθχανι ειςιχκθ ςτον εργαςιακό χϊρο και 

 αφξθςε τθν παραγωγικότθτα, 

 απάλλαξε τον άνκρωπο από τθ χειρωνακτικι εργαςία —> απαλλαγι από κόπο και εξοικονόμθςθ 

χρόνου. 

• Θ εξζλιξθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και μεταφοράσ εκμθδζνιςε τισ αποςτάςεισ. 

• Πε τουσ ςυνδικαλιςτικοφσ αγϊνεσ κατζκτθςε: 

 τθν οκτάωρθ εργαςία, 

 τθν πενκιμερθ απαςχόλθςθ, 

 τθν ετιςια άδεια, 

 το κεςμό τθσ αργίασ για τισ μζρεσ των γιορτϊν, 

 τθν αφξθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, 

 το κεςμό τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ. 

Εντοφτοισ, τα παράπονα για ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου είναι ςιμερα ιδιαίτερα ςυχνά.  

β) Αιτίεσ ζλλειψθσ του ελεφκερου χρόνου παρά το βακμό εξζλιξθσ: 

• Θ καταναλωτικι μανία του ςφγχρονου ανκρϊπου -> επιβολι πιεςτικϊν αναγκϊν, που 

πολλαπλαςιάηονται ςυνεχϊσ και ωκοφν το άτομο ς' ζνα αδιάκοπο κυνθγθτό του χρόνου για τθν 

ικανοποίθςθ τουσ -> καταφυγι ςε δεφτερθ εργαςία, υπερωριακι απαςχόλθςθ -> μείωςθ του ελεφκερου 

χρόνου. 
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• Σι ςυνκικεσ ηωισ ςτισ ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ -> μεγάλεσ αποςτάςεισ - κυκλοφοριακό πρόβλθμα. 

• Λδιαίτερα ςυρρικνωμζνοσ είναι ο ελεφκεροσ χρόνοσ των νζων λόγω του αγϊνα τουσ να αποκτιςουν όςο 

το δυνατό περιςςότερα εφόδια για τθν μελλοντικι επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ. 

• Άγχοσ, ζντονοσ ρυκμόσ ηωισ, ςωματικι και ψυχικι κόπωςθ -> ζλλειψθ διάκεςθσ για δθμιουργικι 

αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου. 

• Αποπροςανατολιςμόσ του ςφγχρονου ανκρϊπου - αδυναμία του να κζςει ουςιαςτικζσ προτεραιότθτεσ 

ςτθ ηωι του  -> υλιςτικι νοοτροπία που οδθγεί ςτθ χρθςιμοκθρικι αντιμετϊπιςθ του ελεφκερου χρόνου -

> ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ προςπακεί να «ςκοτϊςει» τον ελεφκερο χρόνο του, αντί να τον αξιοποιιςει 

δθμιουργικά. 

Χυμπζραςμα: Ενϊ από τθ μια πλευρά, λόγω αντικειμενικϊν δεδομζνων και ςυνκθκϊν, ο ελεφκεροσ χρόνοσ 

αυξικθκε, από τθν άλλθ, όμωσ, ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ από δικι του επιλογι και με δικι του πρωτοβουλία 

περιορίηει πολφ ςθμαντικά τον ελεφκερο χρόνο του, υπερεργάηεται, και τελικά φτάνει να αντιμετωπίηει 

πρόβλθμα ζλλειψθσ ελεφκερου χρόνου. Επιπλζον, το πρόβλθμα δεν ζγκειται ςτθν ολικι ζλλειψθ ελεφκερου 

χρόνου, αλλά ςτο γεγονόσ ότι ο άνκρωποσ δεν τον αξιοποιεί δθμιουργικά. 

 

ΛΛΛ. Δείγματα νόκθσ ψυχαγωγίασ 

• Υακθτικι κζαςθ, π.χ. πακθτικι και ςυνεχισ παρακολοφκθςθ προγραμμάτων τθσ τθλεόραςθσ που οδθγεί 

ςε αποχαφνωςθ. Εμμονι ςε εκτονωτικζσ μορφζσ διαςκζδαςθσ και μόνο (π.χ. μπαρ, κλαμπ). 

• Βιομθχανοποιθμζνοι τρόποι εκμετάλλευςθσ του ελεφκερου χρόνου (π.χ. θλεκτρονικά παιχνίδια, 

αυτοκίνθτα κ.λπ.). Απομάκρυνςθ από αλθκινζσ μορφζσ τζχνθσ - επαφι μόνο με εμπορευματοποιθμζνεσ και 

τυποποιθμζνεσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, δθλαδι με μορφζσ μαηικισ κουλτοφρασ. 

• Ωπερκατανάλωςθ υλικϊν αγακϊν ακόμθ και ςτον ελεφκερο χρόνο, οπότε αυτόσ εμπορευματοποιείται 

και υποβακμίηεται. 

• Χφναψθ επιφανειακϊν - επιδερμικϊν ςχζςεων με τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. 

• Υλιρθσ αδράνεια ςτον ελεφκερο χρόνο. Χτο όνομα τθσ ανάπαυςθσ αρκετοί φτάνουν ςτο άλλο άκρο, τθν 

πλιρθ πακθτικοποίθςθ και απραξία, που μόνο δθμιουργικι δεν είναι. 

• Ωπερεντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, εναςχόλθςθ με επαγγελματικά κζματα και ςτον «υποτικζμενο» 

ελεφκερο χρόνο. Τταν ο τελευταίοσ αποκτά χρθςιμοκθρικι ςκοπιμότθτα, παφει να είναι πραγματικά 

ελεφκεροσ χρόνοσ. 

 

IV. Αίτια μθ υγιοφσ εκμετάλλευςθσ του ελεφκερου χρόνου 

• Χτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ - βιομθχανοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ εκφυλίηουν τον πνευματικό 

δυναμιςμό του ανκρϊπου, οπότε δεν ζχει τθν πνευματικι ωριμότθτα ν' αςχολθκεί με δθμιουργικζσ 

εναςχολιςεισ ςτον ελεφκερο χρόνο του. 

• Χυςςϊρευςθ πάρα πολλϊν ανκρϊπων ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, ζλλειψθ ηωτικοφ χϊρου για 

προςωπικι ζκφραςθ, απουςία ουςιαςτικισ επικοινωνίασ, αποξζνωςθ• όλα αυτά αλλοτριϊνουν τουσ 

ανκρϊπουσ και τουσ ςτρζφουν ςτθν ανοφςια εκτόνωςθ και τθ μθ υγιι ψυχαγωγία. 

• Χυνκετότθτα κοινωνιϊν, φοβερζσ απαιτιςεισ, αλλθλοςυγκρουόμενοι ρόλοι ςε ςυνδυαςμό με ςοβαρά 

προβλιματα, όπωσ θ ανεργία, θ αναξιοκρατία κ.ά., καταπιζηουν τον άνκρωπο και τον οδθγοφν ςε 

εκτόνωςθ, ακόμθ και αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ ςτον ελεφκερο χρόνο του. 
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• Θ οικογζνεια διζρχεται κρίςθ, χάνει το νόθμα τθσ εςτίασ, οπότε δεν υπάρχει χρόνοσ και διάκεςθ, ϊςτε να 

μεταλαμπαδεφςουν οι γονείσ ςτα παιδιά τισ κατάλλθλεσ αρχζσ και τα κατάλλθλα ενδιαφζροντα, για ν' 

αξιοποιοφν δθμιουργικά τον ελεφκερο χρόνο τουσ. 

• Ψο ςχολείο λειτουργεί περιςςότερο ωσ φορζασ χρθςιμοκθρικισ γνϊςθσ και λιγότερο ωσ φορζασ 

ανκρωπιςτικισ παιδείασ, που διαμορφϊνει ανκρϊπουσ ςφαιρικοφσ και πολφπλευρουσ, ϊςτε να ζχουν 

ςυνείδθςθ ότι ο ελεφκεροσ χρόνοσ είναι χρόνοσ για εςωτερικι ανάταςθ και όχι για. ψυχοκτονία. 

• Ψα ΠΠΕ με τα φκθνά κεάματα και τα «εφπεπτα ςόου» προβάλλουν αρνθτικά πρότυπα ωσ προσ το κζμα 

τθσ ψυχαγωγίασ, οπότε τελικά προςανατολίηουν τουσ δζκτεσ ςτθν ανοφςια διαςκζδαςθ. 

• Ψο ίδιο το άτομο ευκφνεται: μιμθτιςμόσ, υποδοφλωςθ ςτθ μόδα, ζλλειψθ ενδιαφερόντων. 

 

B. ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΧ 

I. Σριςμόσ 

Ακλθτιςμόσ είναι θ καταβολι προςπάκειασ από τον άνκρωπο, ο αγϊνασ ςτο πλαίςιο τθσ ευγενοφσ άμιλλασ 

με ςτόχο τθ ςωματικι άςκθςθ, τθν ψυχοπνευματικι καλλιζργεια και τθ δθμιουργικι ςυμφιλίωςθ ατόμων, 

ομάδων, λαϊν. 

 

ΛΛ. Λςτορικι αναδρομι - διαχρονικζσ αξίεσ αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και ακλθτικό ιδεϊδεσ 

Θ διάκεςθ του ανκρϊπου ν' αγωνιςτεί και να ςυναγωνιςτεί είναι φυςικι και πανάρχαια. Ωςτόςο, 

αυτό που μετρά περιςςότερο είναι το κίνθτρο αυτισ τθσ διάκεςθσ, γιατί αυτό είναι που καταδεικνφει τθν 

ειδοποιό διαφορά των ανκρϊπων και των λαϊν. Ψο αγωνιςτικό πνεφμα, λοιπόν, ςτο πλαίςιο του 

ακλθτικοφ πνεφματοσ, βρικε τθν ιδεατι του μορφι ςτουσ αγϊνεσ κατά τθν ελλθνικι αρχαιότθτα και 

ιδιαίτερα ςτουσ Σλυμπιακοφσ αγϊνεσ (ζναρξθ 776 π.Χ.), διότι μζςα ς' αυτοφσ κακρεφτίηονται πολλζσ 

απόλυτεσ αξίεσ, εδράηονται όλεσ ςχεδόν οι αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Αξίεσ που αποτζλεςαν τθ βάςθ 

για τθν υγιι αγωγι των εφιβων, τθν προετοιμαςία τουσ για τθν κοινωνικι ηωι, αλλά και αξίεσ που ζχτιςαν 

τθν πολιτεία τθσ ανκρωπότθτασ, τον παγκόςμιο πολιτιςμό. 

Περικζσ από αυτζσ είναι: 

 «Ρουσ υγιισ ζν ςϊματι φγιεΐ». Π' αυτι τθ ριςθ προςδιόριηαν τθν πνευματικι και ςωματικι αλκι με 

άξονα τον ακλθτιςμό. 

 Ακλθτικι ςυνφπαρξθ που εξιςϊνεται με τθν κοινωνικι ςυνεργατικότθτα και τθν θκικι ςυντροφικότθτα. 

 Αγωνιςτικι αρετι. 

 «Εφ άγωνίηεςκαι», γιατί το ενδιαφζρον δεν εντοπιηόταν ςτθ νίκθ αλλά ςτθ ςυμμετοχι. 

  Υανεκνικι ςυνάκροιςθ (Σλυμπιακοί αγϊνεσ), απ' όπου απορρζει και το πνεφμα του Σλυμπιςμοφ και 

τθσ ςυναδζλφωςθσ των λαϊν. Για κείνουσ ςιμαινε οικουμενικι ςυνάκροιςθ των ελεφκερων Ελλινων, αφοφ 

κάκε τζςςερα ζτθ ςυγκεντρϊνονταν από τθ Πακεδονία, τθ Χικελία και τθ Πικρά Αςία ςτθν Άλτθ για ν' 

αγωνιςτοφν. Ωπογραφόταν ανακωχι (εκεχειρία)και ςταματοφςαν οι πόλεμοι. 

 Σι Σλυμπιακοί αγϊνεσ ςυνδυάηονταν και με άλλεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (κρθςκευτικζσ: κυςίεσ 

ςε κοινοφσ βωμοφσ, καλλιτεχνικζσ: ωδζσ Υινδάρου για τουσ νικθτζσ, χοροί, τραγοφδι, άρα ψυχαγωγία). 

 Ξαλλιζργεια φίλακλου πνεφματοσ και όχι φανατιςμοφ και βίασ. 
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 Επιβράβευςθ λιτι (κομμάτι αγριελιάσ), δόξα όμωσ μεγάλθ (γκρεμιηόταν τμιμα του τείχουσ τθσ πόλθσ για 

τθν υποδοχι των Σλυμπιονικϊν, αποκτοφςαν υςτεροφθμία αυτοί και οι απόγονοι τουσ). Αυτι θ 

επιβράβευςθ αποκλείει τθν αξιοκατάκριτθ υλικι ςυναλλαγι. 

Επομζνωσ, το ακλθτικό ιδεϊδεσ, κεμελιϊνεται ςε αρχζσ δθμοκρατικότθτασ, ιςοτιμίασ και θκικισ, 

αφοφ με άξονα τον ακλθτιςμό οι αρχαίοι Ζλλθνεσ δίδαξαν μερικζσ από τισ ςθμαντικότερεσ αξίεσ του 

πρακτικοφ βίου. Ψα αγακά αυτά, που αποπνζει ο υγιισ ακλθτιςμόσ, ζχουμε ανάγκθ ςτθν εποχι μασ, όπου θ 

επικράτθςθ των ςυμφερόντων, θ ταπεινότθτα των ςυναλλαγϊν, θ εμπορευματοποίθςθ κάκε αξίασ αλλά και 

θ αδιαφορία επιβάλλουν τθν υιοκζτθςθ τζτοιων τρόπων ςυμπεριφοράσ και γενικότερα ηωισ, όπωσ αυτοί 

που απορρζουν από το γνιςιο ακλθτικό πνεφμα. 

Χτθν αρχαία Φϊμθ ο ακλθτιςμόσ ζπαψε να είναι κακικον του ελεφκερου πολίτθ και πλζον δεν ιταν 

παρά παρουςία αιματθροφ κεάματοσ. 

Σ μεςαίωνασ ιταν διςυπόςτατοσ. Από τθ μία υπιρχαν βαρβαρότθτεσ και από τθν άλλθ ιπποτικοί αγϊνεσ 

που τιμοφςαν τθ γενναιότθτα και τθν τόλμθ. 

Χτθ ςθμερινι εποχι οι ςαρωτικζσ αλλαγζσ που μεταβάλλουν παλιζσ αξίεσ και επιβάλλουν καινοφργιεσ 

πρακτικζσ και νοοτροπίεσ επθρζαςαν και τον ακλθτιςμό. Ψο ςθμερινό φίλακλο πνεφμα ζχει εκφυλιςτεί: 

 Από τθ ςτιγμι που ο ακλθτιςμόσ ζγινε επάγγελμα και επικράτθςαν οικονομικά ςυμφζροντα άλλαξε και ο 

τρόποσ που τον αντιμετωπίηουν οι φίλακλοι. Θ διεξαγωγι ενόσ παιχνιδιοφ δεν αποτελεί ζνα γεγονόσ που κα 

ενϊςει τουσ φιλάκλουσ, κα τουσ γεμίςει ςυναιςκιματα χαράσ, αγωνίασ, καυμαςμοφ, ενκουςιαςμοφ ι 

ακόμθ και ςυγκίνθςθσ, λφπθσ, ζνταςθσ, αλλά είναι μια ατζλειωτθ αντιπαράκεςθ μεταξφ δφο ομάδων για το 

πια κα υπεριςχφςει . Ψα ακλιματα ζχουν μετατραπεί ςε κεάματα, ςτα οποία δεν επιβραβεφεται θ καταβολι 

τθσ προςπάκειασ και θ ςυμμετοχι, αλλά μόνο οι πρϊτοι και οι νικθτζσ. 

 Ψα υπζρογκα ποςά που διακινοφνται ςε περιόδουσ μεταγραφϊν, τα προκακοριςμζνα αποτελζςματα των 

αγϊνων, θ ταφτιςθ του ακλθτιςμοφ με τον πρωτακλθτιςμό περνοφν ςτουσ φιλάκλουσ το μινυμα ότι ο 

ακλθτιςμόσ είναι μια ευκαιρία για εφκολο κζρδοσ, για προβολι, για δόξα . Ττι αξίηει να αςχολθκεί κανείσ μ' 

αυτόν εφόςον ζχει ωσ ςκοπό να γίνει πρωτακλθτισ , αλλιϊσ θ πολυπόκθτθ φιμθ δε κα ζρκει ποτζ. 

 Θ μετατροπι του φιλάκλου ςε φανατιςμζνο οπαδό, που δεν διςτάηει να καταφφγει ςε βίαιεσ εκδθλϊςεισ 

προκειμζνου να υπεραςπίςει τθν ομάδα του, οδθγεί το φίλακλο ςε ακραίεσ πράξεισ που κθλιδϊνουν τθν 

αξία του ακλθτιςμοφ. 

 

ΛΛΛ. Αξία του ακλθτιςμοφ 

• Ανυπζρβλθτθ θ αξία του ακλθτιςμοφ όςον αφορά τθ ςωματικι υγεία, κακϊσ και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

ςωματικισ ευεξίασ. 

• Υαράλλθλα όμωσ καλλιεργείται και θ πνευματικι υγεία. Χτα πλαίςια τθσ ςωματικισ άςκθςθσ 

ςφυρθλατείται ο ακλθτισ με επιμονι, αγωνιςτικότθτα, αυτοκυριαρχία. Χυμβάλλει δθλαδι ςθμαντικά θ 

άςκθςθ ςτθ διαμόρφωςθ μιασ υγιοφσ προςωπικότθτασ, αυτοκακοριηόμενθσ και αυτοπροςδιοριηόμενθσ. 

• Χυντελεί ςτθν ανάπτυξθ ψυχικϊν ικανοτιτων, αγωνιςτικισ διάκεςθσ, γιατί ωκεί τον άνκρωπο, να κζτει 

ολοζνα και υψθλότερουσ ςτόχουσ, ςτα πλαίςια τθσ άμιλλασ, και να παλεφει με υπομονι και επιμονι, χωρίσ 

να εγκαταλείπει τθν προςπάκεια. 

• Χίγουρα ο ακλθτιςμόσ ωσ ιδεϊδεσ κοινωνικοποιεί και ςυνδζει με δεςμοφσ φιλίασ τουσ 

ςυναγωνιηόμενουσ, εκίηει ςτθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ των αντιπάλων και ςτθν ανάπτυξθ ςεβαςμοφ. 

Εξάλλου, οι μεγάλοι ακλθτζσ λειτουργϊντασ ωσ πρότυπα μποροφν να επθρεάηουν τουσ νζουσ ςε κρίςιμα 

κοινωνικά κζματα, όπωσ θ βία, τα ναρκωτικά κ.ά. 
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• Σι ευεργετικζσ επιδράςεισ του ακλθτιςμοφ επεκτείνονται και ςτθν καλλιζργεια του ομαδικοφ πνεφματοσ, 

τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυνεργαςία, τισ πολφτιμεσ κοινωνικζσ αρετζσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν 

προαγωγι τθσ κοινωνικισ ηωισ. Εξάλλου, ο ακλθτιςμόσ ςτοχεφει ςτον παραμεριςμό των διαφορϊν και ςτθν 

καλλιζργεια κοινισ ςυνείδθςθσ, ςτόχουσ που ςιμερα βζβαια ελάχιςτα εκπλθρϊνει με τθν εςωτερικι κρίςθ 

που διζρχεται. Είναι ζνα μινυμα ειρινθσ, αφοφ και ςτθν αρχαιότθτα κατά τουσ Σλυμπιακοφσ αγϊνεσ 

ςταματοφςαν οι εχκροπραξίεσ. Ξαι ςιμερα ο ακλθτιςμόσ φζρνει τουσ λαοφσ ςε επαφι και ςυμβάλλει ςτθν 

ανταλλαγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων. 

• Ακόμθ ο ακλθτιςμόσ ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι οργάνωςθ των λαϊν. Πια νζα αγορά ζχει αναπτυχκεί 

με τισ διαφθμίςεισ και τα καταναλωτικά προϊόντα. Σι μεγάλεσ ακλθτικζσ ςυναντιςεισ επίςθσ οδθγοφν ςτθν 

αφξθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ςτθν τόνωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Είναι πανκομολογοφμενο ότι θ διάβρωςθ του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ είναι ςιμερα δεδομζνθ. Αν και ο 

ακλθτιςμόσ είναι εξαιρετικά δθμοφιλισ, ωςτόςο απζχει από το Σλυμπιακό ιδεϊδεσ. 

• Σ πρωτακλθτιςμόσ είναι μία πρϊτθ ζνδειξθ τθσ διάβρωςθσ του ακλθτιςμοφ. Χτόχοσ ςιμερα είναι θ νίκθ 

με κεμιτά και ακζμιτα μζςα. Ψα αναβολικά, οι δωροδοκίεσ, οι προκακοριςμζνοι αγϊνεσ αποτελοφν ςτοιχεία 

που παραπζμπουν ςτθ νοοτροπία του πρωτακλθτιςμοφ. 

• Θ εμπορευματοποίθςθ του και θ επικράτθςθ των οικονομικϊν ςυμφερόντων οδθγεί ςε ςτείρο 

ανταγωνιςμό, ςτθν επιδίωξθ του κεάματοσ και όχι ςτθ διάκεςθ ςυμμετοχισ και ςυναγωνιςμοφ. Θ ζντονθ 

άλλωςτε εξάρτθςθ των παικτϊν από διάφορουσ ακλθτικοφσ παράγοντεσ είναι εμφανισ, καταλφοντασ τθν 

πίςτθ ςτθν αξία του αγϊνα και οδθγϊντασ ςτθν επαγγελματοποίθςθ του ακλθτι. 

• Εξίςου όμωσ ενδεικτικι των δεδομζνων που επικρατοφν ςιμερα ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ είναι και θ 

ςτάςθ των φιλάκλων. Σι τελευταίοι ζχοντασ νοοτροπία αρζνασ φανατίηονται, αςκοφν βία ςτουσ αντιπάλουσ 

και επιηθτοφν εντυπωςιακά κεάματα. Σ «χουλιγκανιςμόσ» μετζτρεψε το κεατι ςε φανατικό οπαδό, 

οδιγθςε ςε ζξαρςθ του φανατιςμοφ και ςε κλιβερι διαςτρζβλωςθ του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ που διδάςκει 

τθν άμιλλα, τθ ςυνεργαςία, τθν αναγνϊριςθ του ςυναγωνιςτι. 

 

IV. Αίτια τθσ κρίςθσ του ακλθτιςμοφ 

Ψα αίτια του φαινομζνου είναι πολλά και μποροφν να αναηθτθκοφν ςτισ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ 

πραγματικότθτασ. 

• Σ χαρακτιρασ τθσ εποχισ μασ ευνοεί τθν άνκιςθ τζτοιων φαινομζνων. Σ υλικόσ ευδαιμονιςμόσ, ο 

άκρατοσ καταναλωτιςμόσ, θ ταφτιςθ του «ζχειν» και του «είναι», θ αποτίμθςθ δθλαδι του ατόμου με βάςθ 

τθν ευπορία του, οδιγθςαν ςτθν κρίςθ των αξιϊν και των ιδεωδϊν. 

• Σ αλλοτριωτικόσ χαρακτιρασ τθσ εποχισ μασ, ζτςι όπωσ κακιερϊνεται από τα μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ, οδιγθςε ςτθν ιςοπζδωςθ του πνεφματοσ του Σλυμπιςμοφ. 

• Ευκφνεται όμωσ και θ ελλιπισ ακλθτικι διαπαιδαγϊγθςθ που παρζχεται ςιμερα. Θ εκπαίδευςθ 

προςλαμβάνοντασ τεχνοκρατικό χαρακτιρα παραμζλθςε να μυιςει τα υποκείμενα τθσ ςε ιδεϊδθ, μεταξφ 

των οποίων ςυγκαταλζγεται και ο ακλθτιςμόσ. Ψο ςχολείο δε φρόντιςε να καλλιεργιςει το ιδεϊδεσ αυτό, 

ϊςτε ο νζοσ να αποδεχκεί τθν αξία τθσ ςυλλογικότθτασ και του ευγενοφσ ςυναγωνιςμοφ ωσ τρόπο ηωισ. Σι 

ακλθτικοί παράγοντεσ, με τθν προπαγάνδα και τθν εμπορευματοποίθςθ, ςυνζβαλαν ςτον υποβιβαςμό του 

ακλθτιςμοφ και ςτθ μετατροπι του ςε προϊόν προσ πϊλθςθ. 

• Ψζλοσ, ςθμαντικό ρόλο ζχουν και οι πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ. Χε πολλά κράτθ με οξυμμζνα κοινωνικά 

προβλιματα ο ακλθτιςμόσ χρθςιμοποιείται ωσ βαςικό μζςο αποπροςανατολιςμοφ και εκτόνωςθσ του 

πολίτθ. Χυχνά άλλωςτε επϊνυμοι και καταξιωμζνοι ακλθτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ 

ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν παρατάξεων ι προςϊπων ςτα πλαίςια των προεκλογικϊν εκςτρατειϊν. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

328 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

V. Πζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ του ακλθτιςμοφ 

• Αναγκαίοσ κρίνεται ςιμερα ο επαναπροςδιοριςμόσ του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ, προκειμζνου να 

αποτελζςει ουςιαςτικι ψυχαγωγία. Θ ευαιςκθτοποίθςθ των αρμόδιων φορζων τθσ πολιτείασ και των 

ακλθτικϊν ςωματείων κα πρζπει να είναι άμεςθ. 

• Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να εγκαταλείψει τον τεχνοκρατικό και μονολικικό χαρακτιρα τθσ και θ 

πολιτεία να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία υποδομισ, ςτθν ίδρυςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων αλλά και ςτθ 

διοργάνωςθ αγϊνων, ϊςτε να καλλιεργθκεί το πνεφμα του ευγενοφσ ςυναγωνιςμοφ. Ακόμθ επιβάλλεται θ 

πολιτεία να δρομολογιςει άμεςα κάποιο πρόγραμμα, προκειμζνου να εκςυγχρονιςτεί θ νομοκεςία, ϊςτε 

με ποινζσ να τιμωρείται ο χρθματιςμόσ των ακλθτικϊν παραγόντων, θ χριςθ αναβολικϊν και ο ακζμιτοσ 

ανταγωνιςμόσ. 

• Ξακολικά όμωσ κρίνεται αναγκαίο να αλλάξει και θ ςτάςθ τθσ πολιτείασ, απομακρφνοντασ τον ακλθτιςμό 

από ςκοπιμότθτεσ και πολιτικά ςυμφζροντα και αντιμετωπίηοντασ τον ωσ μζςο υγιϊν διεκνϊν ςχζςεων και 

ψυχαγωγίασ. 

 

Γ. ΥΣΔΣΧάΑΛΦΣ 

Λ. Αίτια που κακιςτοφν το ποδόςφαιρο δθμοφιλζσ άκλθμα 

• Υρϊτα πρϊτα, θ ςθμερινι κοινωνία είναι μαηικι και μάλιςτα παγκόςμια, εφόςον και τα μζςα 

πλθροφόρθςθσ είναι μαηικά και άμεςα. Αλλά και θ διαςκζδαςθ του ευρφτατου κοινοφ ζχει μαηικό 

χαρακτιρα. Αυτό ςυνδζεται και με τθ μαηικότθτα τθσ ηωισ ςτισ μεγαλουπόλεισ, τα απρόςωπα και ανϊνυμα 

αςτικά κζντρα, οπότε τζτοια ακλιματα μαηικοφ χαρακτιρα ευνοοφνται και προτιμϊνται μζςα ς' ζνα τζτοιο 

πλαίςιο ηωισ. 

• Ξατά δεφτερο λόγο, το ποδόςφαιρο ςυνδυάηει καυμαςτζσ ατομικζσ επιδόςεισ με ομαδικό ςυντονιςμό 

και αποτελεςματικι ςτρατθγικι. Επίςθσ, ο ςυνδυαςμόσ ςκλθρότθτασ, αντοχισ, τεχνικισ και «ευφυΐασ των 

ποδιϊν» διακρίνει το ποδόςφαιρο από τα άλλα ακλιματα. 

• Θ τραχφτθτα του ποδοςφαίρου εκφράηει καλφτερα τθν τραχφτθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ κι αυτό 

ςυγκινεί ιδιαίτερα τα λαϊκά ςτρϊματα, τα οποία μζςω του ποδοςφαίρου εκτονϊνονται, διαςκεδάηουν, 

αντιδροφν ςε άδικα κοινωνικά μζτρα. 

• Επίςθσ, πζρα απ' αυτό, το ποδόςφαιρο απαιτεί ζναν πολφ απλό και πρόχειρο εξοπλιςμό και ζτςι είναι 

εφκολο για τον κακζνα ν' αςχολθκεί μ' αυτό. Ξακζνασ μπορεί να παίξει μπάλα ςτο δρόμο, ςτθν πλατεία, ςτθ 

γειτονιά. Δεν απαιτοφνται ςυγκεκριμζνοι και ειδικοί χϊροι, πανάκριβεσ ςτολζσ - εξαρτιςεισ κ.λπ. 

• Από τθν άλλθ πλευρά, θ ομάδα ενϊνει οπαδοφσ, γίνεται «ιδεολογία», απαιτεί προςιλωςθ και ςφμπνοια, 

παρζχει ςφμβολα, ιδζεσ και χρϊματα. Σ κακζνασ μπορεί να γίνει μζλοσ τθσ ομάδασ, γινόμενοσ οπαδόσ τθσ. 

Ζτςι, λοιπόν, προωκείται εφκολα και ο φανατιςμόσ και το πάκοσ. 

• Χιμερα πλζον, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ εμπορευματοποίθςθσ των πάντων, και το ποδόςφαιρο είναι 

μια τεράςτια επιχείρθςθ, ςε παγκόςμια κλίμακα. Πια τεράςτια επιχείρθςθ που πουλάει κζαμα, αγωνία, 

φανατιςμό και παράγει ςυνεχϊσ καινοφργια είδωλα. Γιατί χωρίσ τα είδωλα ο κόςμοσ βαριζται, θ επιχείρθςθ 

φκίνει. Ψο ερϊτθμα είναι αν κα καταλάβουν κάποτε οι οπαδοί που πακιάηονται και αρρωςταίνουν ςτα 

γιπεδα ότι όλθ αυτι θ ιςτορία του ποδοςφαίρου δεν ζχει πια, παρά ελάχιςτθ ςχζςθ με τον ακλθτιςμό. 

Δ. ΣΠΑΔΛΞΑ ΥΑΛέΡΛΔΛΑ 

Λ. Σφζλθ ομαδικϊν παιγνιδιϊν 

• Ψο να είςαι ςυμπαίκτθσ ςε κάνει και περιςςότερο ςυνάνκρωπο. Πε τθν ενίςχυςθ τθσ ςυλλογικότθτασ, 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  329 

τθσ ςυναίνεςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ προάγεται θ αλλθλεγγφθ και διαμορφϊνονται καλφτερεσ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, που τόςο τισ χρειαηόμαςτε ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ ανωνυμίασ και τθσ 

αποξζνωςθσ. 

• Ψο ομαδικό παιχνίδι αποτελεί μια μικρογραφία τθσ κοινωνίασ. Σ άνκρωποσ ςζβεται τουσ κανόνεσ του, 

όπωσ υποχρεοφται να ςεβαςτεί και τουσ νόμουσ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ. Ακλείται λοιπόν και 

κοινωνικοποιείται, διοχετεφει γόνιμα, ιδίωσ ο νζοσ, το περίςςεια φορτίο τθσ ενεργθτικότθτασ του και θ όλθ 

αυτι κατάςταςθ τον απομακρφνει από αντικοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και ςυμπεριφορζσ. 

• Θ άκλθςθ ςτο πλαίςιο τζτοιων ομαδικϊν παιχνιδιϊν θκικοποιεί το άτομο, γιατί το κάνει υπεφκυνο τόςο 

για τισ δικζσ του κινιςεισ - πράξεισ όςο και για τθ ςυνολικι ζκβαςθ του παιχνιδιοφ. Θ ενδοςκόπθςθ και θ 

προςπάκεια για αυτοβελτίωςθ είναι απότοκα τθσ ςυμμετοχισ ςε τζτοια ακλιματα, κατάςταςθ που ενιςχφει 

τθν αυτογνωςία του ανκρϊπου και τον οδθγεί ςτο μζτρο, τον περιοριςμό ελαττωμάτων κ.λπ. 

• Θ επαφι μζςω του παιχνιδιοφ με άλλα άτομα διαφορετικισ φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ κ.λπ. 

αμβλφνει τισ προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα και κάνει τον άνκρωπο περιςςότερο ϊριμθ προςωπικότθτα 

με υψθλό αίςκθμα ανκρωπιςμοφ. 

• Ζτςι λοιπόν, τα ομαδικά παιχνίδια δεν αποτελοφν μόνο ευχάριςτθ διζξοδο από το άγχοσ και τθν πλιξθ 

τθσ κακθμερινότθτασ, αλλά μορφζσ γνιςιασ ψυχαγωγίασ, που ανανεϊνουν αλλά και καλλιεργοφν τον 

άνκρωπο ψυχικά, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι τον βοθκοφν ν' αναπτφξει τισ αρετζσ του κάρρουσ, τθσ τόλμθσ και τθσ 

αποφαςιςτικότθτασ. 

 

ΛΛ. Ξίνδυνοι ομαδικϊν παιχνιδιϊν 

• Ψα ομαδικά ακλιματα - παιχνίδια εγκυμονοφν περιςςότερουσ κινδφνουσ από τα ατομικά, και κάτι τζτοιο 

ζγκειται κυρίωσ ςτο ότι μπορεί να ςυνδεκοφν ευκολότερα με το φανατιςμό, τθ μαηοποίθςθ των ατόμων, τθ 

δθμιουργία «τυφλϊν» οπαδϊν, το χουλιγκανιςμό και άλλα τζτοια διαβρωτικά φαινόμενα. 

• Θ ψυχολογία τθσ μάηασ, που ανακφπτει από τα παραπάνω, μπορεί εφκολα να μετατραπεί ςε ψυχολογία 

του όχλου και να ςυνδεκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και με τθν ψυχαγωγία του όχλου, που ςυνικωσ 

απαιτεί και κζαμα βίαιθσ και ςκλθρισ ςφγκρουςθσ μεταξφ ατόμων και ομάδων ι ςυνδζεται με 

ςυμπεριφορά επικετικι και βίαιθ μεταξφ των οπαδϊν (χουλιγκανιςμόσ). 

• Θ ςθμερινι κοινωνία μάλιςτα προςφζρεται για τζτοια φαινόμενα, γιατί είναι μαηικι και παγκόςμια, 

όπωσ τα ΠΠΕ είναι μαηικά και άμεςα. Ακόμθ και θ διαςκζδαςθ του ευρφτερου κοινοφ ζχει μαηικό 

χαρακτιρα, και αυτό ςυνδζεται και με τον απρόςωπο - μαηικό χαρακτιρα των μεγαλουπόλεων 

(αςτικοποίθςθ - ανωνυμία - αποξζνωςθ). 

• Θ ταφτιςθ ενόσ ατόμου ι κάποιων ατόμων με μια μαχόμενθ ομάδα, ορατι και ςυγκεκριμζνθ, μπορεί να 

μετατραπεί και ςε ταφτιςθ των ατόμων αυτϊν με μια ιδεολογία, ζνα κόμμα, μια κοινωνικι τάξθ που 

προβάλλει με επικετικό τρόπο τθν φπαρξθ τθσ. Ζτςι, θ βία δεν είναι τελικά το αποτζλεςμα του πάκουσ να 

νικιςει θ ομάδα, αλλά περιςςότερο θ επικυμία των οπαδϊν ν' αποδείξουν ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ 

άλλουσ ότι υπάρχουν, ι ν' αντιδράςουν ςε κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικοπολιτικζσ πρακτικζσ. 

Χρειάηεται, επομζνωσ, παιδεία και ικοσ, ϊςτε τα ομαδικά παιχνίδια να μασ εξευγενίηουν και όχι να μασ 

πακθτικοποιοφν ι να μασ εξαγριϊνουν, ϊςτε και ο ακλθτιςμόσ να προάγεται και οι κοινωνικζσ ςχζςεισ να 

βελτιϊνονται ουςιαςτικά. 
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Ε. ΨΣ άΑΛΡΣΠΕΡΣ ΨΘΧ ΒΛΑΧ ΧΨΑ ΓΘΥΕΔΑ 

Λ. Αιτίεσ 

α) Θ βία ςτα γιπεδα είναι ςυνζπεια και αντανάκλαςθ ενόσ κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ που λειτουργεί 

αναςταλτικά και ευνοεί τθν εκδιλωςθ των ενςτίκτων που βρίςκονται ναρκωμζνα ςτον άνκρωπο. Αν 

παρατθριςουμε τθ ςφγχρονθ κοινωνία τθσ αφκονίασ, κα διαπιςτϊςουμε πωσ το κοινωνικό και οικονομικό 

πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο αναπτφςςεται ο νζοσ, ζχει χαρακτιρα ανταγωνιςτικό ςε όλα τα επίπεδα ηωισ. Ψο 

άτομο, ιδιαίτερα το νεαρό άτομο, αιςκάνεται πολφ ςυχνά αποκομμζνο και αποξενωμζνο από τον κοινωνικό 

περίγυρο του, ακόμα και από αυτι τθν οικογζνεια του. Ζτςι, είναι εφκολο να απογοθτευκεί και να βρει ς' 

αυτζσ τισ περικωριακζσ ομάδεσ βίασ καταφφγιο, τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ και ζνα ψυχολογικό 

υποκατάςτατο για να ξεπεράςει μζςα από τθν άςκθςθ ςυλλογικισ βίασ τθν αίςκθςθ τθσ μοναξιάσ του και 

τισ φοβίεσ του. 

β) Ξακθμερινά οι διαφθμίςεισ προβάλλουν ωσ πρότυπο ηωισ ζναν κόςμο που αποτελείται από γριγορα 

αυτοκίνθτα, εντυπωςιακά ροφχα, εκκεντρικοφσ ανκρϊπουσ. Αυτι  θ πρωτοφανισ ζξαρςθ τθσ διαφιμιςθσ 

και τθσ εμπορικισ προπαγάνδασ εμποδίηει κάκε ρεαλιςτικι προςγείωςθ των νζων ανκρϊπων ςτθν 

πραγματικότθτα, και τουσ κάνει να αιςκάνονται ανφπαρκτοι, αν δεν καταφζρουν να αποκτιςουν αυτά τα 

καταναλωτικά αγακά, που προβάλλουν αφειδϊσ οι τθλεοπτικζσ οκόνεσ. Θ αδυναμία, λοιπόν, τθσ κοινωνίασ 

να αναγνωρίςει τα νζα μζλθ τθσ ωσ άτομα με τθ δικι τουσ προςωπικότθτα και τισ δικζσ τουσ ικανότθτεσ τα 

ωκεί ςε εκδθλϊςεισ βίασ μζςα ςτα γιπεδα, προκειμζνου να εκφράςουν τθν αντίδραςθ τουσ και να 

επιβεβαιϊςουν τθν αξία τουσ. 

γ) Σι ςφγχρονεσ πόλεισ καταπιζηουν τον άνκρωπο, ειδικά το νζο, με τθν απομάκρυνςθ από τθ φφςθ, τθν 

ζλλειψθ χρόνου, τθν αςφυκτικι δόμθςθ, το ςυνωςτιςμό πολλϊν ανκρϊπων ςε περιοριςμζνο χϊρο. Σι νζοι 

λόγω τθσ απουςίασ χϊρων ζκφραςθσ και εκτόνωςθσ, ςτρζφονται ςτα γιπεδα για να δείξουν τθν 

διαφορετικότθτα τουσ και να επιςθμάνουν τθν παρουςία τουσ. 

δ) Τςο μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ παίρνει θ ανεργία τόςο τα φαινόμενα βίασ ςτα γιπεδα κα αυξάνονται. Θ 

ζλλειψθ εργαςίασ ςθμαίνει και ζλλειψθ ενδιαφερόντων, ςπατάλθ χρόνου και απογοιτευςθ. 

ε) Χιμερα μιλάμε για κατολίςκθςθ αξιϊν, παρακμι τθσ παράδοςθσ, ζκπτωςθ του ςυναιςκιματοσ. Θ 

εξαχρείωςθ των θκϊν ςτο δθμόςιο βίο τθσ χϊρασ παρεμποδίηει τθ δθμιουργία προτφπων αναφοράσ των 

νζων ανκρϊπων. Θ κατάλυςθ του δθμοςίου ικουσ, οδθγεί το νζο άνκρωπο ςε κακολικι ςτάςθ 

αμφιςβιτθςθσ και ζλλειψθσ ςεβαςμοφ προσ κάκε κεςμό. Αντίδραςθ φυςιολογικι όταν αυτοί, ςτουσ 

οποίουσ είναι εμπιςτευμζνοι οι αναγκαίοι για τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ κεςμοί, τουσ 

ποδοπατοφν και τουσ εξευτελίηουν. 

ςτ) Ψζτοιεσ ςυνκικεσ ευνοοφν τθ γζννθςθ του φανατιςμοφ. Σ φανατιςμόσ παραμερίηει τθν κριτικι, τον 

προβλθματιςμό, τον αυτοζλεγχο και τότε θ προςκόλλθςθ ςε μια ποδοςφαιρικι ομάδα αντί να λειτουργιςει 

ςαν κανάλι διοχζτευςθσ τθσ φόρτιςθσ των νζων, τουσ απομακρφνει ακόμθ περιςςότερο από το νόθμα 

φπαρξθσ που ηθτοφν. 

η) Για τθν αλλοίωςθ του φίλακλου πνεφματοσ ευκφνεται όςο τίποτε άλλο θ λειτουργία των μζςων μαηικισ 

ενθμζρωςθσ που αςχολοφνται εκτεταμζνα με το ποδόςφαιρο δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε  πάκθ και μίςθ 

που δθμιουργοφνται από τισ εμπρθςτικζσ δθλϊςεισ των παραγόντων των ομάδων και τα ίδια ςε μεγάλο 

βακμό τα καλλιεργοφν και τα προβάλλουν. Υαράλλθλα, αγνοοφνται τα υπόλοιπα ακλιματα λόγω τθσ 

υπζρμετρθσ προβολισ του ποδοςφαίρου. 
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θ) Ψζλοσ, κα ιταν παράλειψθ αν δεν αναφερόμαςταν ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ιδιοςυγκραςίασ των νζων: Σι 

νζοι είναι ενκουςιϊδεισ, παράτολμοι, ακοφραςτοι, γεμάτοι ενζργεια ,αλλά παράλλθλα άπειροι, 

ευμετάβλθτοι, εφπλαςτοι, απογοθτεφονται γριγορα και γι' αυτό είναι εφκολο να παραςυρκοφν από 

επιτιδειουσ, οι οποίοι εκμεταλλεφονται αυτζσ τισ αδυναμίεσ τουσ προκειμζνου να αποκομίςουν διάφορα 

οφζλθ. 

 

ΛΛ. Χυνζπειεσ τθσ βίασ ςτα γιπεδα 

Ωλικζσ φκορζσ, χυδαιολογία, αποπροςανατολιςμόσ των νζων, χειραγϊγθςθ και αδρανοποίθςθ τουσ. Σι 

ςθμερινοί οπαδοί ομάδων εφκολα μετατρζπονται ςε αυριανοφσ οπαδοφσ κομμάτων ςτθν πολιτικι ηωι. 

 

ΛΛΛ. Πζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ ςτα γιπεδα 

α) Τςο εξακολουκοφν τα προβλιματα τθσ ανεργίασ, τθσ ζλλειψθσ ακλθτικϊν χϊρων, τθσ καταςτροφισ του 

φυςικοφ χϊρου και τθσ απομάκρυνςθσ από τα ανκρωπιςτικά ιδανικά και τισ θκικζσ αξίεσ τόςο τα 

φαινόμενα βίασ κα εντείνονται. 

β) Υρακτικά μζτρα που κα μποροφςαν να παρκοφν από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ κα ιταν: 

- Δθμιουργία ακλθτικϊν κζντρων μζςα ςτο φυςικό περιβάλλον, γιατί θ ψυχικι υγεία είναι ςυνάρτθςθ τθσ 

ςωματικισ ευεξίασ. 

- Τχι βία ςτθ βία, γιατί δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ. 

- Κζςεισ εργαςίασ ςτουσ νζουσ για να διοχετεφςουν δθμιουργικά το δυναμιςμό τθσ θλικίασ τουσ . 

- Ωπευκυνοποίθςθ του κρατικοφ φορζα και πνευματικϊν θγετϊν για να μπορζςουν να δϊςουν ςωςτά 

πρότυπα και αξίεσ ςτουσ νζουσ, να τουσ μεταδϊςουν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, να τουσ οξφνουν τθν 

κριτικι ςκζψθ και γενικά να τουσ προετοιμάςουν κατάλλθλα για τθ ςωςτι ζνταξθ τουσ ςτθν κοινωνία. 

- Θ απαλλαγι του ακλθτιςμοφ από όλουσ εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που επενδφουν ς' αυτόν με ςκοπό το 

κζρδοσ και θ αποςταςιοποίθςθ του από πολιτικά ι άλλα ςυμφζροντα ι ςκοπιμότθτεσ. 

- Θ απαγόρευςθ εμπρθςτικϊν ι υπονομευτικϊν δθμοςιευμάτων που εξάπτουν το φανατιςμό των οπαδϊν 

και υποβιβάηουν το νόθμα του ακλθτιςμοφ. 

- Θ δθμιουργία χϊρων και ςυλλόγων, όπου οι νζοι κα απαςχολοφνται δθμιουργικά, κα αναπτφςςουν τθν 

κριτικι τουσ ικανότθτα , κα αποκτοφν καινοφργια ενδιαφζροντα που κα αναδεικνφουν τα προςόντα τουσ 

και παράλλθλα κα εκτονϊνονται από τθν πίεςθ που δζχονται κακθμερινά. 
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Υαράλλθλο κείμενο: 

Υοδόςφαιρο και επικετικότθτα 

Θ ςυςςωρευμζνθ επικετικότθτα, αποτζλεςμα τθσ αλλοτρίωςθσ και των ςτεριςεων που προκαλοφνται 

από τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςτον προχωρθμζνο καπιταλιςμό, επιηθτά περιοδικι εκτόνωςθ. Αν αυτό δεν 

πρόκειται να οδθγιςει ςτθν ανατροπι τθσ αςτικισ κοινωνίασ, πρζπει να οδθγθκεί ςε «αςφαλι» κανάλια. Ψο 

ποδόςφαιρο προςφζρει μια ευκαιρία για ςυγκινθςιακι ανακοφφιςθ αυτοφ του είδουσ. 

Θ ίδια θ ορολογία που χρθςιμοποιείται από ποδοςφαιρικοφσ ανταποκριτζσ, παίκτεσ κι οπαδοφσ 

απεικονίηει ςαφϊσ το υπόγειο ρεφμα τθσ επικετικότθτασ που διαπερνά το ςπορ. Σ αντίπαλοσ «νικιζται», 

«εξαφανίηεται», «ςαρϊνεται από το γιπεδο», «εξουδετερϊνεται» ι «εκτοπίηεται». Ζνασ πετυχθμζνοσ 

παίκτθσ μπορεί ν' αναφερκεί ςαν «λιοντάρι ςτθν επίκεςθ», το οποίο «ξεςκίηει τισ άμυνεσ», 

«καταςτροφζασ», και να περιγραφεί ςαν «μπαρουτοκαπνιςμζνοσ», «εκρθκτικόσ», «οξφσ», «επικίνδυνοσ», 

«ςκλθρόσ», «ψφχραιμοσ», «πανοφργοσ», ι «αςυμβίβαςτοσ». 

Θ ομοιότθτα αυτισ τθσ ορολογίασ με τθ ςτρατιωτικι ορολογία είναι αλάνκαςτθ και κατά κανζνα λόγο 

τυχαία. Ψο ςφγχρονο ποδόςφαιρο, με το ςτενό κι ακριβι ςυντονιςμό του, δε κα ιταν ακατάλλθλθ 

εκγφμανςθ ςτθν ομαδικι εργαςία για μια ςφγχρονθ ςτρατιωτικι μονάδα. Αυτό που ο προπονθτισ 

ςφυρθλατεί ςτουσ μακθτζσ του με τθ μορφι τακτικισ και ςτρατθγικισ ςχετίηεται με το πεδίο τθσ μάχθσ από 

πολλζσ απόψεισ κι όχι μόνο από τθν καταγωγι των εννοιϊν του. «Τπωσ βρίςκει ζκφραςθ ςτθ ηωι του 

βαρβάρου, θ επιδεξιότθτα εκδθλϊνεται ςε δφο κφριεσ κατευκφνςεισ — δφναμθ και δόλοσ. Χε ποικίλουσ 

βακμοφσ αυτζσ οι δφο μορφζσ ζκφραςθσ είναι παρόμοια παροφςεσ ςτο ςφγχρονο πόλεμο, ςτισ χρθματικζσ 

απαςχολιςεισ και ςτα ςπορ και τα παιχνίδια... Χτρατθγικι και πανουργία είναι απαράλλαχτα παροφςεσ ςτα 

παιχνίδια, κακϊσ επίςθσ και ςτισ πολεμικζσ επικζςεισ». Ψα βαςανιςτιρια ςτα οποία υποβάλλονται οι 

παίκτεσ υπό τθ διεφκυνςθ του προπονθτι, μοιάηουν μ' εκείνα του χϊρου παρελάςεων. Σ Παξ Πζκελ, ζνασ 

από τουσ πιο πετυχθμζνουσ Δυτικογερμανοφσ προπονθτζσ, είπε για τον εαυτό του: «Είμαι ακριβϊσ ζνασ 

ςυνταγματάρχθσ». 

Υαρά τουσ περιοριςμοφσ πάνω ςτθν υπερβολικι βία, το ποδόςφαιρο προςφζρεται λιγότερο από τισ 

περιςςότερεσ άλλεσ μορφζσ ςπορ για τθν εξάλειψθ τθσ επικετικότθτασ. Θ ίδια θ πράξθ του κλωτςιματοσ 

είναι μια επικετικι δράςθ, τόςο μάλιςτα όςο δε ςτρζφεται απλϊσ ενάντια ςτθν μπάλα, αλλά επίςθσ ενάντια 

ςτον προςωπικό αντίπαλο κάποιου ι ολόκλθρθ τθν αντίπαλθ ομάδα. «Ψο κεντρικό κζμα του ςπορ είναι θ 

πάλθ με τον αντίπαλο». Υροςπακεί κανείσ να καταβάλει τον αντίπαλο, αν όχι κυριολεκτικά, τότε 

τουλάχιςτον με τθν ζννοια τθσ επιβολισ ιττασ πάνω του. Σι προςπάκειεσ του παίκτθ ζχουν ζνα μονάχα 

ςτόχο, να εξαςφαλίςουν τθν κυριαρχία τθσ ομάδασ του ςτον αγωνιςτικό χϊρο. Ψα «όπλα» του ατομικοφ 

παίκτθ (λιψθ κζςθσ, κλζψιμο τθσ μπάλασ από τουσ αντιπάλουσ, ντρίμπλα, προςποίθςθ και ςουτάριςμα), το 

ςφςτθμα του παιχνιδιοφ, θ τακτικι των επί μζρουσ τμθμάτων τθσ ομάδασ ι τθσ ομάδασ ςαν όλου, όλ' αυτά 

υπθρετοφν ζνα μοναδικό ςκοπό, να διαταράξουν τισ προςπάκειεσ των αντιπάλων καινά πραγματοποιιςουν 

τθ δικι τουσ κζλθςθ. 

Αφοφ το ποδόςφαιρο επιτρζπει ζνα βακμό ανοικτά επικετικισ ςυμπεριφοράσ που δεν μπορεί να γίνει 

ανεκτι ζξω από το γιπεδο, τα γεγονότα ςτο ποδοςφαιρικό τερραίν πρζπει να χωριςτοφν από τθν 

κακθμερινι ηωι μ' οριςμζνεσ τελετουργίεσ. Χτο ςφγχρονο ποδόςφαιρο μποροφμε ακόμθ να βροφμε ίχνθ 

κρθςκευτικϊν τελετϊν ςυνδεομζνων με τ' ανταγωνιςτικά παιχνίδια των πρωτόγονων φυλϊν, οι οποίεσ 

ςκόπευαν να διαςκεδάςουν τον ανταγωνιςμό και το μίςοσ που δθμιουργοφςαν ςτθ διάρκεια αυτϊν των 

ςυγκροφςεων. Θ τελετουργικι ανταλλαγι των ςθμάτων πριν τον αγϊνα, κι ο χαιρετιςμόσ των αρχθγϊν, 

κάνουν επίκλθςθ ςτο πνεφμα του δίκαιου παιχνιδιοφ, το οποίο απαιτεί ότι θ ιττα κα 'πρεπε να 

αντιμετωπίηεται χωρίσ πικρία. Σ παραπζρα γφροσ χαιρετιςμϊν ςτο τζλοσ του ματσ τείνει επίςθσ προσ αυτι 

τθν κατεφκυνςθ. Σι τελετουργικοί εορταςμοί τθσ νίκθσ και τα εκτεταμζνα γλζντια πριν από τθν αναχϊρθςθ 
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τθσ επιςκζπτριασ ομάδασ μποροφν να ειδωκοφν επίςθσ ςαν μζςο εκτόνωςθσ τθσ ςυςςωρευμζνθσ 

επικετικότθτασ, θ οποία δεν εξαντλικθκε ολοκλθρωτικά ςτθ διάρκεια του ματσ. 

Θ επικετικότθτα μπορεί επίςθσ να εκτονωκεί με τθν απλι παρατιρθςθ ενόσ ματσ. Θ ταφτιςθ των οπαδϊν 

από κάκε πλευρά με τα ακλθτικά τουσ είδωλα δθμιουργεί μια ομαδικι κατάςταςθ, ςτθν οποία το άτομο 

μπορεί να εγκαταλείψει τθν καταπίεςθ των αςυνείδθτων ορμϊν του. Αδιατάρακτο από διανοθτικζσ τφψεισ, 

μπορεί να ςχετιςτεί επικετικά με κακετί που εμποδίηει τθν ικανοποίθςθ του ςυλλογικοφ ναρκιςςιςμοφ τθσ 

πλευράσ του. Επειςόδια ςτο τερραίν οδθγοφν ςε ξεςπάςματα μίςουσ, κατευκυνόμενα ενάντια ςε μζλθ τθσ 

επιςκζπτριασ ομάδασ, το διαιτθτι (ο οποίοσ εμφανίηεται πάντα να ευνοεί τθν άλλθ πλευρά), ζναν τοπικό 

ιρωα ο οποίοσ είναι εκτόσ φόρμασ ι τουσ υποςτθρικτζσ τθσ άλλθσ ομάδασ, οι οποίοι μνθςικακοφν για τισ 

δικζσ ςου ιαχζσ κριάμβου. 

Εκείνοι λοιπόν που υπόκεινται ςε καταπιζςεισ και εκμετάλλευςθ ςτο καπιταλιςτικό ςφςτθμα 

ενκαρρφνονται να μθν κατευκφνουν τθν επικετικότθτα τουσ ενάντια ςτισ αλθκινζσ τθσ αιτίεσ, τισ ςτεριςεισ 

μιασ αλλοτριωμζνθσ κοινωνίασ. Αντίκετα, κατευκφνουν μια καταςτροφικι λφςςα, κρεμμζνθ από τθ 

ςυςςωρευμζνθ επικετικότθτα, ενάντια ςτουσ εαυτοφσ τουσ κι ενάντια ς' άλλουσ, οι οποίοι είναι εξίςου 

κφματα. 

Gerhard Vinnai, Ψο ποδόςφαιρο ωσ ιδεολογία 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

«Ψο ποδόςφαιρο ωσ φαινόμενο» 

Α' Ακοφγεται ςυχνά ότι το ποδόςφαιρο είναι ο «βαςιλιάσ των ςπορ». Θ διατφπωςθ αυτι βρίςκεται 

φαινομενικά ςτον αντίποδα μιασ άλλθσ που κεωρεί το ποδόςφαιρο ωσ «το πιο λαϊκό ςπορ». Τμωσ το 

ποδόςφαιρο, όπωσ και θ κρθςκεία, είναι ταυτόχρονα το όπιο και θ ανάςα τθσ καταπιεςμζνθσ πλάςθσ. 

Υολλοί βλζπουν μόνο τθν κορυφι τθσ πυραμίδασ, τον επαγγελματιςμό, το κυνιγι των πριμ κ.λπ., όμωσ ςτον 

κόςμο υπάρχουν μόνο 50.000 επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ και ςχεδόν 40 εκατομμφρια με δελτίο 

εραςιτζχνθ. Ξαι πόςα ακόμθ εκατομμφρια άνκρωποι κλωτςοφν τακτικά τθν μπάλα χωρίσ να ζχουν βγάλει 

δελτίο; Χ' αυτι τθ λαϊκότθτα οφείλεται άλλωςτε και θ κυριαρχία του ποδοςφαίρου, θ μοναδικότθτα του ςε 

ςχζςθ με τα άλλα ςπορ. Θ βαςιλεία του ποδοςφαίρου φυτρϊνει ςτθν κοπριά τθσ φτϊχειασ του: το γιπεδο 

μπορεί να είναι ο δρόμοσ ι θ πλατεία, θ αλάνα ι και θ αυλι˙  τα γκολπόςτ δφο πζτρεσ˙ ωσ μπάλα, αν τζτοια 

δεν υπάρχει, μπορεί να χρθςιμεφςει οτιδιποτε, ζνα τόπι, ζνα κουκουνάρι, ακόμα κι ζνα κονςερβοκοφτι. 

Υοιοσ δεν ζχει κλωτςιςει ςτον περίπατο του ζνα χαλίκι δφο ςυνεχόμενεσ φορζσ; Ε, λοιπόν, από αυτι τθν 

απλι, αςυναίςκθτθ κίνθςθ αρχίηει το ποδόςφαιρο. 

Β' Ψο ποδόςφαιρο κα πάρει ζτςι, ςτθν Ελλάδα, από τισ αρχζσ του αιϊνα μασ, τθ κζςθ του πετροπόλεμου, 

τθ κζςθ του αγαπθμζνου παιχνιδιοφ των παιδιϊν. Ξαι επειδι κανείσ δεν μπορεί να γιατρευτεί από τθν 

παιδικι του θλικία, το ποδόςφαιρο ζγινε ςτθν εποχι μασ ζνα παντοδφναμο ςυλλογικό αςυνείδθτο. Χτα 49 

του ο ςυγγραφζασ Frank Vanaille γράφει πρόςφατα ότι όταν εμφανίηονται ςτο γιπεδο οι πρϊτεσ ςθμαίεσ 

τθσ ομάδασ του, τότε ξζρει ότι δεν ζγινε ξζνοσ και άπιςτοσ ςτο μικρό παιδί που υπιρξε. 

Γ' Ζνα άλλο παράδειγμα τθσ εξάπλωςθσ τθσ ποδοςφαιρικισ κουλτοφρασ είναι θ φρενίτιδα που 

προκάλεςε ςτο χωρίσ ποδοςφαιρικι παράδοςθ Βιετνάμ θ αναμετάδοςθ του πρόςφατου Πουντιάλ. 

Υακιαςμζνεσ ςυηθτιςεισ και ςτοιχιματα για τα ματσ διαςχίηουν όλθ τθ χϊρα, ενϊ τα παιδιά, κατά 

εκατοντάδεσ, παίηουν ςτουσ δρόμουσ χρθςιμοποιϊντασ για δοκάρια δυο παποφτςια και για μπάλα ζνα 

κονςερβοκοφτι. Τμωσ θ λαϊκότθτα του ποδοςφαίρου δεν πθγάηει μόνο από τθν ολιγάρκεια του εξοπλιςμοφ 

του, αλλά και από το χαρακτιρα του: είναι ζνα παιχνίδι ανταγωνιςτικό, γεμάτο ςυλλογικό πάκοσ. Σ ςτίβοσ, 

θ ιππαςία ι ακόμα ςιμερα το τηόκινγκ είναι πρϊτ’  απ' όλα μια ατομικι υπόκεςθ. Ακόμα και ςτουσ αγϊνεσ 

οι αντίπαλοι είναι χωριςμζνοι μεταξφ τουσ και κυριαρχεί θ ατομικι άμιλλα. Χτο ποδόςφαιρο οι αντίπαλοι 

βρίςκονται ο ζνασ απζναντι ςτον άλλον δεν ςυγκροφονται μόνο ικανότθτεσ αλλά και κορμιά. Ακόμα και ςτο 

μπάςκετ, το οποίο ακολουκεί κατά πόδασ τθν ανάπτυξθ του ποδοςφαίρου, οι κανονιςμοί είναι πιο 

αυςτθροί και γενικά θ ςφγκρουςθ των ςωμάτων μικρότερθ. Αυτι θ τραχφτθτα του ποδοςφαίρου δεν 

εκφράηει καλφτερα τθν τραχφτθτα τθσ κακθμερινισ ηωισ, θ οποία είναι ιδιαίτερα αιςκθτι ςτα λαϊκά 

ςτρϊματα;... 

Βάςιασ Ψςοκόπουλοσ 

 «Ψο Ψζταρτο», τεφχ. 15, 1986 

Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (120 λζξεισ) 

(25 μόρια) 
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Β. Αςκιςεισ 

1. Χε ποιο ςθμείο κα μποροφςε να χωριςτεί θ Γ' παράγραφοσ του κειμζνου και γιατί; 

(5 μόρια) 

2. Ρα επιςθμάνετε πζντε λζξεισ / φράςεισ με μεταφορικι ςθμαςία ςτθν Α' και τθν Γ' παράγραφο του 

κειμζνου. 

(5 μόρια) 

3. Ρα δθμιουργιςετε προτάςεισ με τα παρακάτω ονοματικά ςφνολα του κειμζνου: ποδοςφαιρικι 

κουλτοφρα, λαϊκά ςτρϊματα, ςυλλογικό πάκοσ, ατομικι άμιλλα, αςυναίςκθτθ κίνθςθ. 

(10 μόρια) 

4. Υοια ιδιαίτερα εκφραςτικά μζςα και καλολογικά ςτοιχεία χρθςιμοποιεί ο Β. Ψςοκόπουλοσ ςτο κείμενο 

του και γιατί; 

(5 μόρια) 

5. α)Υοια ςτοιχεία δείχνουν ότι το κείμενο είναι δοκίμιο;  

 β) Υοια ότι είναι αποδεικτικό δοκίμιο; 

 γ) Υοια ςτοιχεία μποροφςαν να μασ παραςφρουν και να μασ οδθγιςουν ςτο εςφαλμζνο ςυμπζραςμα ότι 

το δοκίμιο είναι ςτοχαςτικό; 

(10 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

«Σ ακλθτιςμόσ δεν γεννάει τθ βία. Ψθ ςυναντάει ςτθν κακθμερινι κοινωνικι ηωι, ςτα γραφεία, ςτο ςπίτι, 

ςτθ γωνία του δρόμου και τθ μεταφζρει ςτο γιπεδο. Αντί να "χτυπάμε αλφπθτα" τα ςυμπτϊματα του 

χουλιγκανιςμοφ, ασ αναηθτιςουμε τισ αιτίεσ που γεννάνε χοφλιγκανσ». 

Ρα ςχολιάςετε τθν άποψθ. Χυμφωνείτε με τον αρκρογράφο πωσ μόνο ζτςι κ' αντιμετωπιςτεί ουςιαςτικά ο 

χουλιγκανιςμόσ; (500- 600 λζξεισ) 

(40μονάδεσ) 
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ΕΛΦΘΡΘ –ΥΣΟΕΠΣΧ -ΨΦΣΠΣΞΦΑΨΛΑ 

 

Α. ΕΛΦΘΡΘ 

Λ. Εννοιολογικι προςζγγιςθ όρου 

Θ ειρινθ (από το ριμα είρω = ενϊνω) εκφράηει τθν ενότθτα, τθ ςυμφιλίωςθ των ανκρϊπων, τθ κζλθςθ 

τουσ για επικράτθςθ ενόσ τρόπου ηωισ απαλλαγμζνου από τισ αντιπαλότθτεσ ςτο επίπεδο τθσ 

κακθμερινότθτασ αλλά και από τισ ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτα ζκνθ. Εκφράηει, δθλαδι, μια κατάςταςθ 

θρεμίασ, τάξθσ και αςφάλειασ, μια αρμονικι ςχζςθ και ςυνφπαρξθ ατόμων ι λαϊν, που προχποκζτει 

υψθλό βακμό αυτοςυνειδθςίασ και κατάλλθλθ παιδεία. 

 

ΛΛ. Αξία –αναγκαιότθτα ειρινθσ για ζνα λαό 

(Επιχειριματα από Ψομείσ) 

Ξοινωνικόσ τομζασ 

Ψο κακεςτϊσ τθσ ειρινθσ εξυψϊνει τον άνκρωπο και δίνει τθ δυνατότθτα για ομόνοια και ςυνεργαςία και 

πράγματι, είναι γεγονόσ ότι θ κατοχφρωςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των κοινωνικϊν κεςμϊν, θ 

ενςυνείδθτθ πεικαρχία ςτουσ νόμουσ που κεμελιϊνουν τον αμοιβαίο ςεβαςμό και θ ενίςχυςθ του διαλόγου 

μποροφν να διαςφαλιςτοφν μόνο ςε ειρθνικό κλίμα. 

Ψυχολογικόσ τομζασ 

Τταν θ ειρινθ είναι εδραιωμζνθ, δθμιουργείται αίςκθςθ αςφάλειασ και αυτοπεποίκθςθσ ςτο λαό, ο 

οποίοσ, απαλλαγμζνοσ από φόβουσ και απειλζσ, περιορίηει το άγχοσ του και ςτρζφεται ςτο μεγαλείο τθσ 

δθμιουργικισ ηωισ, αγωνιηόμενοσ με κάρροσ και δφναμθ για ζνα καλφτερο μζλλον. 

Θκικόσ τομζασ 

Θ ειρινθ είναι ςυνδεδεμζνθ με το ικοσ, με τον αλθκινό ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ ηωι και αξιοπρζπεια. 

Αντίκετα, ςε καιρό πολζμου, ο άνκρωποσ απελευκερϊνει τα κατϊτερα ζνςτικτα του, χάνει το μζτρο και 

αποκτθνϊνεται. 

Υνευματικόσ τομζασ 

Θ πνευματικι καχεξία και θ ρθχότθτα του ςθμερινοφ ανκρϊπου μποροφν ν' αντιςτακμιςτοφν από τισ 

δυνατότθτεσ που προςφζρει θ ειρινθ για άνκθςθ των γραμμάτων και των τεχνϊν, που εξευγενίηουν τον 

άνκρωπο. Αντίκετα ο πόλεμοσ είναι εκείνοσ που ςυνδζεται ςυνικωσ με φαινόμενα παραπλθροφόρθςθσ, 

προπαγάνδασ, φανατιςμοφ και χειραγϊγθςθσ. 

Υολιτικόσ τομζασ 

Θ ειρινθ ςθμαίνει και πρόςφορο ζδαφοσ για ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ενϊ ο πόλεμοσ 

ςυνεπάγεται ςυχνά ρατςιςμό και αςφδοτεσ ενζργειεσ ςε βάροσ των άλλων. Επίςθσ, θ ειρινθ αποτελεί 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμοκρατίασ, γιατί θ τελευταία προχποκζτει ευνομία και 

ελευκερία ςτουσ πολίτεσ για ςυμμετοχι ςτα κοινά και διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τουσ. Αντίκετα, ο 

πόλεμοσ ςυχνά ςτθν ιςτορία ζχει άμεςα ςυνδεκεί με τα ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα και τα ςυμφζροντα τουσ. 
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Σικονομικόσ τομζασ 

Θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου πραγματοποιοφνται ευκολότερα ςε κακεςτϊσ 

ομαλότθτασ, αφοφ οι πολίτεσ με υψθλι επαγγελματικι ςυνείδθςθ, δίχωσ άγχοσ και φοβίεσ εργάηονται 

δθμιουργικά αυξάνοντασ τθν παραγωγικότθτα τθσ χϊρασ. Αντίκετα, ςε περίοδο πολζμου, ο λαόσ δεν είναι 

ςε κζςθ να εκμεταλλευτεί γόνιμα τουσ φυςικοφσ πόρουσ, γιατί το περιβάλλον καταςτρζφεται και, 

γενικότερα, παρατθρείται οικονομικι δυςπραγία, εφόςον τεράςτια κονδφλια προορίηονται για τθν 

ικανοποίθςθ επικετικϊν ι αμυντικϊν ςκοπϊν και όχι για ςθμαντικοφσ κλάδουσ παραγωγισ. 

Υολιτιςτικόσ τομζασ 

Τταν υπάρχει ειρινθ και ενδιαφζρον για τθ διαφφλαξθ τθσ, τα επιςτθμονικά-τεχνολογικά επιτεφγματα 

προορίηονται ευκολότερα για το καλό του ανκρϊπου και όχι για τθν εξυπθρζτθςθ ςκοπιμοτιτων, όπωσ 

ςυμβαίνει ςτον πόλεμο, δίνεται ϊκθςθ ςτουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ να οραματιςτοφν, να 

δθμιουργιςουν και να επθρεάςουν το κοινωνικό ςφνολο, ενιςχφοντασ τθ γλϊςςα, τισ παραδόςεισ κ.λπ. που 

δίνουν ξεχωριςτό χρϊμα και ουςία ςτθ ηωι. Αυτά ςχεδόν εκλείπουν με τθν επικράτθςθ των πολζμων, γιατί 

κυρίαρχοσ ςτόχοσ γίνεται ο επεκτατιςμόσ ς' όλεσ του τισ μορφζσ και θ προϊκθςθ των ςυμφερόντων των 

ιςχυρϊν. 

Εκνικόσ / Διεκνισ τομζασ 

Ψζλοσ, οι πόλεμοι προκαλοφν κθριωδίεσ, απελευκερϊνουν ορμζμφυτα και πάκθ, ενϊ θ ειρινθ επιτρζπει 

τθν ανταλλαγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων, τθ ςυνεργαςία και ςυναδζλφωςθ των λαϊν για τθν καταπολζμθςθ 

διεκνϊν προβλθμάτων, όπωσ θ πείνα ςτον Ψρίτο κόςμο, το οικολογικό πρόβλθμα, ο ρατςιςμόσ κ.λπ.  

 

ΛΛΛ. Χφγχρονα ενοποιθτικά ςτοιχεία ςτισ ςχζςεισ των λαϊν (ι αίτια προςζγγιςθσ των λαϊν ςτισ μζρεσ μασ) 

1. Σρόςθμο ςτάκθκε το τζλοσ του ψυχροφ πολζμου μεταξφ ΘΥΑ και Χοβ. Ζνωςθσ και των κρατϊν που αυτζσ 

είχαν ςτθν επιρροι τουσ. Επρόκειτο ουςιαςτικά για δφο εντελϊσ αντίκετουσ κόςμουσ ωσ προσ τθν 

κοινωνικοπολιτικι ιδεολογία, τθν οικονομικι τακτικι και τθ γενικότερθ αντίλθψθ για τθ ηωι. 

2. Αξιοςθμείωτθ είναι θ επικράτθςθ δθμοκρατικϊν πολιτευμάτων που κατοχυρϊνουν τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και δίνουν νζα ϊκθςθ ςτισ ςχζςεισ των λαϊν. 

3. Πε τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, τθν εξζλιξθ των ΠΠΕ και των μζςων μεταφοράσ κι επικοινωνίασ 

κονιορτοποιικθκαν οι αποςτάςεισ και πραγματοποιικθκε προςζγγιςθ των λαϊν (διεκνοποίθςθ 

φαινομζνων και προβλθμάτων). 

4. Θ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου οδιγθςε ςτθ μεγάλθ αφξθςθ των αναγκϊν. Ξανζνασ λαόσ δεν μπορεί να 

είναι αυτάρκθσ. Επικρατεί, λοιπόν, οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ, που μορφοποιείται μζςω τθσ διεκνοποίθςθσ 

τθσ αγοράσ, τθσ ςταδιακισ απελευκζρωςθσ του εμπορίου κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ 

ςυναςπιςμϊν οικονομικοφ χαρακτιρα (μεγαλφτερθ θ ςυνεργαςία των λαϊν). 

5. Χτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ, λόγω τθσ ειδίκευςθσ, κακίςταται αναγκαία θ ςυνεργαςία μεταξφ των 

επιςτθμόνων, άρα και των κρατϊν. 

6. Εμφανίηονται παγκόςμια προβλιματα, όπωσ το ενεργειακό, το οικολογικό ο υπερπλθκυςμόσ, το 

πρόβλθμα των εξοπλιςμϊν, που κακιςτοφν αναγκαίο τθ ςυνεργαςία των λαϊν για τθν από κοινοφ επίλυςθ 

τουσ. 

7. Ωπάρχει θ τρομακτικι εμπειρία των δφο προθγοφμενων Υαγκόςμιων πολζμων που ευαιςκθτοποιεί τουσ 

λαοφσ υπζρ τθσ ειρινθσ. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

338 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

8. Σι φοβεροί εξοπλιςμοί (πυρθνικά, χθμικά, βιολογικά όπλα) που ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ τα 

υπεραναπτυγμζνα κράτθ και μζςω των οποίων, ανά πάςα ςτιγμι, μπορεί ν' αφανιςτεί ολόκλθροσ ο 

πλανιτθσ, κακιςτοφν αναγκαία τθν ειρινθ και τθ ςυνεργαςία. 

9. Θ ζνταξθ ςε διακρατικοφσ ςυναςπιςμοφσ (π.χ. Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ΡΑΨΣ), με κοινά ςυμφζροντα και 

κοινζσ προοπτικζσ αποτελεί επίςθσ πρόςφορο ζδαφοσ για καλζσ ςχζςεισ μεταξφ των λαϊν ςτισ μζρεσ μασ. 

10. Χθμαντικά επιδρά και θ προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ από τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ (π.χ. ΣΘΕ, 

UNICEF, UNESCO) που αγωνίηονται για τθν ηωι και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

 

IV. Χφγχρονα διαςπαςτικά ςτοιχεία ςτισ ςχζςεισ των λαϊν ( ι αίτια — καταςτάςεισ που απειλοφν τθν 

ειρινθ ςτισ μζρεσ μασ) 

1. Διαμόρφωςθ καινοφργιου ςκθνικοφ, δθμιουργία τριϊν οικονομικϊν αξόνων- πόλων: ΘΥΑ — Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ — Λαπωνία). 

2. Σικονομικόσ ανταγωνιςμόσ: μάχθ για τθν τεχνολογικι κυριαρχία, ζλεγχοσ πλουτοπαραγωγικϊν κζντρων, 

ςυμφζροντα πολυεκνικϊν εταιρειϊν. 

3. Υολιτιςτικόσ επεκτατιςμόσ: οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ με τα μζςα που διακζτουν επιχειροφν τθ διείςδυςθ 

και τθν επιβολι τθσ κουλτοφρασ τουσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, για να εξυπθρετιςουν πίςω απ' αυτιν 

οικονομικά και πολιτικά ςυμφζροντα. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ τζχνθσ, των προϊόντων κ.λπ. 

4. Υολιτικοςτρατιωτικόσ ανταγωνιςμόσ: προςπάκεια πολιτικισ επιβολισ και ζλεγχοσ ςτρατθγικϊν κζντρων 

με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ ηωτικοφ χϊρου. 

5. Αναβίωςθ του εκνικιςμοφ και του κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ. 

6. Χτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ, δθλαδι αντίλθψθ ότι μόνο θ τεχνολογία φζρνει τθν ευτυχία, αντίλθψθ 

που εγκλωβίηει τα ζκνθ ςε ανκενωτικζσ ενζργειεσ. 

7. Ωλιςτικό-καταναλωτικό πνεφμα εποχισ, που κεοποιεί το κζρδοσ και ζτςι ενιςχφει τθ διάςταςθ μεταξφ 

των κρατϊν. 

8. Ζλλειψθ ανκρωπιςτικοφ πνεφματοσ - κρίςθ αξιϊν και ιδεολογικι ςφγχυςθ, που ενιςχφει τισ επεκτατικζσ 

βλζψεισ. 

 

Β. ΥΣΟΕΠΣΧ  

Λ. Σριςμόσ: είναι θ ζνοπλθ ςφρραξθ ανάμεςα ςε κράτθ ι μεταξφ ομάδων μζςα ςτο ίδιο κράτοσ. 

 

ΛΛ. Διαχρονικά αίτια πολζμου 

1. Απανκρωποποίθςθ - αλλοτρίωςθ ανκρϊπου-κρίςθ αξιϊν - ατομικιςμόσ - ανταγωνιςτικότθτα - 

αμοραλιςμόσ - αρχομανία - θκικι αναλγθςία - αδιαφορία του ανκρϊπου για τον άνκρωπο - παραγκωνιςμόσ 

ανκρωπιςτικοφ ιδεϊδουσ. 

2. Λδεολογικζσ ςυγκροφςεισ - φανατιςμόσ - κρθςκευτικζσ ςυγκροφςεισ και αντικζςεισ - εκνικιςμόσ - 

μιςαλλοδοξία -> ρατςιςμόσ - καταςτρατιγθςθ δικαιοςφνθσ. 

3. Ανταγωνιςμόσ οικονομικϊν ςυμφερόντων - επιδίωξθ κζρδουσ με κάκε τίμθμα - επιδίωξθ ςυμφερόντων 

πολεμικισ βιομθχανίασ - προςπάκεια πολυεκνικϊν εταιρειϊν να διευρφνουν τισ αγορζσ τουσ και να ζχουν 

πρόςβαςθ ςε πθγζσ ενζργειασ και πρϊτεσ φλεσ. 
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4. Ενεργειακό πρόβλθμα τθσ γθσ -» φόβοσ κρατϊν ςτα οποία βρίςκονται οι ενεργειακοί πόροι για επικζςεισ 

- τοπικοί πόλεμοι για ζλεγχο ενεργειακϊν πόρων - αναβίωςθ τθσ κεωρίασ περί ηωτικοφ χϊρου (ΗΩΤΛΚΟΣ 

ΧΩΟΣ: ο χϊροσ που υποτίκεται ότι χρειάηεται ζνα κράτοσ για να αναπτυχκεί, άςχετα αν τον δικαιοφται ι 

όχι). 

5. Λμπεριαλιςτικζσ τάςεισ ιςχυρϊν κρατϊν - παρεμβατιςμόσ ςτο εςωτερικό αδφναμων κρατϊν - 

προςπάκεια ελζγχου και επιρροισ ςε όςο το δυνατόν περιςςότερα κράτθ - αφξθςθ και εκςυγχρονιςμόσ 

πυρθνικϊν και ςυμβατικϊν εξοπλιςμϊν - χθμικά όπλα -»θγεμονιςμόσ ιςχυρϊν, κατάργθςθ αυτοδιάκεςθσ 

λαϊν. 

6. Δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ γθσ: υπερπλθκυςμόσ Ψρίτου Ξόςμου - υπογεννθτικό τθτα ςτα αναπτυγμζνα 

κράτθ -> μαηικζσ μεταναςτεφςεισ -> διαμόρφωςθ μειονοτιτων ->καταπάτθςθ δικαιωμάτων μειονοτικϊν 

πλθκυςμϊν. 

 

ΛΛΛ. Χυνζπειεσ πολζμου 

1. Παηικοί κάνατοι ανκρϊπων, τραυματιςμοί, αναπθρίεσ, μακροπρόκεςμα πλιγματα ςτθν υγεία και 

ςωματικι ακεραιότθτα πλθκυςμϊν, χρωμοςωματικζσ-γονιδιακζσ αλλοιϊςεισ από πυρθνικά και χθμικά 

όπλα. 

2. Ξαταρράκωςθ ψυχικοφ κόςμου, ψυχολογικά προβλιματα. 

3. Αντικοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ -> κοινωνικι πακογζνεια (άγχοσ, αναςφάλεια, εμμονζσ, ψυχϊςεισ, 

νευρϊςεισ). 

4. Υαραγκωνιςμόσ θκικϊν αρετϊν και αξιϊν, θκικι αναλγθςία, αμοραλιςμόσ, επικράτθςθ θκικϊν 

ακροτθτϊν. 

5. Υνευματικόσ ςκοταδιςμόσ, ανάςχεςθ παιδευτικισ προόδου, ςταςιμότθτα ςτθν εξζλιξθ επιςτιμθσ, 

τεχνολογίασ, τεχνικισ, καλϊν τεχνϊν, ζξαρςθ φανατιςμοφ, δόγματιςμοφ, προκαταλιψεων. 

6. Υλιγμα ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, καχυποψία, κοινωνικά προβλιματα, ςτζρθςθ κοινωνικϊν αγακϊν 

(ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ - ΟΜΟΝΟΛΑ - ΛΣΟΤΘΤΑ - ΔΛΚΑΛΟΣΥΝΘ κτλ.) και κοινωνικϊν παροχϊν (ΕΓΑΣΛΑ - ΡΕΛΚΑΛΨΘ - 

ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΡΟΝΟΛΑ). 

7. Ανυπαρξία πολιτικισ οργάνωςθσ και ομαλότθτασ, διαφκορά κυβερνιςεων - απουςία κρατικισ μζριμνασ 

- αδυναμία εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ -» αναρχία, παρανομία. 

8. Θ δθμογραφικι αλλοίωςθ λόγω των μαηικϊν κανάτων πλιττει το πιο παραγωγικό μζροσ τοφ πλθκυςμοφ 

-» μείωςθ παραγωγισ και παραγωγικότθτασ. Σι κάνατοι και οι υλικζσ καταςτροφζσ οδθγοφν ςε κρίςθ όλουσ 

τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (ΡΩΤΟΓΕΝΘΣ, ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΘΣ, ΤΛΤΟΓΕΝΘΣ). ΨΣ βιοτικό επίπεδο πζφτει, οι 

άνκρωποι ζρχονται αντιμζτωποι με τθ φτϊχεια και τθν ακλιότθτα. 

9. Ψο φυςικό περιβάλλον καταςτρζφεται. Πε τα ςφγχρονα όπλα υπάρχει κίνδυνοσ μαηικισ καταςτροφισ 

όλθσ τθσ γθσ. Ψο κλίμα διαταράςςεται. Σι αρνθτικζσ επιδράςεισ είναι μακροπρόκεςμεσ: θ μόλυνςθ αζρα, 

νεροφ, εδάφουσ απαιτεί πολφ μακρά περίοδο για να αναςτραφεί. 

10. Διατάραξθ διεκνϊν ςχζςεων, διπλωματίασ και ομαλότθτασ, -» ανταγωνιςμοί, εξοπλιςμοί, ψυχολογία 

τρόμου. Αδυναμία διεκνϊν οργανιςμϊν να λειτουργιςουν. 

11. Θ πορεία του πολιτιςμοφ ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ ανακόπτεται. Ξαταςτρζφονται ι γίνονται αντικείμενο 

καπθλείασ μνθμεία που αποτελοφν το ηωντανό δεςμό των λαϊν με τθν ιςτορία τουσ και τθν παράδοςθ. 
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IV. Ψρόποι - προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ ειρινθσ 

 Υολιτικοί θγζτεσ - κράτθ: Κζςθ του οικουμενικοφ κάλου πάνω από το ςτενά εννοοφμενο εκνικό 

ςυμφζρον, περιοριςμόσ των επεκτατικϊν βλζψεων, διατιρθςθ ιςοτιμίασ των λαϊν, ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο 

των ςυναςπιςμϊν, αλλά και ζξω απ' αυτοφσ, διαφφλαξθ αρχισ προαίρεςθσ και ελευκερίασ των κρατϊν, 

γόνιμοσ πολιτικόσ διάλογοσ και όχι παραςκθνιακζσ διευκετιςεισ και μυςτικι διπλωματία. 

 Υνευματικοί άνκρωποι: Αποτελοφν τουσ φωτοδότεσ, γιατί με το κφροσ και τθν ιδιαίτερθ παιδεία τουσ, 

μποροφν να μεταγγίςουν τα ιδεϊδθ τθσ ειρινθσ και τθσ ςυναδζλφωςθσ, είτε μζςα από το ζργο τουσ είτε 

από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε πολιτικοκοινωνικζσ οργανϊςεισ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. Ειδικά για τουσ 

επιςτιμονεσ χρειάηεται να ςθμειωκεί ότι θ ειδικι τουσ γνϊςθ δεν πρζπει να λειτουργεί ωσ αυτοςκοπόσ, 

αλλά να διζπεται από θκικι πρόκεςθ για το πανανκρϊπινο καλό. 

 Διεκνείσ οργανιςμοί: Υάγιοσ ςτόχοσ τουσ πρζπει να είναι θ αδζκαςτθ εφαρμογι του Διεκνοφσ Δικαίου, 

χωρίσ να εξυπθρετοφνται ςκοπιμότθτεσ, που δθμιουργοφν ζνα κλίμα υποκριςίασ και υπονομεφουν τθν 

παγκόςμια αςφάλεια. 

 ΠΠΕ: Οόγω τθσ τεράςτιασ εμβζλειασ που διακζτουν, είναι ςε κζςθ ν' αποτελζςουν το δίαυλο 

επικοινωνίασ και αλλθλοκατανόθςθσ των λαϊν, ςτθλιτεφοντασ τισ ςτείρεσ διαμάχεσ και αποφεφγοντασ τα 

ίδια -μζςα από κϊδικεσ επαγγελματικισ δεοντολογίασ- τθν παραπλθροφόρθςθ και τθ μονόπλευρθ 

ενθμζρωςθ. 

 Κρθςκεία: Ξάκε κρθςκεία με τουσ κϊδικεσ θκικισ που εκφράηονται μζςα ς' αυτιν, οφείλει να 

μεταλαμπαδεφςει αγνά πρότυπα και να οδθγιςει τουσ ανκρϊπουσ και τουσ λαοφσ ςτθ βίωςθ τθσ 

ουςιαςτικισ ηωισ, μακριά από διχαςμοφσ και ανοφςιεσ ςυγκροφςεισ. 

 Ψζχνθ: Θ ςυγκίνθςθ που αιςκάνονται από κοινοφ οι άνκρωποι μπροςτά ςτα ζργα τζχνθσ εξευγενίηει τα 

ικθ, καλλιεργεί τθν ομαδικότθτα και τουσ απογειϊνει προσ τθ δθμιουργικι ςυμπόρευςθ. Χωρίσ ςτράτευςθ 

και υποδοφλωςθ ςε ιδεολογικά και κρατικά ςυμφζροντα, μπορεί να εμφυςιςει τθν αγάπθ για το 

ςυνάνκρωπο και τθν ανιδιοτελι φιλία των λαϊν, ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν αποφυγι των διενζξεων 

ανάμεςα ςτουσ λαοφσ. 

 Ακλθτιςμόσ: Ψο ακλθτικό ιδεϊδεσ, με τθν κατίςχυςθ τθσ ευγενοφσ άμιλλασ, τον κοινό αγϊνα για τθ νίκθ 

και τον ενοποιθτικό του χαρακτιρα, χρειάηεται όςο ποτζ άλλοτε προκειμζνου να κυριαρχιςει ο 

αλλθλοςεβαςμόσ μεταξφ των λαϊν και να επιςφραγιςτεί θ αντίλθψθ τθσ ειρθνικισ τουσ ςυνφπαρξθσ. Τταν 

δεν υπειςζρχονται πολιτικά και οικονομικά ςυμφζροντα ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ, πράγματι αποτελεί 

«ςανίδα ςωτθρίασ» και χϊρο ςυνζνωςθσ.  

 Υαιδεία: Θ καλλιζργεια μιασ ανκρωποκεντρικισ παιδείασ με άξονα το διάλογο και το διεκνιςμό αποτελεί 

τθν πιο ιςχυρι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ειρινθσ, γιατί απελευκερϊνει το πνεφμα, ωριμάηει τθ ςκζψθ του 

ςφγχρονου ανκρϊπου και εξοβελίηει τισ αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ και προκαταλιψεισ που, όπωσ είναι 

λογικό, αποδυναμϊνουν τον εςωτερικό κόςμο του ανκρϊπου. Ειδικά οι δάςκαλοι είναι ανάγκθ να 

μεταδϊςουν υποδείγματα ηωισ και να εμφυςιςουν το ιδανικό τθσ ειρινθσ ςτθ νζα γενιά.  

 Ρζοι: Αυτοί αποτελοφν τθν ελπίδα για το αφριο. Πε τθν καινοτομία, τθν αγνότθτα και τθν πίςτθ ςε 

ιδανικά επιδιϊκουν ζνα κόςμο ςτον οποίο δεν κα επικρατεί το άδικο και το μίςοσ. Χρειάηονται, όμωσ, τθ 

ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ, θ οποία μζςα από τα κατάλλθλα πνευματικά και θκικά ερεκίςματα μπορεί να 

καλλιεργιςει γνιςιεσ αξίεσ ηωισ, που αποτελοφν το φάρο τθσ ανκρωπιάσ και τον καταλφτθ τθσ ειρινθσ. 
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Γ. ΨΦΣΠΣΞΦΑΨΛΑ 

I. Αίτια τθσ τρομοκρατίασ 

- Σι οικονομικζσ ανιςότθτεσ, θ άδικθ κατανομι του πλοφτου, οι αδικίεσ, τα ςκάνδαλα. 

- Σι πολιτικζσ και οι ιδεολογικζσ ςκοπιμότθτεσ. 

- Σ πολιτικόσ φανατιςμόσ. 

- Ψα τυραννικά κακεςτϊτα, θ αυταρχικι δομι και ο ςυγκεντρωτικόσ χαρακτιρασ του ςφγχρονου 

δθμοκρατικοφ κράτουσ. 

- Θ διαίρεςθ του κόςμου ςε ςφαίρεσ επιρροισ και οι επεκτατικζσ βλζψεισ των ιςχυρϊν. 

- Ψα χρονίωσ άλυτα προβλιματα του κόςμου όπωσ το παλαιςτινιακό, το κυπριακό, το αρμενικό, το 

κουρδικό. 

- Σι φυλετικζσ διακρίςεισ και οι κρθςκευτικζσ ζριδεσ. 

- Θ κεοποίθςθ και θρωοποίθςθ τθσ βίασ από τα μζςα ενθμζρωςθσ! 

- Θ ζλλειψθ ανκρωπιςτικισ παιδείασ και οι ολιγωρίεσ των πνευματικϊν ανκρϊπων. 

Χυγκεκριμζνα, θ άςκθςθ βίασ. από μαςκοφόρουσ, κρυμμζνουσ ςτθν ανωνυμία τουσ, για να προκλθκεί 

τρόμοσ ςτθν κοινωνία, είναι επίςθσ, ανικικθ πράξθ. Δεν είναι, άλλωςτε ,τυχαίο ότι χρθςιμοποιεί τα όπλα 

εκείνων που κζλει να καταδίκαςα και που τα αμφιςβθτεί. 

 

ΛΛ. Επιχειριματα κατά τθσ τρομοκρατίασ 

• Θ άςκθςθ βίασ από μαςκοφόρουσ, κρυμμζνουσ ςτθν ανωνυμία τουσ, για να προκλθκεί τρόμοσ ςτθν 

κοινωνία, είναι επίςθσ, ανικικθ πράξθ. Δεν είναι, άλλωςτε, τυχαίο ότι χρθςιμοποιεί τα όπλα εκείνων που 

κζλει να καταδικάςει και που τα αμφιςβθτεί. 

• Χιμερα, ειδικότερα, τα μζςα και τα όπλα τθσ καταςτροφισ είναι πολφ φονικότερα ςε ςχζςθ με το πολφ 

κοντινό παρελκόν. Ψα όπλα αυτά, ςτα χζρια των τρομοκρατϊν, γίνονται εφιάλτθσ ακόμθ και για τθν πιο 

ιςχυρι κοινωνία. Ψυφλοί από το φανατιςμό, το μίςοσ, χωρίσ καμιά θκικι αναςτολι κζλουν να εκδικθκοφν 

εκείνουσ που αςκοφν εξουςία. 

• Πετατρζπονται ςε αυτόκλθτουσ τιμωροφσ και κφτεσ, εριμθν τθσ εντολισ του λαοφ, δρουν ςτο 

παραςκινιο και ςτο ςκοτάδι, χωρίσ πρόςωπο και ταυτότθτα. Γίνονται, ζτςι, λαϊκοί δικαςτζσ που παίρνουν 

το νόμο ςτα χζρια τουσ, αδιαφορϊντασ για το λαό τον οποίο υποτίκεται ότι ςζβονται. 

• Χυνεπϊσ αυτι θ πρακτικι δεν είναι μόνο καταςτροφικι, είναι και ανικικθ, επειδι αμφιςβθτείται και 

υπονομεφεται ολόκλθρο το κεςμικό οικοδόμθμα τθσ δθμοκρατίασ. Χυνάμα παραβιάηονται ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και, κυρίωσ, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα τθσ ηωισ. 

• Άλλωςτε θ αντίςταςθ ςε ζναν κόςμο άδικο και παράλογο δε φζρνει κανζνα αποτζλεςμα, όταν 

εξιςϊνεται με τθν τρομοκρατία. Αντίκετα, το ιςχυρό και "απάνκρωπο" κράτοσ μάλλον ςυντονίηει 

αποτελεςματικότερα τα αντίποινα του και μάλλον ςκλιραινα τουσ καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ του, ακόμθ 

και εναντίον ακϊων. 

• Τταν μάλιςτα θ τρομοκρατία προςωποποιεί τον εχκρό, ςτο πρόςωπο του φορζα μιασ μορφισ εξουςίασ, 

τότε πορεφεται ςε ζνα δρόμο χωρίσ επιςτροφι. Σι αγϊνεσ ςτισ κοινωνίεσ για βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ηωισ, 

όμωσ, δεν είναι αγϊνεσ προςωπικοί. Είναι αγϊνεσ ςυλλογικοί και χρειάηεται με τρόπο ειρθνικό να 

εκφράηουν όλουσ εκείνουσ που κζλουν τθν ευθμερία και το κοινωνικό καλό. 
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Ξριτιριο αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Ψο πρόβλθμα τθσ ειρινθσ 

Ψο πρόβλθμα τθσ ειρινθσ βρίςκεται ςτο χζρια των λαϊν του πλανιτθ μασ. Απαλλαγμζνο από τα φποπτα 

και απατθλά πλζγματα που υφαίνουν θ υποκριτικι και αναποτελεςματικι διεκνισ διπλωματία και ο 

ςτείροσ δογματιςμόσ του «αν κζλεισ ειρινθ , ετοιμάςου για πόλεμο», παραμζνει υπόκεςθ που ενδιαφζρει 

άμεςα, αποφαςιςτικά και τελεςίδικα τουσ λαοφσ, όλουσ τουσ λαοφσ. 

Γιατί όλοι αυτοί δεν ζχουν -και δεν μπορεί να ζχουν- διαφορετικι γνϊμθ ςχετικά με το ποιο είναι το 

κεμζλιο, θ απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ επιβίωςθσ, τθσ ευδοκίμθςθσ ς' όλουσ τουσ ςτίβουσ τθσ ποικίλθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, τθσ από όλουσ παραδεκτισ ζννοιασ τθσ ευδαιμονίασ που ςυνίςταται ςτθν 

ιρεμθ και αυτάρκθ εκνικι ηωι ενόσ λαοφ, που αναγκαία καλλιεργεί ςχζςεισ φιλίασ και κατανόθςθσ πρϊτα 

με τουσ γείτονεσ του κι. ζπειτα με όλουσ τουσ άλλουσ. 

Γιατί, αφότου οι άνκρωποι ςυγκρότθςαν τισ πρϊτεσ οργανωμζνεσ κοινωνίεσ και διζγραψαν τουσ 

ςτόχουσ, τα ιδανικά τθσ κοινωνικισ διαβίωςθσ, διαπίςτωςαν ότι τίποτε δεν μπορεί αποτελεςματικά να 

καλλιεργθκεί και ν' αποδϊςει καρποφσ, αν δεν επικρατεί πνεφμα αλλθλοκατανόθςθσ, ςυνεργαςίασ, αν δεν 

υπάρχει ςτακερι κζλθςθ αποφυγισ τθσ ζνοπλθσ ςφρραξθσ που τθ χαρακτιριςαν ςαν το χείριςτο και 

ολεκριότερο είδοσ επίλυςθσ των διεκνϊν διαφορϊν. 

Ζτςι, θ ειρινθ αποτζλεςε, από τθν αυγι ακόμθ τθσ ιςτορίασ τθσ ανκρωπότθτασ, το ςίγουρο κεμζλιο 

πάνω ςτο οποίο επρόκειτο να ςτθριχτεί θ δθμιουργικι προςπάκεια όλων των λαϊν, θ άμιλλα τουσ για τθν 

επικράτθςθ των αρχϊν εκείνων που κα βελτίωναν τουσ όρουσ διαβίωςθσ των ανκρϊπων, κα ζςτρωναν το 

δρόμο για τθν πραγματοποίθςθ των επιδιϊξεων τουσ που κατζτειναν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ τελειότερου, 

ανϊτερου τφπου ηωισ, άξιασ να τθ ηει κανείσ και να τθ χαίρεται. 

Από τότε, μζχρι ςιμερα -και για πάντα- κεωρικθκε θ ειρινθ ευλογία, λατρεφτθκε και υμνικθκε και δεν 

ζπαψε να υπάρχει ωσ ζςχατο και μοναδικό καταφφγιο όςων πίςτεψαν πωσ είναι δυνατό να λφςουν τισ 

διαφορζσ τουσ με άλλουσ τρόπουσ που προκαλοφν μόνο τον αποτροπιαςμό, τθ φρίκθ, τθν εριμωςθ, το 

πζνκοσ, το ξερίηωμα τθσ ελπίδασ, τθν αναςτολι τθσ προόδου. 

Γι' αυτόν ακριβϊσ το λόγο θ ανκρωπότθτα ευλόγθςε τθν ειρινθ και καταράςτθκε τον πόλεμο. 

Ξαι οι ςθμερινοί λαοί που ηουν με αγωνία το φρικαλζο ενδεχόμενο ενόσ ολοκλθρωτικοφ αφανιςμοφ τθσ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ και των λαμπρϊν επιτευγμάτων τθσ, καταδικάηουν τον πόλεμο και είναι 

αποφαςιςμζνοι να περιφρουριςουν το υπζρτατο αγακό τθσ ειρινθσ που εξαςφαλίηει τθ ηωι, τθν πρόοδο, 

τθν ευδαιμονία. 

Ανυπόγραφο άρκρο από το «ΕΚΡΣΧ» 

Υαρατθριςεισ 

Α. Ρα γράψετε περίλθψθ του κειμζνου (80-90 λζξεισ).  

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Πε ποιουσ τρόπουσ εξαςφαλίηεται θ ςυνοχι του κειμζνου; 

(5 μονάδεσ) 

2. Υοιοι τρόποι πεικοφσ επικρατοφν ςτο κείμενο; Ρα δϊςετε δυο παραδείγματα για τον κακζνα. 

(10 μονάδεσ) 
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3.«Γι' αυτόν ακριβϊσ το λόγο θ ανκρωπότθτα ευλόγθςε τθν ειρινθ και καταράςτθκε τον πόλεμο». Πε βάςθ 

το κείμενο να ςχολιάςετε τθν άποψθ αυτι (60-80 λζξεισ). 

(10 μονάδεσ) 

4.Ρα βρείτε τα ςυνκετικά των παρακάτω λζξεων: «τελεςίδικα», «ευδοκίμθςθ», «αλλθλοκατανόθςθσ», 

«αποτροπιαςμό». 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Σ πόλεμοσ ςτο Λράκ, ςτισ αρχζσ του 2003, ςτάκθκε θ αφορμι να αποκαλυφκεί θ αποςτροφι τθσ ςφγχρονθσ 

νεολαίασ για τισ ςτρατιωτικζσ ςυρράξεισ. Χε ζνα κείμενο δοκιμιακοφ τφπου να αιτιολογιςεισ τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και τθν αντίδραςθ των νζων ςτισ προςπάκειεσ διαςάλευςθσ τθσ ειρινθσ. Ρα 

παρουςιάςεισ ακόμα τα μζςα αντίδραςθ ενάντια ςτον πόλεμο, εκτόσ από τθ δράςθ των νζων, που κεωρείσ 

πιο αποτελεςματικά (500-600 λζξεισ) 

(40 μονάδεσ) 
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ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ - ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΗίΘΧ - ΥΑΦΑΔΣΧΘ – ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΠΡΘΠΘ – ΠΡΘΠΕΛΑ 

Α. ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ 

Λ. Εννοιολογικι προςζγγιςθ όρου 

Θ λζξθ «πολιτιςμόσ» προζρχεται απ' το ριμα «πολιτίηω», που ςθμαίνει «μεταβιβάηω ςε κάποιον τθν 

πρόοδο», με τθν ευρφτερθ ζννοια. Άλλοι υποςτθρίηουν ότι προζρχεται από το «πόλισ» και ςθμαίνει τθ 

ςυλλογικι προςπάκεια προσ τον εξανκρωπιςμό. 

Χτον πολιτιςμό περιλαμβάνονται οι προςπάκειεσ των ανκρϊπων να δαμάςουν το φυςικό περιβάλλον και 

ταυτόχρονα να εξυψωκοφν ςε θκικοπνευματικζσ οντότθτεσ, ανταποκρινόμενεσ ςτθν υψθλότερθ αποςτολι 

τουσ. Γι' αυτό, άλλωςτε, ςφμφωνα και με τθ διττι φφςθ του ανκρϊπου (ςϊμα - πνεφμα) διακρίνουμε τθν 

υλικοτεχνικι εξζλιξθ και τθν θκικοπνευματικι πρόοδο. 

 

ΛΛ. Χτοιχεία που ςυνδζονται με τον Υολιτιςμό είναι: θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, θ ανάπτυξθ τθσ τεχνικισ, θ 

εξερεφνθςθ του ςφμπαντοσ, θ αφξθςθ του ορίου τθσ ηωισ, θ τελειοποίθςθ των επικοινωνιϊν, θ άνοδοσ του 

βιοτικοφ επιπζδου τθσ ηωισ μασ. 

 

ΛΛΛ. Αντίφαςθ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ μασ 

Τμωσ θ τελειοποιθμζνθ μθχανι του 20ου και 21ου αιϊνα δεν χάριςε ςε πολλοφσ τθν ευτυχία. Σι 

ανακαλφψεισ τθσ Υυρθνικισ Φυςικισ γίνονται ςυνταγζσ για βόμβεσ, τα αγακά κατανζμονται άνιςα, πόλεμοι 

ξεςποφν κατ καταπατοφν τθν ειρινθ και τθν ελευκερία. Δεν είναι βζβαια θ ίδια θ τεχνικι πρόοδοσ υπαίτια 

για το κακό που κάνει. Σ άνκρωποσ είναι υπεφκυνοσ, ο οποίοσ αφινει τθν τεχνικι ςτα χζρια των λίγων και 

τουσ επιτρζπει να τθν ςτρζφουν εναντίον του. 

Ζτςι, μεγάλθ και ςοβαρι είναι θ κρίςθ που διζρχεται ο πολιτιςμόσ μασ. Ξρίςθ οικονομικι, που 

εκδθλϊνεται με τον πλθκωριςμό, τθν ανεργία και τθν ανιςοκατανομι του πλοφτου, κρίςθ πολιτικι που 

εκδθλϊνεται με το χάοσ, τθν αναρχία, τθν κατευκυνόμενθ από ψθλά τρομοκρατία, κρίςθ θκικι, που βρίςκει 

τθν ζκφραςθ τθσ ςτο άγχοσ τθσ ηωισ, ςτθν απόγνωςθ, τθ μοναξιά. Υρόκειται τελικά για ζνα πολιτιςμό οφτε 

ανκρωπιςτικό οφτε ανκρϊπινο. Ζναν πολιτιςμό που μετατρζπει τον άνκρωπο από ςκοπό ςε μζςο. 

 

Β. ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΗίΘΧ 

Λ. Εννοιολογικι προςζγγιςθ όρου 

Θ ζννοια τθσ ποιότθτασ ηωισ είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τθν ιςότιμθ ανάπτυξθ των δφο υποςτάςεων 

του πολιτιςμοφ και τθν επικράτθςθ ςυνκθκϊν ηωισ τζτοιων που υπθρετοφν και προάγουν τθν εςωτερικι 

υπόςταςθ του ανκρϊπου παρζχοντασ του αςφαλϊσ και τθ δυνατότθτα υλικισ επάρκειασ και οικονομικισ 

ευθμερίασ. 

Χιμερα, θ ίδια θ καταναλωτικι κοινωνία με τουσ μθχανιςμοφσ τθσ αφινει να καλλιεργθκεί θ αντίλθψθ 

ότι θ ποιότθτα ηωισ βρίςκεται ςτα υλικά αγακά και γενικά ςτθν ικανότθτα του ανκρϊπου ν' αγοράηει και να 

καταναλϊνει. Ωςτόςο, το ανικανοποίθτο του ςφγχρονου ανκρϊπου, που ζντεχνα υποδαυλίηεται απ' τουσ 

διαφθμιςτικοφσ ι άλλουσ μθχανιςμοφσ, υποβακμίηει τθν ποιότθτα ηωισ. 

Χε καμία περίπτωςθ δεν καταδικάηεται θ φιλότιμθ προςπάκεια του ανκρϊπου να βελτιϊςει τουσ όρουσ 

ηωισ του, ατομικισ και ςυλλογικισ, προςπάκεια που απαιτεί κάρροσ, μόχκο, κυςίεσ. Ξαταδικάηεται θ 

ςωματικι και ψυχικι φκορά, που φζρνει ανυπομονθςία, ο πανικόσ προσ τα εμπρόσ, προσ τθν ολοζνα 

μεγαλφτερθ και πιο εντυπωςιακι ανάδειξθ από ακόρεςτθ φιλοδοξία, πλεονεξία, αλαηονεία. 
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Ξαι ο παραλογιςμόσ τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ είναι εμφανισ: για να φτάςει κανείσ ςτθν ευτυχία πρζπει 

να κυςιάςει μεγάλο μζροσ από τον εαυτό του. Υρζπει να ςυνκθκολογιςει με τουσ μθχανιςμοφσ που ςκοπό 

ζχουν να τον πείςουν ότι θ απεριόριςτθ κατανάλωςθ είναι κριτιριο κοινωνικισ αποδοχισ. Σ άνκρωποσ 

νιϊκει ν' απογυμνϊνεται θκικά, να διαβρϊνεται ο εςωτερικόσ του κόςμοσ και να γίνεται ζρμαιο μζςα ςτθ 

ρευςτότθτα και τθ ςφγχυςθ που επικρατεί. Θ παντοδυναμία τθσ τεχνολογίασ και οι ςχεδόν μυκικζσ 

διαςτάςεισ που ζχει ςιμερα δεν ςυνεπάγονται τθν εξφψωςθ τθσ ανκρϊπινθσ- οντότθτασ. Σ ςφγχρονοσ 

άνκρωποσ ζχει ςτρζψει τθν τεχνολογικι πρόοδο εναντίον τθσ φφςθσ και εναντίον του ίδιου του τοφ εαυτοφ, 

καταςτρζφει και καταςτρζφεται, αποξενϊνεται, μαηοποιείται. Αυτά και πολλά άλλα δεν ςυνιςτοφν μια 

υψθλι ποιότθτα ηωισ. Ψο αίτθμα λοιπόν τθσ γνθςιότθτασ και τθσ αυκεντικότθτασ του ανκρϊπου γίνεται 

πλζον επιτακτικό. 

 

Γ. ΥΑΦΑΔΣΧΘ 

Λ. Σριςμόσ 

Ψα πολιτιςτικά ςτοιχεία του παρελκόντοσ που μεταγγίηονται από γενιά ςε γενιά με τον προφορικό ι το 

γραπτό λόγο και αποτελοφν τθν κλθρονομιά ενόσ λαοφ ονομάηονται παράδοςθ. 

 

ΛI. Πορφζσ τθσ παράδοςθσ 

Θ παράδοςθ δεν περιορίηεται ςε κάποιο χϊρο τθσ ηωισ- αντίκετα αγκαλιάηει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ, όπωσ 

άλλωςτε και ο πολιτιςμόσ. Ωπάρχει λοιπόν: 

 Θ πολιτιςτικι παράδοςθ που διακρίνεται ςε: καλλιτεχνικι (μουςικι, κζατρο, αρχιτεκτονικι), ακλθτικι, 

κρθςκευτικι (ναοί, λατρευτικά ζκιμα, άγιοι), γλωςςικι, πνευματικι (πνευματικοί άνκρωποι, ζντεχνοσ 

λόγοσ). 

 Θ ιςτορικι παράδοςθ (κατορκϊματα, αγϊνεσ ζκνουσ αρετζσ και μειονεκτιματα κάκε λαοφ). 

 Θ λαϊκι παράδοςθ (λαϊκοί χοροί, δθμοτικό τραγοφδι, μφκοι, κρφλοι, παραμφκια, οικιςτικι, χειροτεχνία, 

ενδυματολογία). 

 Θ κοινωνικοπολιτικι παράδοςθ (πολίτευμα, νόμοι, κοινωνικι ςυμπεριφορά). 

 Θ υλικι παράδοςθ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με εργαςία - φφςθ) 

 Θ θκικι παράδοςθ (αξίεσ, ιδανικά ενόσ λαοφ). 

 Θ επιςτθμονικι παράδοςθ (Κεωρθτικζσ, Κετικζσ Επιςτιμεσ). 

 Θ οικογενειακι παράδοςθ, (ικθ - ζκιμα ςχετικά με τθν οικογζνεια). 

 

IΛI. Αξία τθσ παράδοςθσ 

• Θ επαφι με τισ ρίηεσ, με το παρελκόν αποτελεί μζςο διατιρθςθσ τθσ εκνικισ μασ ταυτότθτασ. Θ 

παράδοςθ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να διατθριςουμε τθν ιςτορικι μασ μνιμθ, αφοφ ςυνδζει το 

παρελκόν με το παρόν και το μζλλον ενόσ λαοφ και βοθκά τα άτομα ν' αποκτιςουν ςυνείδθςθ τθσ ιςτορικισ 

τουσ ςυνζχειασ. 

• Σ ςεβαςμόσ απζναντι ςτθν παράδοςθ οδθγεί τουσ ςθμερινοφσ πολίτεσ ςτθν εκνικι αυτογνωςία, 

ενιςχφει το εκνικό τουσ φρόνθμα και τθν πίςτθ ςτα αξεπζραςτα ιδανικά τθσ πατρίδασ και τθσ ελευκερίασ. 

• Θ διατιρθςθ των αναλλοίωτων παραδοςιακϊν ςτοιχείων ςυμβάλλει ςτθ διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ 

μασ φυςιογνωμίασ, γιατί χάρθ ς' αυτι διαςϊηονται θ γλϊςςα, θ τζχνθ, τα γράμματα, τα επιςτθμονικά 
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επιτεφγματα, τα ακλθτικά ιδεϊδθ. Ωςτόςο, δεν διαςϊηονται μόνο, αλλά βοθκοφν και ςτθν ανανζωςθ τθσ 

ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ ηωισ, γιατί τίποτα δεν καταςκευάηεται από το μθδζν. Θ φιλοςοφία, θ τζχνθ, τα 

πορίςματα των επιςτθμϊν περνοφν από μια εξελικτικι διαδικαςία ωρίμαςθσ. 

• Θ κατανόθςθ, θ μελζτθ και θ αφομοίωςθ των παραδοςιακϊν ςτοιχείων ενεργοποιοφν τθν 

κρίςθ,κακιςτοφν το άτομο-ϊριμο να αντιμετωπίςει τισ δυςκολίεσ του παρόντοσ και να εξάγει 

ςυμπεράςματα για το μζλλον. Θ παράδοςθ προςφζρει διδάγματα, ζχει αξία μορφωτικι κακϊσ 

διατθροφνται γνϊςεισ που αποτελοφν το κεμζλιο για πνευματικζσ κατακτιςεισ. 

• Σι αναλλοίωτεσ και άφκαρτεσ αξίεσ του μζτρου, του ανκρωπιςμοφ είναι ταυτόχρονα παράδειγμα 

προσ μίμθςθ, αλλά και πρόκλθςθ. Υαράδειγμα, για να καλλιεργιςουμε το ςεβαςμό, τθν ειλικρίνεια, το 

πνεφμα θρωιςμοφ και αυτοκυςίασ, αλλά και πρόκλθςθ, ϊςτε να γίνουμε καλφτεροι θκικά, μα και για να 

αντιςτακοφμε το διαλυτικό χαρακτιρα τθσ εποχισ μασ, που διακρίνεται για τον ωφελιμιςμό, τθν 

εκμετάλλευςθ, τθν υποκριςία, τθν εξαπάτθςθ και τθν απανκρωποποίθςθ. 

• Εξάλλου, αν βαςιςτοφμε και ςυντθριςουμε τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ ςτον πρακτικό μασ βίο, αφοφ θ 

παράδοςθ κακρεφτίηει τθ δθμοκρατικι μασ ςυμπεριφορά, μποροφμε ωσ πολίτεσ ι ωσ πολιτικοί να 

αναλάβουμε τον πολιτικό μασ ρόλο, δθλαδι να ενεργοποιθκοφμε πολιτικά, κρίνοντασ και καταδικάηοντασ οι 

πρϊτοι τισ αταςκαλίεσ και τα ςκάνδαλα, ςυμμετζχοντασ ςτθ δθμόςια ηωι με αίςκθμα ςυνείδθςθσ και 

ςυνζπεια, και οι δεφτεροι υλοποιϊντασ τα προγράμματα που καταρτίηουν με ςτόχο το κοινό καλό. 

• Χτοιχείο τθσ παράδοςθσ μασ είναι και θ ςχζςθ μασ με το φυςικό περιβάλλον, κάτι που πρζπει να μασ 

ευαιςκθτοποιιςει, ϊςτε να επαναςυνδεκοφμε μ' αυτό, ςυντθρϊντασ ταυτόχρονα τθν αντίλθψθ των 

προγόνων μασ για τθ φφςθ και τθ ςθμαςία που απζδιδαν ς' αυτι (πθγι ζμπνευςθσ και δθμιουργίασ). 

• Χτο επίπεδο των διεκνϊν ςχζςεων, θ παράδοςθ μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ για ςφςφιξθ των 

ςχζςεων των κρατϊν, αφοφ μζςα απ' αυτι μποροφμε να διαπιςτϊςουμε τθν κοινι μοίρα του ανκρϊπινου 

γζνουσ, τθν ιςτορικι του διαδρομι και τουσ κοινοφσ, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτόχουσ. Επίςθσ, μποροφμε να 

διδαχκοφμε είτε με τθν φπαρξθ κάποιων ςυμμαχιϊν κατά το παρελκόν είτε να αποφφγουμε φαινόμενα που 

εμφανίςτθκαν κατά το παρελκόν (πόλεμοι, ολζκριεσ ςυγκροφςεισ). 

 

IV. Δείγματα κρίςθσ τθσ παράδοςθσ ςιμερα 

• Γλωςςικι πενία 

• ενομανία 

• Απουςία ιςτοριογνωςίασ 

• Πθ τιρθςθ θκϊν - εκίμων 

• Απομάκρυνςθ από τθ κρθςκεία 

• Ξρίςθ παραδοςιακϊν κεςμϊν (π.χ. οικογζνεια, ςχολείο κ.λπ.)  

 

IV. Αίτια κλονιςμοφ τθσ παράδοςθσ ςιμερα 

• Χτο βωμό  τθσ τεχνολογικισ προόδου ο άνκρωποσ ζγινε προοδόπλθκτοσ, με αποτζλεςμα να κρίνει 

αυςτθρά τα ςυμπεράςματα του παρελκόντοσ, να πιςτεφει ότι θ παράδοςθ είναι απαρχαιωμζνεσ ιδζεσ και 

αξίεσ, που δεν τισ χρειάηεται. 

• Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ ανάπτυξθσ κυριαρχοφν θ ςυνκετότθτα τθσ ηωισ και θ υπερειδίκευςθ ςτο χϊρο 

εργαςίασ. Θ πολυπλοκότθτα και θ αντιφατικότθτα των κοινωνικϊν ρόλων, αφενόσ δθμιουργοφν γριγορουσ 

ρυκμοφσ ηωισ, ςτουσ οποίουσ επικρατοφν θ ταχφτθτα και οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ, που τελικά απορροφοφν 
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το ενδιαφζρον του ανκρϊπου, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί αντικειμενικά να ζχει το χρόνο οφτε τθ 

διάκεςθ να αςχολθκεί ι να ενδιαφερκεί για τθν πολιτιςμικι του κλθρονομιά. 

• Θ παράδοςθ απειλείται και από τθν υλικοευδαιμονιςτικι αντίλθψθ τθσ ηωισ. Σ φοβερόσ οικονομικόσ 

ανταγωνιςμόσ οδθγεί ςτθν υπερκατανάλωςθ, θ οποία τροφοδοτείται και από τθν ζντονθ διαφθμιςτικι 

πολιορκία. Ϊψιςτθ αξία και πρότυπο ηωισ κεωρείται αυτόσ που ζχει και όχι αυτόσ που καλλιεργείται 

πνευματικά και ενδιαφζρεται για τθν παράδοςθ του και τθ διάςωςθ τθσ. 

• Σι απρόςωπεσ τςιμεντουπόλεισ ςυμβάλλουν ςτθ μαηοποίθςθ των ανκρϊπων, κακϊσ χάνεται θ 

δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ και γνιςιασ ζκφραςθσ ςτθριγμζνθσ ςτισ ακλόνθτεσ αξίεσ τθσ πλοφςιοσ 

κλθρονομιάσ μασ. 

• Θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά υποβακμίηεται, εξαιτίασ τθσ αδιαφορίασ και τθσ ανευκυνότθτασ που 

μασ χαρακτθρίηει. Εφόςον ηοφμε ςε μια εποχι ιδεολογικισ ςφγχυςθσ και θκικισ κρίςθσ, πολλζσ αξίεσ μζςα 

το κφμα ρευςτότθτασ τελοφν υπό αμφιςβιτθςθ κακϊσ μια κοινωνία δίχωσ οράματα και θκικοφσ 

προςανατολιςμοφσ δεν μπορεί να ανακαλφψει οφτε να ιεραρχιςει ςωςτά τισ αξίεσ τθσ ηωισ, όπωσ είναι θ 

κλθρονομιά μασ. 

• Οόγοι ιςτορικοί κυρίωσ δεν μασ βοικθςαν να εξελιχκοφμε οικονομικά όπωσ ςυνζβθ ςε άλλουσ 

ευρωπαϊκοφσ λαοφσ. Δθμιουργικθκε ςιγά ςιγά, λοιπόν, το λεγόμενο «ςφνδρομο του επαρχιωτιςμοφ», που 

οδιγθςε ςτθν άκριτθ υιοκζτθςθ ξζνων τρόπων ηωισ προσ τθν εκνικι μασ κλθρονομιά. Ψαυτίςαμε το ξζνο 

και το μοντζρνο με το ποιοτικά καλφτερο και, ζτςι, αντιγράφουμε δουλικά κάκε ξζνο πρότυπο, είτε για 

λόγουσ επίδειξθσ είτε για λόγουσ αυτοπροβολισ. Χυνζπεια όλων αυτϊν είναι ο ςτακερόσ κλονιςμόσ τθσ 

ελλθνικισ παράδοςθσ. 

• Διαβρωτικόσ εξάλλου είναι και ο ρόλοσ δφο κακοριςτικϊν φορζων αγωγισ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

οικογζνειασ, όςον αφορά ςτο πρόβλθμα τθσ παράδοςθσ. Ψο ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα αδυνατεί να 

μεταλαμπαδεφςει ςτουσ νζουσ τισ αξίεσ του παρελκόντοσ, κακϊσ θ χρθςιμοκθρικι και θ βακμοκθρικι 

γνϊςθ δεν ευνοεί τθ μάκθςθ τθσ παράδοςθσ, ενϊ από τθν άλλθ, θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά γίνεται 

μάκθμα προσ αποςτικιςθ και αντιμετωπίηεται ωσ είδοσ μουςειακό, αποκομμζνθ από τισ απαιτιςεισ των 

ςφγχρονων κοινωνιϊν. Υαρόμοια δρα και θ κρίςθ του οικογενειακοφ κεςμοφ, από τθν άλλθ, αφοφ θ οικία 

μετατρζπεται ςε κζντρο διερχομζνων, ενϊ θ επικοινωνία ζχαςε το ουςιαςτικό τθσ νόθμα, δεν βοθκά ςτθ 

μετάγγιςθ των παραδεδομζνων αξιϊν ςτθ νεολαία. 

• Εδϊ πρζπει να τονιςτεί και θ φφςθ τθσ νεολαίασ. Σι νζοι αμφιςβθτοφν ζντονα και ςυχνά με ςτείρο 

τρόπο τισ παραδόςεισ κεωρϊντασ ότι αποτελοφν ζκφραςθ τθσ ςυντιρθςθσ. Θ αγάπθ τουσ για το καινοφργιο 

ςε ςυνδυαςμό με τθν απειρία τουσ, τουσ οδθγεί ςε μια αλαηονικι και επθρμζνθ ςτάςθ, που ςυντελεί ςτθν 

άρνθςθ του παρελκόντοσ 

• Σ κλονιςμόσ τθσ πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ και ταυτότθτασ, όμωσ, ςυνδζεται άμεςα με τθν 

απϊλεια των μικρϊν και κλειςτϊν κοινωνιϊν, ςτισ οποίεσ διατθροφνταν θ παράδοςθ. Χιμερα, λόγω τθσ 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ζχει δθμιουργθκεί ζνασ παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ - κοςμοπολιτιςμόσ, με 

αποτζλεςμα να γίνεται εφκολθ θ πολιτιςτικι αλλθλεπίδραςθ των λαϊν. Αν αυτό ςυνδυαςτεί με τθ 

γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ, τον τουριςμό και το ότι οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ επιχειροφν ζναν πολιτιςτικό 

επεκτατιςμό προσ τισ αναπτυςςόμενεσ, ϊςτε να εξυπθρετιςουν με ζντεχνουσ τρόπουσ (διαφιμιςθ, μόδα, 

τζχνθ) τα ςυμφζροντα τουσ, τότε ςυνειδθτοποιοφμε πόςο επιρρεπείσ γινόμαςτε ωσ λαόσ ςτο μιμθτιςμό και 

γιατί κλονίηεται θ παράδοςθ μασ. 

• Ψζλοσ, ςθμαντικι είναι θ ευκφνθ τθσ πνευματικισ και πολιτικισ θγεςίασ για τον κλονιςμό τθσ 

παράδοςθσ. Θ πρϊτθ αποςταςιοποιείται από το ρόλο τθσ, κλείνεται ςτο γυάλινο πφργο τθσ και, ζτςι, 

αδυνατεί να μεταδϊςει τα φϊτα τθσ ςτο λαό, ϊςτε να αφυπνιςτεί θ εκνικι του ςυνείδθςθ. Θ πολιτικι 
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θγεςία από τθν άλλθ, αντί να ςτθρίηει τθν πρόοδο και τον πολιτιςμό, χωρίσ όραμα παιδείασ, απλϊσ 

διαχειρίηεται τα πολιτικά πράγματα, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, ι ςτθ χειρότερθ ενδιαφζρεται μόνο για τθν 

διαιϊνιςθ τθσ ςτθν εξουςία. 

 

VI. Ξίνδυνοι από τθν προςκόλλθςθ ςτθν παράδοςθ ( προγονολατρεία ) 

Ξάποια μερίδα ανκρϊπων προςκολλάται με υπερβολικι αγάπθ ςτο παρελκόν, ϊςτε τελικά να κεωρεί 

λανκαςμζνο και αταίριαςτο κακετί καινοφριο. Αυτι θ μονόπλευρθ αντιμετϊπιςθ τθσ παράδοςθσ μπορεί να 

επιφζρει πολλά δεινά: 

• Αρχικά, θ ίδια θ παράδοςθ, από πθγι ζμπνευςθσ, γίνεται δόγμα αξεπζραςτο. Ζτςι. περιορίηεται θ 

πρωτοβουλία, εμποδίηεται θ ανεξαρτθςία του νου, ελαχιςτοποιείται θ δυνατότθτα αμφιςβιτθςθσ των 

παραδεδομζνων. Για παράδειγμα, θ προςκόλλθςθ ςτο παρελκόν ηθμιϊνει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, κακϊσ 

θ μονοδιάςτατθ εμμονι ςε απαρχαιωμζνα ςυςτιματα διδαςκαλίασ ςε βάροσ τθσ πλθροφορικισ και των 

ξζνων γλωςςϊν, που είναι αναγκαίεσ λόγω εξζλιξθσ, κα εμπόδιηε τον εκςυγχρονιςμό του ςχολείου. 

• Θ άκριτθ εμμονι ςε παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ του παρελκόντοσ κάνει τουσ ανκρϊπουσ να δίνουν 

υπερβολικι ςθμαςία ςτουσ τφπουσ και ςτα αυςτθρά ικθ, χάνοντασ τελικά τθν ουςία. Ζτςι, θ ευγζνεια 

γίνεται υποκριςία, θ ςεμνότθτα κακωςπρεπιςμόσ, ο ςεβαςμόσ τυφλι υποταγι ςτουσ μεγαλφτερουσ. 

• Χτο κοινωνικοπολιτικό πεδίο θ προγονολατρεία δεν ςυμβάλλει ςτθ ανανζωςθ των νόμων, κακϊσ δεν 

υιοκετοφνται διατάξεισ που να διαςφαλίηουν τα δικαιϊματα των πολιτϊν. Χυντθροφνται αντίκετα οι ταξικζσ 

διακρίςεισ, οι αδικίεσ και οι ανιςότθτεσ, που αντί να ενϊςουν, χωρίηουν τον κόςμο και ζτςι διαςποφν τθν 

κοινωνικι ςυνοχι. 

• Ξαι ςε οικονομικό επίπεδο θ τυφλι προςκόλλθςθ ςτο παρελκόν επιφζρει ςοβαρά προβλιματα 

κυρίωσ ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ και των παραγωγικϊν κλάδων. Ξαι αυτό ςυμβαίνει, γιατί 

μζνει θ κοινωνία ςε παραδεδομζνεσ και παρωχθμζνεσ τεχνικζσ και επιςτθμονικζσ μεκόδουσ, δεν 

εμπλουτίηεται με τεχνογνωςία και ειδικι γνϊςθ, αποφεφγει νζεσ οικονομικζσ ςτρατθγικζσ και ςυςτιματα. 

• Σι επιπτϊςεισ τθσ ςτείρασ εμμονισ ςτο παρελκόν επεκτείνονται και ςτθν πολιτιςτικι ηωι. Ψα 

καλλιτεχνικά ρεφματα και οι νζεσ τεχνοτροπίεσ απορρίπτονται, ενϊ θ ιδεολογικι χειραγϊγθςθ τθσ τζχνθσ 

διαιωνίηεται. Επίςθσ θ γλϊςςα δεν ανανεϊνεται, οπότε δεν προςαρμόηεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ 

εποχισ. Τςο για τθ κρθςκεία, τα ικθ - ζκιμα και γενικότερα τισ παραδόςεισ, μπορεί από τθ μια να 

διατθροφνται, από τθν άλλθ όμωσ γίνονται ςυνϊνυμο του ςχολαςτικιςμοφ και δεν απελευκερϊνουν τον 

άνκρωπο κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να εμπιςτευτεί τθ λογικι του ικανότθτα και να προχωριςει προσ τα 

εμπρόσ. 

• Τςοι προςκολλοφνται ςτθν παράδοςθ με φανατιςμό είναι εφκολο να μετατραποφν ςε 

πατριδοκάπθλουσ ι υπερπατριϊτεσ, με αποτζλεςμα να κεωροφν εκνικό ςυμφζρον κάτι που ηθμιϊνει τθ 

χϊρα τουσ. Ζτςι, προκατειλθμμζνοι όπωσ είναι, εξυμνοφν πακιαςμζνα τα εκνικά ιδεϊδθ και είτε βλζπουν 

αόρατουσ εχκροφσ, ζτοιμουσ να ςφετεριςτοφν τα δικαιϊματα τουσ, είτε καλλιεργοφν τθν ξενοφοβία, με 

αποτζλεςμα να υποτιμοφν τα ξζνα πρότυπα και να αποφεφγουν τισ γόνιμεσ πολιτιςτικζσ ανταλλαγζσ. 

Χυνεπϊσ οφτε θ ειρινθ διαςφαλίηεται, οφτε θ ςυναδζλφωςθ των λαϊν επιτυγχάνεται, οφτε οι ςυμμαχίεσ 

διευρφνονται. 
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VIΛ. Πζςα για τθ διαφφλαξθ τθσ εκνικισ παράδοςθσ 

• Γνϊςθ των κθςαυρϊν του παρελκόντοσ: Αυτι κα αναηθτθκεί και κα κατακτθκεί από ανκρϊπουσ που 

γαλουχικθκαν με τθν ιδζα ότι το να είναι ανιςτόρθτοι δε ςυνάδει με τθν αξιοπρζπεια τουσ και τθν ιδιότθτα 

τουσ ωσ μελϊν μιασ κοινωνίασ. 

• Πζριμνα τθσ πολιτείασ: Αυτι κα εκδθλωκεί με κρατικζσ πρωτοβουλίεσ για προβολι των εκνικϊν 

κθςαυρϊν από τα κρατικά μζςα ενθμζρωςθσ, διάςωςθ και διαφφλαξθ τουσ ςε ςφγχρονεσ βιβλιοκικεσ ι 

θλεκτρονικά αρχεία, ςε άρτια οργανωμζνα μουςεία, ςε καλά ςυντθροφμενουσ και φυλαςςόμενουσ 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Επίςθσ, με πρωτοβουλίεσ για διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων με αναφορά 

ςτο παρελκόν και τθν παράδοςθ και με οικονομικι ενίςχυςθ των ανά τθν επικράτεια παραδοςιακϊν 

ςυλλόγων. 

• Θ μζριμνα και το ενδιαφζρον τθσ παιδείασ, θ οποία, δίνοντασ ζμφαςθ ςτον θκοπλαςτικό τθσ ρόλο, κα 

απαιτιςει περιεχόμενο ανκρωπιςτικό εμπνεόμενθ από τα δοκιμαςμζνα από το χρόνο ιδεϊδθ τθσ 

παράδοςθσ, τα οποία και κα εμφυςιςει ςτουσ νζουσ. 

• Ψο κακικον των ανκρϊπων του πνεφματοσ: Αυτό ςυνίςταται ςτο ηωντάνεμα τθσ παράδοςθσ μζςω τθσ 

γόνιμθσ αξιοποίθςθσ τθσ, ςτο δθμιουργικό τουσ ζργο και ςτθν κακοδιγθςθ τθσ κοινωνίασ προσ τθ γνωριμία 

και το ςεβαςμό ς' αυτι. 

 

Δ. ΛΧΨΣΦΛΞΘ ΠΡΘΠΘ 

I. Αξία ιςτορικισ μνιμθσ 

• Αναπτφςςεται θ κριτικι ςκζψθ και ο προβλθματιςμόσ, προςφζρονται διδάγματα μζςα από τα 

αποτελζςματα του φανατιςμοφ, του μίςουσ και του πνευματικοφ ςκοταδιςμοφ, αποφεφγονται λάκθ του 

παρελκόντοσ και γενικά ανζρχεται το πνευματικό μασ επίπεδο, πλουτίηει θ γνϊςθ και αποτρζπονται 

αναχρονιςτικζσ και παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ, δογματιςμοί και προκαταλιψεισ 

• Ξαλλιεργοφνται ιδανικά και υψθλζσ θκικζσ αξίεσ (ελευκερία, ανκρωπιςμόσ, δικαιοςφνθ), 

ςυνειδθτοποιείται το χρζοσ μασ απζναντι ςτουσ μεταγενζςτερουσ, αποκαλφπτεται θ θκικι γφμνια των 

καιρϊν μασ και ζτςι ενιςχφεται θ ςυναίςκθςθ του κακικοντοσ και θ ςυμμόρφωςθ ςτισ επιταγζσ τθσ θκικισ. 

• Αντλοφμε πρότυπα για αυτοκριτικι και αυτογνωςία, ιςχυροποιείται το πνεφμα αιςιοδοξίασ και 

δθμιουργικότθτασ, γίνεται θ ιςτορία αφετθρία για ανάλθψθ δθμιουργικϊν πρωτοβουλιϊν, απαραίτθτων για 

τον εξοβελιςμό τθσ παραίτθςθσ από τθ ηωι και τθσ ρουτίνασ από μια πλθκτικι ςφγχρονθ πραγματικότθτα., 

• Εδραιϊνεται θ καλφτερθ λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ, εμπνζονται οι πολίτεσ και ςυμμετζχουν ςτα 

κοινά, αποφεφγονται ο ευνουχιςμόσ τθσ πολιτικισ ςκζψθσ και ζτςι ο πολίτθσ δεν γίνεται άκυρμα ςτα χζρια 

λαϊκιςτϊν και δθμαγωγϊν πολιτικϊν, κακϊσ, γνωρίηει το ρόλο του και τθ κζςθ του ςτθν οργανωμζνθ 

πολιτεία. 

• Εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα που βοθκοφν ςτθν εξζλιξθ των γραμμάτων, των τεχνϊν και των 

επιςτθμϊν, μακαίνουμε με τθν αξία του Σλυμπιςμοφ, τθν εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ και ζτςι μποροφμε να 

αγωνιςτοφμε κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αντιμετωπίςουμε τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ 

δθμιουργίασ. 

• Επιτυγχάνεται θ επαφι με τισ ρίηεσ μασ, ενιςχφεται θ εκνικι ςυνείδθςθ και ενδυναμϊνεται το εκνικό 

μασ φρόνθμα, κυριαρχεί ο αγϊνασ για τθν εκνικι ανεξαρτθςία, ιδιαίτερα ςιμερα, ποφ θ χϊρα μασ 

απειλείται από παντοφ. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

350 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

• άρονθματίηονται οι νζοι κακϊσ ζχουν ςτθρίγματα για μια ηωι δθμιουργικι πζρα από ακρότθτεσ και 

υπερβολζσ. Πακαίνουν τι ςθμαίνει παράδοςθ, πατρίδα και εξζλιξθ και ζτςι αγωνίηονται με μζτρο για τθν 

πρόοδο τθσ κοινωνίασ. 

• Ζρχονται ςε επικοινωνία οι λαοί, κακϊσ αποκαλφπτεται θ κοινι πορεία των εκνϊν, αποφεφγονται 

πόλεμοι και εδραιϊνεται θ ειρινθ, αφοφ θ ιςτορία διδάςκει μζςα από τα ςφάλματα του παρελκόντοσ. 

 

ΛΛ. Αίτια ζλλειψθσ ιςτοριογνωςίασ: 

• Θ εξουςία ςυνικωσ επιδιϊκει τθν ιςτορικι λικθ, για να ελζγχει τον κόςμο και να κερδίηει πολλαπλά. 

• Ηοφμε ςτθν εποχι τθσ ταχφτθτασ και τθσ ςυνκετότθτασ˙ ζτςι οι άνκρωποι δεν ζχουν χρόνο για να 

μελετιςουν τθν ιςτορία. Ξυριαρχεί θ φυγοπονία, θ πνευματικι κόπωςθ, κακϊσ ο άνκρωποσ 

αδρανοποιείται λόγω των ανζςεων και τθσ καλοπζραςθσ που του προςφζρει θ τεχνολογία. 

• Ηοφμε για να καταναλϊνουμε, κεωροφμε παραγωγικό ό,τι ςυνδζεται με το χριμα και τα υλικά αγακά. 

Ζτςι, αδιαφοροφμε για τα πνευματικά. 

• Θ εποχι μασ είναι αντιπαραδοςιακι, κεωροφμε το παρελκόν αςιμαντο, κακϊσ μασ ενδιαφζρει μόνο 

το παρόν. Αυτό επικρατεί κυρίωσ ςτουσ κόλπουσ τθσ νεολαίασ, θ οποία ταυτίηεται με το νζο, το μοντζρνο. 

• Σ τρόποσ ηωισ ςτισ μεγαλουπόλεισ μασ μαηοποιεί, και ζτςι απομακρυνόμαςτε από κάκε πνευματικι 

εναςχόλθςθ. 

• Θ εποχι μασ είναι τεχνοκρατικι και αντιπνευματικι. Ξυριαρχεί θ ςφγχυςθ μζςων και ςκοπϊν. 

• Θ οικογζνεια χάνει ςταδιακά το νόθμα τθσ εςτίασ, θ επικοινωνία απουςιάηει, άρα οι γονείσ δεν 

μποροφν να μεταδίδουν τθ ςθμαςία κάποιων αξιϊν, όπωσ τθσ ιςτοριογνωςίασ. 

• Σ βομβαρδιςμόσ με φκθνοφ περιεχομζνου προγράμματα από τθν τθλεόραςθ, απορροφοφν το 

ςφγχρονο άνκρωπο και τον ιςοπεδϊνουν πνευματικά. 

• Θ εκπαίδευςθ λειτουργεί αναςταλτικά, κακϊσ θ ιςτορία ζγινε μάκθμα προσ αποςτικιςθ, θ γνϊςθ 

εμπορευματοποιικθκε, ζγινε χρθςιμοκθρικι. 

• Σ άνκρωποσ λειτουργεί ανεφκυνα, ανϊριμα, δεν ςκζφτεται, αντίκετα μιμείται ςτείρα και ενδίδει 

απόλυτα ςτα αρνθτικά κελεφςματα των καιρϊν μασ. 

 

ΛΛΛ. Ψρόποι για διατιρθςθ ιςτορικισ μνιμθσ 

• Πφθςθ ςτθν παράδοςθ και επαφι με κριτικό πνεφμα με τισ ρίηεσ μασ. Αντίςταςθ ςτθν προοδοπλθξία 

και ςτο δόγμα του παροντιςμοφ. 

• Δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου (διάβαςμα, επιςκζψεισ ςε μουςεία και ιςτορικοφσ 

τόπουσ κ.ά.). 

• Αυτοκριτικι, ιεράρχθςθ αναγκϊν και αξιϊν ηωισ, επανιεράρχθςθ ςτόχων. Αποφυγι αςφδοτθσ μανίασ 

για κζρδοσ και διάκεςθ για ευρφτερθ καλλιζργεια και μόρφωςθ. 

• Ξαλλιζργεια κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και ενίςχυςθ εκνικοφ φρονιματοσ και παράλλθλθ 

αποςταςιοποίθςθ από τθν θκικι του ςυμφζροντοσ και το ςτείρο ατομικιςμό. 

• Εκπαίδευςθ που να διδάςκει και να εμπνζει. Διάλογοσ ελεφκεροσ ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ. Συςιαςτικι 

αντιμετϊπιςθ εκνικϊν εορτϊν και όχι τυπολατρεία. Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από μακθτικζσ κοινότθτεσ 

(παραςτάςεισ, κεατρικζσ ομάδεσ εργαςίασ για ιςτορικζσ περιόδουσ κ.ά.). 
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• Ενθμερωτικζσ εκπομπζσ από ΠΠΕ, προβολι τθσ ιςτορίασ και μεταλαμπάδευςθ τθσ αξίασ τθσ 

παράδοςθσ. 

• Σικογζνεια: κζντρο, εςτία και φορζασ παραδόςεων. 

• Εκδοτικι προςπάκεια για ςφγχρονα και ενδιαφζροντα ιςτορικά βιβλία, αντικειμενικότθτα ιςτορικϊν, 

αμερολθψία και κατάλλθλο γλωςςικό φφοσ. 

• Εκκζςεισ ιςτορικϊν κειμθλίων, αναβάκμιςθ πνευματικϊν ανκρϊπων (διαλζξεισ, προβολι τουσ από τα 

ΠΠΕ), θ ιςτορία να γίνει αντικείμενο ενδιαφζροντοσ από τουσ πολιτικοφσ). 

 

Ε. ΠΡΘΠΕΛΑ 

Λ. Χθμαςία των μνθμείων 

• Ψυχικι θρεμία, αγαλλίαςθ, αιςκθτικι απόλαυςθ. 

• Υαροχι γνϊςεων για τον πολιτιςμό του παρελκόντοσ (κακθμερινόσ βίοσ, αςχολίεσ, αντιλιψεισ, 

κρθςκεία, ςυνικειεσ, καλλιτεχνικι δθμιουργία, ςχζςεισ με άλλουσ τόπουσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, τοπικζσ 

ςυνικειεσ κτλ). 

• Αιςκθτοποίθςθ τθσ ιςτορικισ ςυνζχειασ του πολιτιςμοφ και τθσ παράδοςθσ μασ. 

• Πετάγγιςθ ιδεϊν - μετάδοςθ διαχρονικϊν αξιϊν. 

• Υαροχι προτφπων δράςθσ και ςυμπεριφοράσ. 

• Ερεκίςματα ςτθ ςκζψθ και ςτθ φανταςία -> γονιμοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ. 

 

ΛΛ. Αίτια αδιαφορίασ των νζων για τα μνθμεία μασ 

• Αντιπαραδοςιακό πνεφμα; απομάκρυνςθ από ικθ ζκιμα 

• Γενικότερθ αδιαφορία για πνευματικά - πολιτιςτικά ιδεϊδθ, ςτροφι ςτον υλικό ευδαιμονιςμό και τθν 

υπερκατανάλωςθ. 

• Θκικι χαλάρωςθ - κρίςθ αξιϊν, άρα ζλλειψθ ςεβαςμοφ και ςε παράδοςθ και τζχνθ. 

• Εγκλωβιςμόσ ςτο βιομθχανοποιθμζνο και τυποποιθμζνο τρόπο ηωισ, θκικοπνευματικι απογφμνωςθ 

του ανκρϊπου. 

• Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ και ανάλογων υγιϊν προτφπων από τα ΠΠΕ. 

• Ξρίςθ κεςμοφ οικογζνειασ. Δεν μεταδίδουν οι γονείσ τισ απαραίτθτεσ ςχετικζσ με τα μνθμεία και το 

παρελκόν γνϊςεισ ςτα παιδιά τουσ. Δεν διακζτουν οφτε τον απαραίτθτο χρόνο οφτε τθ διάκεςθ για κάτι 

τζτοιο. 

• Ξρίςθ ςχολείου. Υροϊκθςθ ςτείρασ αποςτικιςθσ - χρθςιμοκθρικισ γνϊςθσ και όχι παροχι 

ανκρωπιςτικισ παιδείασ που ςθμαίνει ευρφτερθ καλλιζργεια, άρα και μφθςθ των νζων ςτισ αξίεσ του 

παρελκόντοσ και τθν ελιτιςτικι κλθρονομιά. 

• Ψο ίδιο το κράτοσ δεν προβάλλει όςο κα ζπρεπε τα μνθμεία αυτά και τθν άξια τουσ. 

• άφςθ νζων: είναι αμφιςβθτίεσ, κζλουν το καινοφργιο, είναι επαναςτάτεσ και προοδευτικοί, ωςτόςο, ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ θ αμφιςβιτθςθ τουσ γίνεται ςτείρα άρνθςθ, μθδενιςμόσ και απόρριψθ οποιωνδιποτε 

ςτοιχείων του παρελκόντοσ, ακόμθ και τθσ πολφτιμθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, κεωροφν ό,τι προζρχεται 

από το παρελκόν ςαν ζνα κατεςτθμζνο που πρζπει, όποιο κι αν είναι αυτό. ν' αλλάξει ι ότι δεν είναι και 

τόςο πολφτιμο για το μζλλον. 
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ΛΛΛ. Αποτελζςματα – Ξίνδυνοι αδιαφορίασ για τθν ιςτορικι μνιμθ 

• Ξίνδυνοσ αλλοίωςθσ τθσ πολιτιςτικισ - εκνικισ μασ φυςιογνωμίασ, εφόςον οι νζοι δεν ζρχονται ςε 

ουςιαςτικι επαφι με τθν παράδοςθ -ξενομανία. 

• Ξίνδυνοσ απομάκρυνςθσ των νζων από τισ κοινζσ ρίηεσ και τα αγακά τθσ κοινωνικισ κλθρονομιάσ, άρα 

και φόβοσ ενίςχυςθσ τθσ μεταξφ τουσ αποξζνωςθσ, ανωνυμίασ. Ζλλειψθ ευρφτερου ανκρωπιςμοφ. 

• Ζλλειψθ παιδείασ - αιςκθτικισ, 

 

IV. Πζτρα αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ από το ςχολείο 

ΨΛ ΧΩΠΒΑΛΡΕΛ ΧΩΡΘΚίΧ: 

• Ζλλειψθ εποπτικϊν μζςων για τθ διδαςκαλία των ςχετικϊν μακθμάτων -> ανία μακθτϊν. 

• Διδαςκαλία από κακθγθτζσ που είναι ανειδίκευτοι και δεν αγαποφν το αντικείμενο -> πλθκτικό μάκθμα, 

αδιαφορία μακθτϊν. 

• Απαιτείται από τουσ μακθτζσ θ ςτείρα απομνθμόνευςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με μνθμεία τα οποία 

ςυνικωσ δεν πρόκειται να επιςκεφκοφν ποτζ, ενϊ παράλλθλα οι μακθτζσ δεν ζρχονται ςε ουςιαςτικι 

ςχζςθ και δε γνωρίηουν τα μνθμεία τθσ περιοχισ τουσ. 

• Σι επιςκζψεισ ςε μνθμεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ γίνονται με τρόπο αςυντόνιςτο και απρόςφορο 

για μάκθςθ με αποτζλεςμα να καταντοφν οι εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ παρωδίεσ ξεναγιςεων. 

• Οόγω του τρόπου διδαςκαλίασ και τθσ μθ αξιοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν οι μακθτζσ 

αδυνατοφν να κατανοιςουν τθ ςθμαςία και τθν αξία των μνθμείων. 

• Αποτζλεςμα: Σι μακθτζσ αδιαφοροφν για τα μνθμεία του τόπου τουσ, νιϊκουν λόγω άγνοιασ αμθχανία 

όταν τα επιςκζπτονται και επιλζγουν να τα απορρίπτουν κεωρϊντασ τα απλζσ «πζτρεσ». Δυςτυχϊσ αυτι θ 

ςτάςθ δεν τουσ εγκαταλείπει ςυνικωσ μεγαλϊνοντασ και από αδιάφοροι μακθτζσ γίνονται αδιάφοροι 

ενιλικεσ. 

 

ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ: 

• Ψα ςχετικά με τα μνθμεία μακιματα να διδάςκονται από τουσ αρμόδιουσ κακθγθτζσ, ϊςτε να υπάρχει 

υψθλό επίπεδο ςτο μάκθμα και να εξάπτεται το ενδιαφζρον των μακθτϊν. 

• Ρα χρθςιμοποιοφνται τα απαραίτθτα εποπτικά μζςα και να εξαπλωκεί θ χριςθ τουσ ςε όλα τα ςχολεία 

τθσ Ελλάδασ. 

• Ρα αξιοποιθκοφν κατά τθ διδαςκαλία οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ (εικονικζσ ξεναγιςεισ ςε μουςεία, 

αναπαράςταςθ μνθμείων κτλ). 

• Χτόχοσ πρζπει να είναι το ηωντάνεμα μπροςτά ςτα μάτια των μακθτϊν ολόκλθρθσ τθσ εποχισ που 

γζννθςε τα μνθμεία και θ κατανόθςθ τθσ χρθςτικότθτασ και λειτουργικότθτασ τουσ ςτθν εποχι αυτι. 

• Ρα επιςκζπτονται και να αποκτοφν οι μακθτζσ βιωματικι ςχζςθ πρϊτα με τα μνθμεία του τόπου τουσ 

είτε πρόκειται για αρχαία και βυηαντινά είτε για μνθμεία τθσ νεότερθσ εποχισ -> με το βίωμα γεννιζται θ 

αγάπθ για τθν ζρευνα και τθ γνϊςθ. 

• Ρα οργανϊνονται εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ για τουσ ο ποίουσ ζχει γίνει 

διδαςκαλία ςτθν τάξθ και με χρονικι ςυνάφεια τζτοια ϊςτε το γνωςτικό υλικό να είναι διακζςιμο ςτθ 

μνιμθ των μακθτϊν, ϊςτε να είναι ενεργοί ακροατζσ κατά τθν ξενάγθςθ. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  353 

• Ρα ςυμμετζχουν οι μακθτζσ ςτθν προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν και να ενεργοποιοφνται 

για τθν καταςκευι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων ι άλλων τρόπων παρουςίαςθσ και εξοικείωςθσ με τα προσ 

επίςκεψθ μνθμεία. 

• Αποτζλεςμα: Σι μακθτζσ κα κατανοιςουν τθ ςθμαςία των μνθμείων, κα τα νιϊςουν ωσ «πόρουσ 

μνιμθσ» και κα τα αγαπιςουν. Θ αγάπθ αυτι κα μεταγγιςτεί ςταδιακά ςτισ επόμενεσ γενιζσ και κα γίνει 

ςτοιχείο του πολιτιςμοφ μασ. 

 

V. Ψα «Ελγίνεια» μάρμαρα 

Υρόκειται για τα γλυπτά μάρμαρα του Υαρκενϊνα που απζςπαςε ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα από τθν 

Ελλάδα ο λόρδοσ Ζλγιν και τα οποία ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ βρίςκονται ςτο Βρετανικό Πουςείο τον 

Οονδίνου. Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ διεκδικεί τθν επιςτροφι των μαρμάρων ςτον τόπο καταγωγισ τουσ και τθν 

ζκκεςθ τουσ ςτο Πουςείο τθσ Ακροπόλεωσ. 

 

α)Επιχειριματα για τθν επιςτροφι των μαρμάρων ςτθν Ελλάδα 

• Ιταν παράνομθ από τότε που πραγματοποιικθκε θ απομάκρυνςθ των μαρμάρων από τον Υαρκενϊνα 

κακϊσ ο λόρδοσ Ζλγιν δεν είχε νόμιμο δικαίωμα όπωσ ιςχυρίηονται οι Άγγλοι. 

• Ψο μόνο ζγγραφο που υπάρχει είναι μία μετάφραςθ αμφιβόλου γνθςιότθτασ, το οποίο τίποτε δεν 

αναφζρει για μετακίνθςθ μαρμάρων και καταςτροφι του οικοδομιματοσ του Υαρκενϊνα παρά μόνο για 

μετατόπιςθ χαραγμζνων πλακϊν και βράχων. 

• Δεν ευςτακεί το επιχείρθμα ότι ςτθν Ελλάδα τα γλυπτά κινδυνεφουν λόγω τθσ α-τμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

και ότι είναι αςφαλι ςτο Βρετανικό Πουςείο, για τουσ εξισ λόγουσ: 

1 .Ψο Πουςείο τθσ Ακρόπολθσ που πρόκειται να τα εκκζτει κα είναι υπερςφγχρονο. 

2.Ψα γλυπτά υπζςτθςαν το 1938 πολφ μεγαλφτερεσ φκορζσ, από το δραςτικό κακαριςμό που τουσ ζγινε, 

κακϊσ ξφςτθκε θ εξωτερικι τουσ επιφάνεια κακιςτϊντασ αδφνατθ τθν αξιοποίθςθ τουσ για αρχαιολογικι 

και επιςτθμονικι ζρευνα ςχετικι με τθ φφςθ, τθ ςθμαςία και τθν ιςτορία τουσ. 

3.Ψο Βρετανικό Πουςείο όπωσ αποδείχκθκε γνϊριηε από το 1938 τισ καταςτροφζσ- που ζγιναν ςτα 

μάρμαρα και εξακολουκοφςε να υποςτθρίηει τθν «αςφαλι» φφλαξθ των μαρμάρων και τον κίνδυνο που 

κα διζτρεχαν από τθ μεταφορά τουσ ςτθν Ακινα. Θ δολιότθτα αυτι δθμιουργεί επιπλζον ανθςυχία για τθν 

αςφάλεια των μαρμάρων. 

 Ψα μάρμαρα αυτά ανικουν ςτον Υαρκενϊνα, ζνα από τα ςθμαντικότερα μνθμεία του αρχαίου κλαςικοφ 

πολιτιςμοφ και είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα με τθν ελλθνικι αίςκθςθ ταυτότθτασ. 

 Ψα γλυπτά του Υαρκενϊνα μόνο ςτο φυςικό τουσ χϊρο και κάτω από το άπλετο ελλθνικό φωσ μποροφν 

να αναδείξουν τθν ομορφιά τουσ και το μεγαλείο τουσ. Άλλωςτε ο τρόποσ ζκκεςθσ τουσ ςτο Βρετανικό 

Πουςείο τα αδικεί, κακϊσ βρίςκονται γφρω από το εςωτερικό ενόσ κτιρίου, ενϊ θ φυςικι τουσ κζςθ είναι 

γφρω από το εξωτερικό του Υαρκενϊνα. 

 Ψα γλυπτά όπωσ και κάκε• άλλο μνθμείο κάκε χϊρασ είναι δεμζνα με το ςυγκεκριμζνο τόπο, τισ 

ςυνικειεσ του, τθ λατρεία του και μόνο ςτον τόπο τουσ αποδίδουν ςωςτά αυτό για το οποίο φτιάχτθκαν. 

 Είναι παράλογο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να ςυμμετζχει ςτθν αποκατάςταςθ των Πνθμείων τθσ Ακροπόλεωσ 

και ταυτόχρονα να δζχεται ότι τα μιςά από τα αρχιτεκτονικά μζλθ και όχι α7ΐλϊσ ο γλυπτόσ διάκοςμοσ των 

μνθμείων κα βρίςκονται ςτο Οονδίνο και τα άλλα μιςά ςτθν Ακινα. 
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 Τλοι οι Ζλλθνεσ ανεξαρτιτωσ μόρφωςθσ, καλλιζργειασ και πνευματικοφ επιπζδου επικυμοφν τθν 

επιςτροφι των μαρμάρων, και ωσ Ζλλθνεσ τθ δικαιοφνται. 

 Πε τθν επιςτροφι των μαρμάρων κα αποκαταςτακεί μία ιςτορικι αδικία που ςυ-ντελζςτθκε πριν από 

200 περίπου χρόνια. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Θ ςθμαςία τθσ παράδοςθ ςτον καιρό μασ 

Ξαι πρϊτα απ' όλα, τι κα πει παράδοςθ; Είναι τα παιδιά, είναι οι πρόγονοι, είναι ςυνικεια, για 

υποχρζωςθ; Είναι κάτι που μασ παρζχει αςφάλεια, ταυτότθτα και ςιγουριά, ι εμπόδια, αναςτολζσ και 

αποκάρρυνςθ για μια προσ τα άςτρα εκτόξευςθ μασ; Υϊσ είμαςτε τοποκετθμζνοι απζναντι τθσ, είναι 

Ξυρία, παρκζνα ι γριά; Ξαι πϊσ μασ φανερϊνεται εντόσ μασ; Πε μια εςωτερικι διεργαςία, από ανάγκθ που 

πολλζσ φορζσ μασ οδθγεί ςτο βάκοσ των πθγϊν μασ, ι από διάκεςθ να είμαςτε κάτι διαφορετικό, να 

ξεχωρίηουμε από τουσ άλλουσ; Είναι παράδοςθ οι ςυνικειεσ των πατζρων μασ, οι παλιζσ φωτογραφίεσ των 

ςυγγενϊν μασ, που ςκονιςμζνεσ χάνονται ςτα ςυρτάρια, ι εκείνο το φωσ που μασ αποκαλφπτει, το 

αποτφπωμα των δακτφλων μασ, το περίγραμμα του ςϊματόσ μασ, θ ςκιά μασ; *...+ 

*...+ Τταν μετά τον πόλεμο ο Υικιϊνθσ με μακθτζσ του τοποκετοφςε με περίςςια προςοχι το ζνα 

πετραδάκι ςτο άλλο ςτου Οουμπαρδιάρθ, ο Ελφτθσ είχε κιόλασ ανακαλφψει, με τθν Βοικεια τθσ Πατίνασ 

και τθσ Ελζνθσ του, το Αιγαίο, ο Εγγονόπουλοσ τα ςπίτια των Λωαννίνων κι ο Πόραλθσ με τον Ρικολάου ρισ 

πόρτεσ και τα παρακφρια τθσ Αίγινασ και του Υόρου. Σ Χικελιανόσ ζκανε παρζα με τον Χωτιρθ τον Χπακάρθ 

ςτθν Ξθφιςιά κι ο Ξαηαντηάκθσ ζγραφε τθν «Αςκθτικι» του απομονωμζνοσ ςτθν Αίγινα. Ψότεσ κι εγϊ, γνιςιο 

παιδί εκείνου του καιροφ, πρωτοανακάλυπτα χωρίσ μεκφςια και ναρκωτικά, μοναχά με βαρφ γλυκό, τον 

Πάρκο, τον Ψςιτςάνθ και τον Δαςκαλάκθ. Υριν τριανταπζντε χρόνια.... 

Ρα μθν ξεχνάμε επίςθσ πωσ θ χϊρα ιταν κατεςτραμμζνθ από τον πόλεμο, τθν κατοχι και τουσ 

Γερμανοφσ και το επίςθμο ελλθνικό κράτοσ εκείνου του καιροφ χτυποφςε κάκε τόςο ζνα τεράςτιο γκονγκ 

από το ραδιόφωνο για να μασ κυμίηει, με βροντερι φωνι, πωσ είμαςτε τριϊν χιλιάδων χρόνων γζροι, λεσ κι 

ιταν φάρμακο ι ςυνταγι για ανοικοδόμθςθ. Ζτςι λοιπόν γεννικθκε θ ανάγκθ για ό,τι μικρό, αλθκινό και 

ταπεινό: αντίδραςθ υγιισ, των φωτιςμζνων, ςτον φανφαρονιςμό και ςτον επίςθμο και προγονόπλθκτο 

ςκοταδιςμό. Ψο γραφικό υπιρξε απαραίτθτο. Πε μόνθ διαφορά, πωσ δεν επρόφκαςε να γίνει ουςία και να 

ξεπεραςτεί μζςα από διεργαςίεσ πνευματικζσ. Άρχιςε ο τουριςμόσ, θ καλοπζραςθ και το εμπόριο. 

Ωποχρεωκικαμε να φορζςουμε τισ εκνικζσ ςτολζσ και να χορζψουμε τον Ξαλαματιανό για Γάλλουσ, 

Άγγλουσ και Γερμανοφσ. Ρα φωτογραφθκοφμε με ςπαςμζνεσ κολϊνεσ και να μιλιςουμε αρχαία ςε αγγλικι 

μετάφραςθ. 

Ζτςι ςιμερα ηοφμε τθν τόςο ςυγκεχυμζνθ ςχζςθ μασ με τθν παράδοςθ. Τλα τα κεωροφμε απαραίτθτα, 

για να μπορζςουμε ςτο μζλλον να ςυμπλθρϊςουμε πιςτοποιθτικά καταγωγισ. Ξι ακοφγεται παντοφ το 

κάπωσ φαριςαϊκό μασ αίτθμα. Θ Ψαυτότθτα. Ρα μθν χάςουμε τθν εκνικι μασ ταυτότθτα. Αλλά κανείσ δεν 

επιχειρεί να διευκρινίςει ποια ςτοιχεία ακριβϊσ ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα μασ, για να φροντίςουμε να τα 

μαηζψουμε και να τα προφυλάξουμε επιμελϊσ μζςα ςε πλαςτικι ι δερμάτινθ κικθ. Ξαι τζλοσ, μασ είναι 

πράγματι απαραίτθτθ, με τα ςτοιχεία του παρελκόντοσ; Αρχίηω επίςθσ να αμφιβάλλω. 

Ξείνο που νοιϊκω ςίγουρα μζςα μου είναι μια φυςικι απζχκεια ς' ό,τι χρειάηεται παράςταςθ, ςε ό,τι 

γραφικό. Δεν με ενδιαφζρουν οι ςυνικειεσ του πατζρα μου και των λοιπϊν ςυγγενϊν, παρά μόνο ςτο 

ποςοςτό που ςυντθροφνται μζςα μου και με εξυπθρετοφν ςτο ςιμερα. Ξι αν αυτό που περιζχω είναι μια 

ζνδειξθ ελλθνικισ παράδοςθσ, τότε καλϊσ να υπάρξει. Γιατί δεν μ' αρζςει να παριςτάνω τον πολφ Ζλλθνα, 

κζλω να είναι όςο είμαι. Ξαιρόσ είναι θ ζννοια Ζλλθνασ να δϊςει τθ κζςθ τθσ ςτθν ζννοια άνκρωποσ. Ξαι 

τότεσ πιςτεφω πωσ κα ςυνδεκοφμε με μια πιο βακιά παράδοςθ που, κατά ςφμπτωςθ, είναι κι αυτι γνθςίωσ 

ελλθνικι. *...+ 

Χασ τα παραδίδω και ςυγχωρζςτε μου που δεν υπιρξα πιο μεκοδικόσ ςτθν τοποκζτθςθ του κζματοσ. 

Διακζτω βλζπετε ποιθτικι ιδιοςυγκραςία που μου απαγορεφει τθν ομαλι δομι. 

Π. Χατηιδάκισ, Σ κακρζφτθ και το μαχαίρι, εκδ. Μκαροσ, 1995 
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Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα ςυνταχκεί θ περίλθψθ του κειμζνου ςε 100 - 120 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Χε ποιο είδοσ κατατάςςεται το παραπάνω δοκίμιο; Ρα αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(5 μόρια) 

2. α. Ρα βρείτε τα ςυνϊνυμα των λζξεων: αναςτολζσ, αποκάρρυνςθ, φανφαρονιςμό, ςυγκεχυμζνθ, 

ανοικοδόμθςθ. 

 β. Ρα βρείτε τα αντϊνυμα των λζξεων: ςκοταδιςμόσ, απαραίτθτο, απζχκεια, απαγορεφει, γνθςίωσ. 

(10 μόρια) 

3. Πε ποιο τρόπο ζχει αναπτυχκεί θ 3θ παράγραφοσ 

(5 μόρια) 

4. «Ξαιρόσ είναι θ ζννοια Ζλλθνασ να δϊςει τθ κζςθ τθσ ςτθν ζννοια άνκρωποσ». Υϊσ αντιλαμβάνεςτε τθν 

άποψθ του Χατηιδάκθ; Ρα τθν αναπτφξετε ςε μια παράγραφο 80-100 λζξεων 

(10 μονάδεσ) 

5. Υοιον τρόπο πεικοφσ χρθςιμοποιεί κυρίωσ ο ςυγγραφζασ; 

(5 μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Σ Διμοσ ςασ διοργανϊνει μία εκδιλωςθ με κζμα τθν παράδοςθ. Ωσ εκπρόςωποσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ 

αναλάβατε τθ ςφνταξθ ενόσ κειμζνου που κα εκφωνθκεί ςτθν εκδιλωςθ. Χ’ αυτό να αναφζρετε τισ αιτίεσ 

για τισ οποίεσ πολλοί νζοι ςιμερα ζχουν απομακρυνκεί από τθν παράδοςθ και να προτείνετε τρόπουσ 

επαναςφνδεςισ τουσ με αυτιν. (500-600 λζξεισ) 

Κζμα Υανελλαδικϊν εξετάςεων 2008 
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ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ 

Λ. Σριςμόσ 

Πε τον όρο τουριςμό εννοοφμε τθ μετακίνθςθ ατόμων από ζναν τόπο ςε άλλον ι από μια χϊρα ςε άλλθ, 

για λόγουσ ψυχαγωγικοφσ ι μορφωτικοφσ. Πε τον όρο επίςθσ δθλϊνονται και οι φορείσ, οι υπθρεςίεσ και οι 

οργανιςμοί, που εξυπθρετοφν τθν μετακίνθςθ από τθ μια περιοχι ι από τθ μια χϊρα ςτθν άλλθ  

 

ΛΛ. Διάκριςθ τουριςμοφ 

Εςωτερικόσ τουριςμόσ είναι θ μετακίνθςθ των κατοίκων μιασ χϊρασ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ. 

Εξωτερικόσ τουριςμόσ είναι θ μετάβαςθ των κατοίκων μιασ χϊρασ ςε μια άλλθ. 

 

IΛΛ. Λςτορικι αναδρομι 

 Σ τουριςμόσ παρουςιάςτθκε κατά τθν αρχαιότθτα, όπου ιταν γνωςτόσ με το όνομα «περιιγθςθ». Σι 

αρχαίοι Ζλλθνεσ, όπωσ αναφζρει ο Θρόδοτοσ, δεν ταξίδευαν μόνο "δι' εμπορίαν", αλλά και' 'διά 

κεωρίαν". Ρα δουν δθλαδι, να μάκουν και να ζχουν φςτερα τθ χαρά να διθγθκοφν. 

 Σ τουριςμόσ με τθ ςθμερινι μορφι του παρουςιάςτθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αι., αλλά πιρε παγκόςμιεσ 

διαςτάςεισ μετά το Β' παγκόςμιο πόλεμο. 

 

IV. Οόγοι ανάπτυξθσ τουριςμοφ: 

α. Θ ανάπτυξθ των ςυγκοινωνιακϊν μζςων που επιτρζπει γριγορθ και αςφαλι μετακίνθςθ. 

β. Θ διαφιμιςθ που προβάλλει τα αξιοκζατα, τισ φυςικζσ ομορφιζσ και τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ μιασ 

χϊρασ. 

γ. Θ διαμόρφωςθ προςιτϊν θμϊν για μετάβαςθ και για διαμονι, τόςο από ιδιωτικοφσ όςο και από 

δθμόςιουσ φορείσ, που αποτελεί ιςχυρό κίνθτρο για τισ οικονομικά αςκενείσ τάξεισ,  

δ. Θ αφξθςθ του ελεφκερου χρόνου ( Χαββατοκφριακα, αργίεσ, άδειεσ ) που τονϊνουν τθν τουριςτικι 

προςζλευςθ. 

ε. Σ χαρακτιρασ τθσ ςφγχρονθσ εργαςίασ και γενικότερα ο ζντονοσ και καταπιεςτικόσ χαρακτιρασ τθσ ηωισ, 

ιδιαίτερα ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ ανάπαυλασ και ψυχαγωγίασ. 

ςτ. Θ ενοποίθςθ τθσ Ευρϊπθσ ευκολφνει τθ διζλευςθ τουριςτϊν ανάμεςα ςτισ χϊρεσ-μζλθ τθσ. 

 

V. Αποτελζςματα του τουριςμοφ:  

α) Κετικά: 

1. Σ τουριςμόσ ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ: ειςάγεται ςυνάλλαγμα, διακινείται το 

χριμα. 

2. Δθμιουργοφνται αναπτυξιακά ζργα (δρόμοι, ςυγκοινωνίεσ, ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα...) για τθν 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των τουριςτϊν, με αποτζλεςμα τθν απαςχόλθςθ εργατικοφ δυναμικοφ, αλλά και τθν 

αναβάκμιςθ τθσ υπαίκρου.  

3. Εκςυγχρονίηονται και βελτιϊνονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

4. Εμφανίηονται νζα επαγγζλματα. 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

358 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

5. Αυξάνεται ο πλοφτοσ και ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο. 

6. Χθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ του τουριςμοφ ςτθν τόνωςθ τθσ κοινωνικότθτασ και ςτθ διαμόρφωςθ 

ςωςτϊν διακρατικϊν ςχζςεων, αφοφ με τθν επαφι και γνωριμία των λαϊν αίρονται οι διάφορεσ 

προκαταλιψεισ και ενιςχφονται οι δεςμοί φιλίασ. 

7. Λκανοποιοφνται μορφωτικζσ ανάγκεσ, διευρφνονται οι γνϊςεισ, προςεγγίηεται θ πολιτιςμικι παράδοςθ 

κάκε λαοφ 

8. .Θ ψυχαγωγία, θ θρεμία και θ αναςφςταςθ δυνάμεων, που επιφζρει o τουριςμόσ, ςυμβάλλουν ςτθν 

ψυχικι ιςορροπία. 

 

β) Αρνθτικά: 

1. Ψο ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτο εφκολο και γριγορο κζρδοσ. Χυχνά, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ είναι 

υποδεζςτερεσ από τισ επαγγελλόμενεσ, αφοφ κφρια επιδίωξθ αποτελεί ο τυχοδιωκτιςμόσ και θ απόκτθςθ 

πλοφτου με τθ μικρότερθ προςπάκεια. 

2. Υαραμελοφνται άλλοι παραγωγικοί τομείσ που είναι περιςςότερο επίπονοι, αλλά ςθμαντικοί για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ (γεωργία, αλιεία...). 

3. Ψο φυςικό περιβάλλον και θ αιςκθτικι του τοπίου κυςιάηονται αςφςτολα ςτο βωμό οικονομικϊν 

ςυμφερόντων με το πρόςχθμα τθσ τουριςτικισ αξιοποίθςθσ. 

4. Κφμα τθσ κερδοςκοπικισ τάςθσ αποτελεί και θ εμπορευματοποίθςθ τθσ παράδοςθσ. Αλλοιϊνεται ζτςι 

θ πολιτιςμικι εικόνα και νοκεφεται θ φυςιογνωμία ενόσ λαοφ. 

5. Άμεςθ ςχζςθ με το παραπάνω αποτελεί θ παραχάραξθ τθσ γλϊςςασ, θ άκριτθ υιοκζτθςθ ξζνων 

ςτοιχείων. Λδιαίτερα ςτθ χϊρα μασ, ζνδειξθ εξευτελιςμοφ και αναξιοπρζπειασ, αποτελεί θ αςφςτολθ χριςθ 

ξζνων λζξεων ςε τουριςτικζσ περιοχζσ, το πλικοσ ξενόγλωςςων επιγραφϊν. 

6. Σ μιμθτιςμόσ επεκτείνεται και ςτθν κακθμερινι ηωι, όταν ξενόφερτα ςτοιχεία γίνονται εφκολα και 

αβαςάνιςτα αποδεκτά. 

7. Ψα ικθ αλλοτριϊνονται, κυριαρχεί κλίμα δουλοπρζπειασ και ςυχνά εντοπίηεται μερολθπτικι 

ςυμπεριφορά απζναντι ςτον εγχϊριο και ξζνο τουρίςτα. 

 

VI.Υροχποκζςεισ για ςωςτι τουριςτικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ 

 Ανάλογθ παιδεία, γνϊςθ του αντικειμζνου. 

 Διορατικότθτα και ςωςτόσ προγραμματιςμόσ. 

 Εκςυγχρονιςμόσ μεκόδων και τρόποσ ανάπτυξθσ. 

 Χυνζπεια, ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα από τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και τουσ οργανιςμοφσ. 

 Ωψθλι ποιότθτα προςφερόμενων υπθρεςιϊν και κρατικόσ ζλεγχοσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ. 

 Ζμφαςθ ςτον ποιοτικό και όχι ςτον ποςοτικό τουριςμό. 

 Υροςανατολιςμόσ ςτο μακροπρόκεςμο και ςτακερό κζρδοσ και απομάκρυνςθ από τθ νοοτροπία του 

εφκολου και γριγορου πολιτιςμοφ. 
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VΛΛ. Υροτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των αλλοτριωτικϊν φαινομζνων του τουριςμοφ 

 Υαιδεία, ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ, ϊςτε να αποφευχκεί ο ςτείροσ 

μιμθτιςμόσ. 

 Αγάπθ και ςεβαςμόσ ςτθ χϊρα και ςτθ παράδοςθ. 

 Αξιοπρζπεια, αυτοςεβαςμόσ, αποςταςιοποίθςθ από το πνεφμα δουλικότθτασ με τθ ςυνειδθτοποίθςθ 

πωσ κάκε ξζνο ςτοιχείο δεν είναι κατ’ ανάγκθ καλφτερο. 

 

VIII. Σ περιθγθτισ και ο τουρίςτασ (ςφγκριςθ- αντίκεςθ) 

Υεριιγθςθ και τουριςμόσ αποτελοφν δφο ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ με κοινό αντικείμενο το ταξίδι 

αναψυχισ. Υζρα όμωσ απ' τθν ομοιότθτα αυτι, θ κάκε ζννοια περιγράφει μια διαφορετικι αντίλθψθ και 

πρακτικι γφρω απ' τον τρόπο και το ςκοπό υλοποίθςθσ αυτοφ του ταξιδιοφ. 

Χτθν περίπτωςθ τθσ περιιγθςθσ κυριαρχεί θ ανάγκθ τθσ γνϊςθσ και τθσ ψυχαγωγίασ. Φυςικό τοπίο, 

κοινωνικόσ χϊροσ και ιςτορικά μνθμεία δεν αποτελοφν για τον περιθγθτι αντικείμενα απλισ κζαςθσ και 

καυμαςμοφ αλλά πεδία μελζτθσ και ςτοχαςμοφ. Τ,τι βλζπει ο περιθγθτισ πρϊτα το επεξεργάηεται, το 

αναλφει και το κατανοεί και φςτερα το ςυνδζει μ' ό,τι άλλο άκουςε ι είδε, προκειμζνου ν' αποκτιςει μια 

ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ για τον τόπο. Υίςω ακόμθ απ' τθ γνωςτικι αυτι ςχζςθ υπάρχει θ βιωματικι ςφνδεςθ: 

οι εμπειρίεσ του περιθγθτι δεν εξαντλοφνται ς’ αποςπαςματικζσ εικόνεσ, αλλά ςυντίκενται ςε μνιμεσ που 

επενδυμζνεσ με ςυναίςκθμα και γνϊςθ παράγουν βίωμα. 

Ακόμθ, ο περιθγθτισ φζρεται όπωσ ο φιλοξενοφμενοσ που αναγνωρίηει τθν τιμι που του γίνεται και 

τθν ανταποδίδει μ' ευγνωμοςφνθ. Ψον τόπο των διακοπϊν του τον ςζβεται και τίποτε απ' τθν ιςορροπία 

του κοινωνικοφ χϊρου, απ' τθν αίγλθ των μνθμείων και απ' τθν ομορφιά τθσ φφςθσ δεν επιχειρεί να 

αλλοίωςα. Χ' ό,τι κάνει κυριαρχεί θ λεπτότθτα και ο ςεβαςμόσ ωσ ανταπόδοςθ για τα βιϊματα και τισ 

γνϊςεισ που αντλεί απ' τον τόπο. 

Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ του τουρίςτα το ταξίδι είναι γι' αυτόν αφορμι όχι μάκθςθσ αλλά 

διαςκζδαςθσ και εκτόνωςθσ. Σ τόποσ των διακοπϊν του δεν είναι τίποτε άλλο από ζνα νεκρό ςκθνικό 

πλαίςιο που διανκίηει τθν παραμονι με όμορφεσ εικόνεσ, αλλά διατθρείται πάντα ωσ εξωτερικό πλάνο. 

 

IX. Εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ: οικοτουριςμόσ -αγροτουριςμόσ 

Θ λφςθ ςτα αδιζξοδα του ςυμβατικοφ τουριςμοφ πρζπει ν' αναηθτθκεί ςε τρόπουσ τουριςτικισ 

οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ που αποκλίνουν απ' το μαηοποιθμζνο, κερδοςκοπικό και επικετικό χαρακτιρα 

του κυρίαρχου μοντζλου. Ζςτω και ελλιπϊσ προβεβλθμζνοι, οι τρόποι αυτοί υπάρχουν και ςυνκζτουν τισ 

ονομαηόμενεσ εναλλακτικζσ ι ιπιεσ μορφζσ τουριςμοφ. Υρόκειται για τον οικοτουριςμό και του 

αγροτουριςμό. 

Σικοτουριςμόσ και αγροτουριςμόσ ονομάηεται το ςφνολο των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων οι οποίεσ 

κζτουν ςτο επίκεντρο του ανκρϊπινου ενδιαφζροντοσ τισ οικολογικζσ και τισ κοινωνικζσ αντίςτοιχα 

ιδιαιτερότθτεσ μιασ περιοχισ και ωσ ςκοπό ζχουν τθ γνϊςθ, τθν προςταςία και τθν προαγωγι τουσ. Χτθ μια 

περίπτωςθ υπεριςχφουν οι οικολογικζσ ευαιςκθςίεσ και ςτθν άλλθ οι κοινωνικζσ: ςτον οικοτουριςμό 

επιδιϊκεται ι βακφτερθ επαφι με το φυςικό περιβάλλον και ςτον αγροτουριςμό θ εξοικείωςθ με τθν 

τοπικι κοινωνία. 

Υαρά τθ διαφορά αυτι, οικοτουριςμόσ και αγροτουριςμόσ ςυνιςτοφν δφο ςυναφι φαινόμενα, που 

ςυνδυάηουν τθν αναψυχι με τθ μόρφωςθ, τθν παραχϊρθςθ δωρεάν ςτζγθσ και τροφισ με τθν εκελοντικι 
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προςφορά εργαςίασ, τθν ατομικι αξιοποίθςθ του χρόνου των διακοπϊν με τθ ςυλλογικι οργάνωςθ και 

δράςθ, και από κοινοφ ςυνιςτοφν μια διαφορετικι πρόταςθ τουριςτικισ ανάπτυξθσ απ' αυτιν που ο 

ςυμβατικόσ τουριςμόσ πρεςβεφει: εδϊ θ ανιδιοτζλεια, εκεί θ κερδοςκοπία˙  εδϊ θ οικολογικι και θ 

κοινωνικι υπευκυνότθτα, εκεί θ ιδιωτικι αςυδοςία" εδϊ ο εξατομικευμζνοσ χαρακτιρασ, εκεί θ 

μαηοποίθςθ- εδϊ θ ποιοτικι ςχζςθ με το χϊρο και τουσ ανκρϊπουσ του, εκεί θ αποςταςιοποίθςθ και θ 

εχκρότθτα. 

Χ' αντίκεςθ, λοιπόν, με το μαηικό τουριςμό, οι εναλλακτικζσ μορφζσ επιχειροφν ν' αποκαταςτιςουν μια 

άλλθ επαφι του ανκρϊπου με-το φυςικό και το κοινωνικό περιβάλλον του τόπου των διακοπϊν του: από 

νεκρό ςκθνικό και απλό αξιοκζατο προςπακοφν ν' αναδείξουν τον τόπο ςε χϊρο οικολογικοφ και 

κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ με ιδιαιτερότθτεσ, προβλιματα, αρετζσ και αδυναμίεσ, και μζςα απ' τθν 

ουςιαςτικι γνϊςθ του να καλλιεργιςουν τθν οικολογικι και τθν κοινωνικι ευαιςκθςία των ανκρϊπων και 

να ςυμβάλουν ςτθν προςταςία τθσ φφςθσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

Ωπάρχει και μία ακόμθ αντίκεςθ: ο μαηικόσ τουριςμόσ κρατά τον άνκρωπο ςτο επίπεδο του τουρίςτα, οι 

εναλλακτικζσ μορφζσ τον αναδεικνφουν ςτο επίπεδο του περιθγθτι. Αυτό ςθμαίνει πωσ από πακθτικόσ 

ςυλλζκτθσ καταναλωτισ εικόνων μετατρζπεται ςε ενεργθτικό μελετθτι του φυςικοφ και του κοινωνικοφ 

χϊρου, που απολαμβάνει τθν αναψυχι όχι ςε βάροσ του τόπου που τον φιλοξενεί αλλά προσ όφελοσ του. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Θ επιςτροφι των μαρμάρων 

Σ λόγοσ για τα Πάρμαρα, εν όψει των Σλυμπιακϊν Αγϊνων και του νζου Πουςείου τθσ Ακροπόλεωσ, 

αναηωπυρϊνεται. 

Σ διευκυντισ του Βρετανικοφ Πουςείου είναι κατθγορθματικόσ. «Ψα Ελγίνεια Πάρμαρα δε κα 

εγκαταλείψουν ποτζ το Οονδίνο… Βρίςκονται εκεί όπου κα παραμείνουν, ςτθν αίκουςα του Πουςείου, εκεί 

όπου όλοι μποροφν να τα δουν δωρεάν». Χε άρκρο του ςτουσ Times επαναλαμβάνονται και πάλι τα ίδια 

επιχειριματα: 

Αν δεν είχαν μεταφερκεί τότε ςτο Οονδίνο, τα Πάρμαρα του Υαρκενϊνα κα υφίςταντο τουλάχιςτον 

άλλον ζνα αιϊνα φκοράσ. 

Άλλωςτε υπάρχουν και νομικά εμπόδια. 

Ζνα ςυνονκφλευμα φανταςτικϊν ςκοπιμοτιτων και ςτρεβλϊν αντιλιψεων. Υοιοι και πωσ διαχειρίηονται 

τα ςφμβολα τθσ ιςτορίασ μασ; Χε ποιοφσ, αλικεια, ανικει θ ιςτορία μασ; 

Σ υπουργόσ Υολιτιςμοφ Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ τόνιςε ότι δεν μασ ενδιαφζρει το τυπικό, νομικό μζροσ των 

τίτλων ιδιοκτθςίασ, αλλά το πραγματικό και ουςιαςτικό μζροσ τθσ επιςτροφισ των Παρμάρων ςτθ φυςικι 

τουσ κζςθ, ςτο Πουςείο Ακροπόλεωσ. 

Σ περί Ελλάδοσ λόγοσ δεν ζπαψε ποτζ να είναι επίκαιροσ. 

Ανζκακεν ο τόποσ αυτόσ προςφερόταν για τθν καταςκευι τθσ αφιγθςθσ μιασ αρχισ, μιασ καταγωγισ, 

ενόσ «ανικειν». 

Αν οι Ευρωπαίοι λάτρεψαν τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό είναι γιατί κζλθςαν να καταςκευάςουν ζνα 

φωτεινό μφκο για τισ ςκοτεινζσ  ρίηεσ τουσ. Ψθν απαράμιλλθ ομορφιά τθσ απαρχισ ηιλεψαν, αυτιν κζλθςαν 

να οικειοποιθκοφν. Θ παρακράτθςθ των Ελγινείων εδϊ εντάςςεται. Πια εδραιωμζνθ ςτο ςυλλογικό 

αςυνείδθτο αίςκθςθ ότι αυτό το παρελκόν είναι δικό τουσ ότι «αυτι θ ομορφιά μασ ανικει». Θ ιδιοκτθςία 

ακόμθ και ωσ κλοπι επιτρζπει τζτοιεσ αυκαιρεςίεσ. Δεν ιταν τελικά το μικρό κράτοσ που ζφτιαξε ςτθ 

ςυνζχεια ο Ξαποδίςτριασ, δεν ιταν γι' αυτό που ο Shelley ζλεγε «Είμαςτε όλοι Ζλλθνεσ» και ο Byron ζδινε 

τθ ηωι του. Ψθ δικι τουσ καταγωγι αναηθτοφςαν οι Ευρωπαίοι, όταν αγωνίηονταν για τθ δικι μασ 

ανεξαρτθςία. 

«Θ καταγωγι είναι ο ςκοπόσ», είπε ο Karl Kraus. Γι' αυτό πάςχιηαν οι τότε φιλζλλθνεσ και γι’ αυτό 

παςχίηουν οι ςθμερινοί. Μςωσ με μεγαλφτερο πάκοσ ι απελπιςία. Γιατί ακόμθ πιο αναγκαία φαντάηει 

ςιμερα θ καταγωγι, το ανικειν. Ξανζνασ άνκρωποσ, κανζνασ λαόσ δεν μπορεί να ηιςει χωρίσ το μφκο τθσ 

καταγωγισ. Σ ελλθνοβρετανικό περί των Παρμάρων διάλογοσ χει μακρά ιςτορία. 

Χε άρκρο του περιοδικοφ «Σ 19os Αιϊν», με τίτλο «Σ Αςτεϊςμόσ περί των Ελγινείων Παρμάρων», ο τότε 

διευκυντισ του Ψηάιμσ Ρόουλσ ζγραψε το 1891: «Ψι ιδζα, ενϊ ζχωμεν τισ ωραίεσ αυτζσ αρχαιότθτεσ και 

μπορεί ο λαόσ μασ να τισ καυμάηει όποτε κζλει, τι ιδζα να τισ ςτείλω με ςτθν άλλθν άκρθ τθσ Ευρϊπθσ!».... 

«Υοιοσ γνωρίηει εάν καμία από τισ ολιγόβιεσ κυβερνιςεισ τθσ δε κα τα πουλοφςε αντί εκατομμυρίου ςτθ 

Γερμανία ι αντί δφο ςτθν Αμερικι ι χειρότερα εάν δε κα τα πουλοφςε λιανικϊσ, από λίγο ςτον κακζνα;» 

Από τθν Αλεξάνδρεια ζρχεται θ οργιςμζνθ απάντθςθ του Ξαβάφθ ςτθν εφθμερίδα «Εκνικι»; 

«Είμεκα Ξφριοι να διακζςωμεν ωσ κζλομεν τα θμζτερα…Δεν είναι αγάλματα. Είναι τεμάχια μοναδικοφ 

μνθμείου… Εισ το ελλθνικό ζκνοσ τθν ςιμερον τα ερείπια τθσ Ακροπόλεωσ είναι πολφ ςπουδαιότερα και 

ιερϊτερα αφ'ότι είναι οιονδιποτε άλλο εκνικόν μνθμείον εισ οιονδιποτε άλλον λαόν..... Δεν υπάρχει 



Ζκφραςθ – ζκκεςθ Γενικισ Ραιδείασ Γ’ Λυκείου 

362 Επιμζλεια: Ανδρονίδθ Χαρά  

παράδειγμα εν τω κόςμω όλω ενόσ ζκνουσ διατθροφντοσ, ουχί δια τθσ κατακτιςεωσ, αλλά δια προςφάτου 

αγοράσ από δυνάςτθν, τα εκνικά ςφμβολα άλλου ζκνουσ.... Σ λόρδοσ Ζλγιν απζκτθςε τα Πάρμαρα του 

Υαρκενϊνοσ ουχί από τουσ Ζλλθνεσ αλλά από τουσ δυνάςτεσ αυτϊν Ψοφρκουσ αφαιρϊντασ ό,τι ικελε άνευ 

τθσ ελαχίςτθ μερίμνθσ δια το μνθμείον όπερ απογφμνωςεν». (Βλ. Ξ. Υ. Ξαβάφθ «Υεηά» Εκδ. Φζξθ, Ακινα Ψ 

993, ςελ. 17) 

Αν τα Ελγίνεια πρζπει να γυρίςουν ςτον τόπο τουσ δεν είναι μζςα ςτα πλαίςια κάποιασ αλλαγισ 

ιδιοκτθςίασ. Δεν ζχουν ιδιοκτιτεσ οι μφκοι καταγωγισ. Ζχουν όμωσ ζνα τόπο που τουσ γεννθςε. Αν πρζπει 

να γυρίςουν είναι χάριν αυτοφ που υπιρξε. Ψο κάλλοσ, το μζτρο, θ όμορφια, θ αγωνία που άγγιξε το 

ςτοίχθμα τθσ τελειότθτασ. Δεν είμαςτε ιδιοκτιτεσ τουσ, ηοφμε όμωσ ςτον τόπο όπου ςυνζβθςαν. Ξαι ο 

τόποσ, ο γενζκλιοσ τόποσ όπου ςυνζβθςαν είναι ακόμθ εδϊ! 

Φωτεινι Ψςαλίκογλου 

Υαρατθριςεισ 

Α. Ρα αποδοκεί περιλθπτικά το περιεχόμενο του κειμζνου ςε 100-110 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1.  Ρα βρείτε ςυνϊνυμα των λζξεων: εμπόδια, ουςιαςτικό, οικειοποιθκοφν, φαντάηει , ολιγόβιεσ. 

(5 μόρια) 

 

2. Ρα ςχολιαςτεί ο τίτλοσ του κειμζνου. 

(10 μόρια) 

3.  Ρα εντοπιςτοφν οι τρόποι πεικοφσ που χρθςιμοποιοφνται από τθ ςυγγραφζα ςτο κείμενο. 

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ. 

(10 μόρια) 

4. Υοια θ ςυλλογιςτικι πορεία που ακολουκεί θ ςυγγραφζασ ςτθν τελευταία παράγραφο; 

(5 μονάδεσ) 

5. Πε ποιο τρόπο ζχει αναπτυχκεί θ παράγραφοσ: «Αν οι Ευρωπαίοι λάτρεψαν τον αρχαίο. .. για τθ δικι 

μασ ανεξαρτθςία.» 

(5 μόρια) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χτισ μζρεσ μασ, με τθν ανάπτυξθ που γνωρίηει ο τουριςμόσ, εκατομμφρια τουρίςτεσ επιςκζπτονται κάκε 

χρόνο τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κάκε χϊρασ. Ρα περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο προςεγγίηουν τα 

μνθμεία και να προτείνετε τον καλφτερο δυνατό, ϊςτε να γίνουν δζκτεσ τθσ βακφτερθσ αλικειασ των 

μνθμείων. Υϊσ πιςτεφετε ότι μζςω τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να οικοδομθκεί μια ουςιαςτικι ςχζςθ μεταξφ 

των αρχαίων μνθμείων και των μακθτϊν; (500 -600 λζξεισ) 

(40 μόρια) 
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ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ - ΛΧΣΨΘΨΑ - ΧέΕΧΕΛΧ ΨίΡ ΔΩΣ άΩΟίΡ -ΚΘΟΑΧΠΣΧ 

 

Α. ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ 

Λ. Υροςζγγιςθ ζννοιασ 

Σικογζνεια είναι μια ομάδα ατόμων που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με δεςμοφσ αίματοσ ι και υιοκεςίασ. Θ 

οικογζνεια αποτελεί κοινωνικό κεςμό που εξυπθρετεί αναγνωριςμζνεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. 

 

IΛ. Σ ρόλοσ τθσ οικογζνειασ 

• Γζννθςθ, ανατροφι, προςταςία παιδιϊν, διαιϊνιςθ του ανκρϊπινου είδουσ. 

• Υαροχι ςυναιςκθματικισ-ψυχολογικισ υποςτιριξθσ και αςφάλειασ. 

• Υαροχι των πρϊτων γνϊςεων και διαμόρφωςθ τθσ πρϊτθσ αντίλθψθσ για τθ ηωι και τον κόςμο. 

• Αποτελεί φορζα κοινωνικοποίθςθσ του ατόμου: ωσ μικρογραφία τθσ κοινωνίασ, αςκεί το άτομο ςτισ 

κοινωνικζσ ςχζςεισ μζςω ςυμβουλϊν, προτροπϊν, υποδείξεων και τρόπων ςυμπεριφοράσ. 

• Διαμορφϊνει ςε μεγάλο ποςοςτό τθν προςωπικότθτα του νεαροφ ατόμου. Πε τουσ κανόνεσ τθσ -

κακικοντα, υποχρεϊςεισ απαγορεφςεισ, δικαιϊματα- εκίηει το παιδί ςτθ ςυμμόρφωςθ προσ το νόμο. 

• Πε τθν οικογενειακι ςυμβίωςθ αναπτφςςονται οι αρετζσ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυνεργαςίασ, που 

αποτελοφν φψιςτα κοινωνικά αγακά: 

• Ξαλφπτει με ουςιαςτικό τρόπο τθν ανάγκθ του ανκρϊπου για κοινωνικότθτα και ςυντροφικότθτα. 

• Χτθν Ελλάδα θ οικογζνεια προςτατεφει τα μζλθ τθσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

• Ψο άτομο δραςτθριοποιείται, εντάςςεται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, γίνεται υπεφκυνο και 

δθμιουργικό χάρθ ςτισ αρμοδιότθτεσ που αναλαμβάνει ςτο χϊρο τθσ οικογζνειασ. 

• Θ δθμοκρατικι οικογζνεια προάγει τθν πολιτικοποίθςθ των νεαρϊν μελϊν τθσ 

 

IIΛ. Αίτια τθσ κρίςθσ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ 

• Θ ανάλθψθ από τθ γυναίκα διαφορετικϊν κοινωνικϊν ρόλων ωσ απόρροια τθσ χειραφζτθςθσ τθσ ζχει 

προκαλζςει ςφγχυςθ. Ωπάρχει αδυναμία προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα. 

• Σι ςφηυγοι αναλαμβάνουν πολλοφσ και αντικρουόμενουσ μεταξφ τουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ τουσ οποίουσ 

αδυνατοφν να εκπλθρϊςουν ικανοποιθτικά ->άγχοσ, απογοιτευςθ, ζνταςθ ςτθν οικογζνεια. 

• Θ κρίςθ των αξιϊν οδθγεί ςε ατομικιςμό, θδονιςμό και χρθςιμοκθρία δυςχεραίνει το ενδιαφζρον και τθ 

διάκεςθ για προςφορά ςτο ςυνάνκρωπο. 

• Σι ρυκμοί τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, το άγχοσ και θ υπερζνταςθ επθρεάηουν τα μζλθ τθσ οικογζνειασ -» δεν 

υπάρχει χρόνοσ ουςιαςτικισ επικοινωνίασ. 

• Θ προβολι ςτθν εποχι μασ ςχζςεων επιφανειακϊν με ςυμφεροντολογικό χαράκτθ ρα. 

• Θ ςυναιςκθματικι ανωριμότθτα και ζλλειψθ αυτογνωςίασ των ςυηφγων τουσ οδθγεί ςε εςπευςμζνθ 

επίςθμθ δζςμευςθ και ςε απογοθτεφςεισ (αποκάλυψθ χαρακτιρων, απουςία διάκεςθσ υποχωρθτικότθτασ, 

κορεςμόσ, νζεσ γνωριμίεσ). 

• Ψα εςφαλμζνα οικογενειακά πρότυπα που αναπαράγουν υποςυνείδθτα οι ςφηυγοι ςτθν οικογζνεια τουσ. 
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• Σι διαφορετικζσ αντιλιψεισ γονιϊν και παιδιϊν κακιςτοφν αδφνατθ τθν επικοινωνία. 

• Θ πρωιμότερθ ωρίμανςθ των παιδιϊν και θ απαίτθςθ τουσ για ανεξαρτθτοποίθςθ. 

• Θ ζλλειψθ ουςιαςτικοφ διαλόγου ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

• Θ τάςθ για απόλυτθ ανεξαρτθςία και ελευκερία, που εκ των πραγμάτων αποκλείεται ςτο πλαίςιο τθσ 

δζςμευςθσ του γάμου. 

• Θ κατάχρθςθ δικαιωμάτων του ενόσ ςυνοδευόμενθ από αντίςτοιχθ άρνθςθ ανάλθψθσ υποχρεϊςεων. 

• Ψα οικονομικά προβλιματα, ιδιαίτερα ςτθν εποχι μασ που είναι καταναλωτικι και προβάλλει διαρκϊσ 

ανάγκεσ και απαιτιςεισ. 

• Θ αδυναμία τθσ κοινωνίασ να παράςχει ουςιαςτικι βοικεια ςτο εργαηόμενο ηευγάρι. 

• Θ αλλοτρίωςθ και θ αςτικοποίθςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου επιτείνει όλα τα παραπάνω. 

 

Β. Λςότθτα  

Λ. Σριςμόσ 

Λςότθτα είναι θ εξαςφάλιςθ ςε όλα τα μζλθ τθσ κοινωνίασ ίςων όρων και ευκαιριϊν για τθν ελεφκερθ 

ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ και τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τουσ. Θ ιςότθτα είναι βαςικι αρχι του 

δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, κακιερωμζνθ ςυνταγματικά, θ οποία κεςπίηει τθν ίςθ και χωρίσ διακρίςεισ 

μεταχείριςθ των πολιτϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ ηωισ. 

 

ΛΛ. Πορφζσ ιςότθτασ 

-ΞΣΛΡίΡΛΞΘ: ιςότθτα δυο φφλων, ίςεσ ευκαιρίεσ μόρφωςθσ 

-ΥΣΟΛΨΛΞΘ: πολιτικά δικαιϊματα χωρίσ διακρίςεισ (δικαίωμα ψιφου, εκλζγειν και εκλζγεςκαι) 

-ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ: ίςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία, αντικειμενικά κριτιρια ςτθ φορολογία  

-ΕΚΡΛΞΘ: κανζνα ζκνοσ δεν είναι ανϊτερο από τα άλλα, απλϊσ είναι διαφορετικό.  

-ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΘ: ανεξικρθςκεία 

 

ΛΛΛ. Υροχποκζςεισ για τθν πραγμάτωςθ του ιδανικοφ τουσ ιςότθτασ 

• Ψυχικι αρμονία, απουςία ςυνδρόμων ανωτερότθτασ ι κατωτερότθτασ, καλι διάκεςθ προσ το 

ςυνάνκρωπο μασ. 

• Οογικι και κριτικι ικανότθτα, ϊςτε να γίνεται αντιλθπτό πωσ ο άνκρωποσ ζχει αξία και μπορεί να 

απολαμβάνει ίςα δικαιϊματα χωρίσ διακρίςεισ. 

• Απουςία δογματιςμοφ, φανατιςμοφ και προκαταλιψεων. 

• Θκικι ςυνείδθςθ, που κα υποδεικνφει το ςεβαςμό ςτθ ηωι και ςτθν αξιοπρζπεια κάκε ανκρϊπου. 

• Ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ. 

• Δθμοκρατικό πολίτευμα, ζτςι ϊςτε να κατοχυρϊνονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και να διαςφαλίηεται 

νομικά θ ιςότθτα και θ ελευκερία. 

• Δίκαιο και αξιοκρατικό κοινωνικοοικονομικό ςφςτθμα. 

• Σμαλι λειτουργία των φορζων αγωγισ (οικογζνεια, ςχολείο, ΠΠΕ),οι οποίοι οφείλουν να γαλουχοφν τισ 

νεανικζσ ςυνειδιςεισ με τθν αδιαμφιςβιτθτθ αξία τθσ ιςότθτασ τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό 

επίπεδο. 
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IV. Ψα αγακά τθσ ιςότθτασ 

 Δθμιουργεί ψυχικι θρεμία, αφοφ ο άνκρωποσ αιςκάνεται αςφάλεια και δεν ανθςυχεί οφτε αγωνιά για 

τθ ηωι και τα δικαιϊματα του. 

 Υαρζχονται ίςεσ ευκαιρίεσ, με αποτζλεςμα να απολαμβάνουν όλοι οι άνκρωποι τα αγακά τθσ 

μόρφωςθσ, να καλλιεργοφνται πνευματικά και να διευρφνουν τισ γνϊςεισ και τουσ πνευματικοφσ τουσ 

ορίηοντεσ. 

 Απελευκζρωνα τον  άνκρωπο από προκαταλιψεισ και δογματιςμοφσ, οπότε πατάςςονται τα φαινόμενα 

του ρατςιςμοφ και οι εκνικιςτικζσ εξάρςεισ.  

 Ξαλλιεργείται θ θκικι ςυνείδθςθ, προάγονται οι αξίεσ του αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ εντιμότθτασ, τθσ 

τιμιότθτασ. 

 Υροάγει το πνεφμα τθσ δικαιοςφνθσ και κεμελιϊνει τθν αξιοκρατία. 

 Υραγματϊνεται το ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ, αφοφ κάκε άνκρωποσ αναγνωρίηεται για τθν αξία και τθ 

μοναδικότθτα του και τα δικαιϊματα του γίνονται ςεβαςτά. 

 Χυμβάλλει ςτθν φπαρξθ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, εμπιςτοςφνθσ και ςεβαςμοφ μεταξφ των πολιτϊν, 

καλλιεργεί τθν ομόνοια και τθν ομοψυχία. 

 Θ κοινωνία λειτουργεί εφρυκμα, περιορίηονται και αντιμετωπίηονται τα κοινωνικά προβλιματα: δεν 

παρατθροφνται αντικοινωνικά φαινόμενα (βία, εγκλθματικότθτα), δε γίνονται διακρίςεισ. 

 Θ κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ διαςφαλίηει το δθμοκρατικό πολίτευμα, το οποίο ςτθρίηεται ςτθν ίςθ και 

δίκαιθ ςυμπεριφορά ζναντι όλων των πολιτϊν. 

 Χυμβάλλει ςτθν οικονομικι πρόοδο του ατόμου, αλλά και τθσ κοινωνίασ ευρφτερα αφοφ ο κακζνασ 

εργάηεται αποτελεςματικά χωρίσ να αιςκάνεται υποτιμθμζνοσ. 

 Σ ςεβαςμόσ ςτθν ιςότθτα των ανκρϊπων και των εκνϊν αποτελεί εχζγγυο για τθν αποφυγι των 

πολζμων και των βίαιων ςυγκροφςεων, διαςφαλίηει τθν ειρινθ και προάγει τον οικουμενιςμό και τθ διεκνι 

ςυνεργαςία. 

 

Γ. Θ ΛΧΣΨΘΨΑ ΨίΡ ΔΩΣ άΩΟίΡ 

I. Λςτορικι αναδρομι 

Ψο αίτθμα για τθν ιςότθτα των δφο φφλων, το οποίο ςιμαινε ουςιαςτικά τθν καταξίωςθ και τθν 

αναβάκμιςθ του γυναικείου φφλου, διατυπϊκθκε ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα. Σ φεμινιςμόσ, θ κεωρία που 

υποςτιριξε και διζδωςε τθν ιδζα τθσ ιςοτιμίασ των δφο φφλων, αγωνίςτθκε για τθ χειραφζτθςθ τθσ 

γυναίκασ κυρίωσ ςτον 20ό αιϊνα. Τταν μιλάμε για ιςότθτα των δφο φφλων δεν εννοοφμε εξομοίωςθ και 

ιςοπζδωςθ, δεν εννοοφμε τθν ταφτιςθ τουσ, αλλά τθν επίδειξθ ςεβαςμοφ, αναγνϊριςθσ και τθν παροχι 

ίςων ευκαιριϊν και ςτα δφο φφλα. 

Χτθν Ελλάδα, θ ιςότθτα των δφο φφλων κεςπίςτθκε νομικά το 1983. Πζχρι τότε οι γυναίκεσ ιταν κφματα 

κεςμικϊν διακρίςεων ωσ προσ το φφλο και δεν απολάμβαναν ίςα δικαιϊματα με τουσ άντρεσ. Σι Ελλθνίδεσ 

απζκτθςαν δικαίωμα ψιφου το 1952 και το 1983 επιλκε θ πλιρθσ νομικι εξίςωςθ των δφο φφλων 

(καταργικθκε ο κεςμόσ τθσ προίκασ, θ ποινικοποίθςθ τθσ μοιχείασ κτλ.). 

Θ ιςοτιμία βζβαια των δφο φφλων ακόμα απζχει από τθν πράξθ: 

 Σι γυναίκεσ ακόμα δεν ζχουν ενταχκεί ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ιςότιμα (διαφορά αμοιβϊν ςε 

ςφγκριςθ με τουσ άντρεσ, μεγάλα ποςοςτά ανεργίασ, προβλιματα, ςτον εργαςιακό χϊρο λόγω τθσ 

εγκυμοςφνθσ και τθσ μθτρότθτασ). 
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 Σι γυναίκεσ ακόμα δεν ζχουν ιςχυρι πολιτικι κζςθ και λόγο, λίγεσ οι γυναίκεσ ςτθν πολιτικι και ςε 

κζςεισ όχι καίριεσ, δεν υπάρχουν γυναίκεσ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 

 Θ ηωι τθσ ςφγχρονθσ γυναίκασ ςιμερα είναι εξοντωτικι κακϊσ πρζπει να ςυνδυάςει το ρόλο τθσ 

εργαηόμενθσ, τθσ νοικοκυράσ, τθσ μθτζρασ, τθσ ςυηφγου 

Λδιαίτερα ςε χϊρεσ υπανάπτυκτεσ ι ςε κράτθ με ολοκλθρωτικά ι φονταμενταλιςτικά κακεςτϊτα θ κζςθ 

τθσ γυναίκασ είναι άκλια και καταπατϊνται πλιρωσ τα δικαιϊματα τθσ (αναλφαβθτιςμόσ, κλειτοριδεκτομι 

κτλ.). 

 

ΛΛ. Υροχποκζςεισ εξίςωςθσ των δφο φφλων 

• Αυτοεκτίμθςθ, να ςζβεται θ ίδια τον εαυτό τθσ, ϊςτε να προςδοκά το ςεβαςμό και τθν αναγνϊριςθ των 

άλλων. 

• Ξαταπολζμθςθ προκαταλιψεων και αναχρονιςτικϊν κεωριϊν, που κζλουν τισ γυναίκεσ αδφναμεσ, 

κατϊτερεσ, ανίκανεσ -> ενθμζρωςθ, γνωςτικά εφόδια αποκάλυψθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των δφο 

φφλων. 

• Υαιδεία που κα καλλιεργεί το ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια ανεξάρτθτα από το φφλο. 

• Ξρατικι μζριμνα, ϊςτε να διαςφαλίηεται ςτθν πράξθ θ ιςότθτα των δφο φφλων (προςταςία μθτρότθτασ, 

διαςφάλιςθ και προϊκθςθ τθσ γυναίκασ ςτθν εργαςία και ςτθν πολιτικι με ςυγκεκριμζνα μζτρα, όπωσ θ 

ποςόςτωςθ ςτο κοινοβοφλιο, ςτισ υπθρεςίεσ κτλ). 

• Ξαλλιζργεια δθμοκρατικϊν ςυνειδιςεων, ζτςι ϊςτε θ ςυμπεριφορά και θ δράςθ των ανκρϊπων να 

διαςφαλίηουν τθν ελευκερία και τθν ιςότθτα. Υροαγωγι του ανκρωπιςτικοφ πνεφματοσ, ϊςτε να γίνει 

ςυνείδθςθ θ αξία του ανκρϊπου ανεξάρτθτα από το φφλο του. 

• Ρα αλλάξει θ διαπαιδαγϊγθςθ των νζων γενιϊν, τα πρότυπα που δίνονται μζςα ςτθν οικογζνεια και ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα να αναδεικνφουν τθ κζςθ τθσ γυναίκασ και να προωκοφν τθν ιςοτιμία και τον 

αλλθλοςεβαςμό των δφο φφλων. Χρειάηεται να αποφεφγονται οι ακρότθτεσ (π.χ., οι γυναίκεσ είναι 

ανϊτερεσ των ανδρϊν) και πρζπει να προωκείται θ ςυμπόρευςθ. 

• Γριγοροι ρυκμοί κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ, κεςμικι υποδομι για ενίςχυςθ του κοινωνικοφ ρόλου 

τθσ γυναίκασ παράλλθλα με τθ μθτρότθτα, ενϊ και θ πατρότθτα κα κατοχυρϊνεται νομικά. 

 

ΛIΛ. Χφγκριςθ πατρότθτασ και μθτρότθτασ 

Χτθν εποχι μασ ςυντελείται θ μετάβαςθ από τθν πατριαρχικι οικογζνεια ςτθν οικογζνεια κοινισ 

γονεϊκισ ευκφνθσ. Αυτό ςθμαίνει πϊσ ο πατρικόσ και ο μθτρικόσ ρόλοσ ζρχονται πιο κοντά. Σι γονείσ από 

κοινοφ ςυμπαραςτζκονται ςτα παιδιά τουσ, ενϊ και τα παιδιά αποκτοφν λόγο και γνϊμθ μζςα ςτθν 

οικογζνεια. Ψα παλαιά πρότυπα- ςτερεότυπα που ικελαν τον πατζρα κουβαλθτι, αυταρχικό, αυςτθρό, 

απόμακρο και τθ μθτζρα νοικοκυρά, γλυκιά, προςθνι και πιο κοντά ςτα παιδιά τθσ δεν ανταποκρίνονται πια 

ςτθν πραγματικότθτα και ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Ι διαφορετικότθτα τθσ πατρότθτασ και 

τθσ μθτρότθτασ ζγκειται πλζον κυρίωσ ςτθ διαφορετικότθτα του φφλου και τθσ ιδιοςυγκραςίασ μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν. 

IV. άεμινιςμόσ ονομάςτθκε θ φιλοςοφικι και κοινωνιολογικι κεωρία που παραδεχόταν τθν ιςότθτα των 

δφο φφλων και υποςτιριηε τθ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ και τθν εξίςωςθ τθσ με τον άνδρα ςτο κοινωνικό, 

οικονομικό, αςτικό και πολιτικό πεδίο, για λόγουσ θκικισ τάξθσ και για τθ γενικότερθ κοινωνικι πρόοδο. 

Υαράλλθλα, «φεμινιςμόσ» ονομάςτθκε και θ ςχετικι κίνθςθ (κίνθμα) για τθν επίτευξθ των παραπάνω 

ςτόχων (ο όροσ προζρχεται απ' το λατινικό femina- ae = γυναίκα) 
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V. Δικαιϊματα και προςφορά τθσ ςφγχρονθσ γυναίκασ 

Θ γυναίκα παίηει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, μετά τθ ριηικι τομι ςτθ ηωι τθσ, δθλαδι 

τθν είςοδο τθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, που ιταν αποτζλεςμα τθσ Βιομθχανικισ επανάςταςθσ. 

• Πορφϊνεται και ςυμμετζχει ςε κάκε πνευματικι δραςτθριότθτα, κατζχει ξεχωριςτζσ κζςεισ ςτον 

επιςτθμονικό χϊρο. 

• Εργάηεται με μεγάλθ αποδοτικότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ αποτελϊντασ ταυτόχρονα αυτόνομθ οικονομικι μονάδα τθσ κοινωνίασ. 

• Ζχει τθν ελευκερία να ςυμμετζχει ςτα κοινά, διαμορφϊνει το πολιτικό γίγνεςκαι. (Χυμμετοχι ςτα κοινά: 

δικαίωμα «εκλζγειν» και «εκλζγεςκαι».) 

• Αγωνίςτθκε και πλζον δε ςυμμετζχει ςτθν οικογζνεια με υποτιμθτικό τρόπο, όπωσ ςυνζβαινε με το 

κεςμό τθσ προίκασ, ςφμφωνα με τον οποίο αποτελοφςε προϊόν αγοραπωλθςίασ. Ξζρδιςε τθ χειραφζτθςθ 

τθσ από τον άνδρα. 

• Δθμιουργεί αυτόβουλα οικογζνεια και προςφζρει ςυναιςκθματικι, θκικι, πνευματικι αλλά και 

οικονομικι-υλικι ςτιριξθ ςτα μζλθ τθσ. 

• Δρα κοινωνικά και ζχει δικαίωμα και ςτθν ελεφκερθ: προςωπικι ηωι. Αγωνίηεται δυναμικά για τθν 

κατάκτθςθ όλων των κοινωνικϊν οραμάτων. 

• Ψα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του φφλου τθσ, θ προνοθτικότθτα, θ ευαιςκθςία, θ καρτερικότθτα, θ 

αντοχι τθσ, θ ευφυΐα τθσ τθν κακιςτοφν αρωγό τθσ προόδου των επιςτθμϊν, των τεχνϊν και του 

πολιτιςμοφ. 

• Δεν είναι περιοριςμζνθ μόνο ςτο ρόλο τθσ νοικοκυράσ, αλλά διειςδφει όλο και περιςςότερο ςτον 

επαγγελματικό ςτίβο και ςε επαγγζλματα που μζχρι πρότινοσ κεωροφνταν ωσ αποκλειςτικά ανδρικά (π.χ. 

ςτρατιωτικόσ). 

• Χυμμετζχει και διακρίνεται ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ ιςότιμα με τον άνδρα. 

 

VI. Υροβλιματα τθσ ςφγχρονθσ γυναίκασ 

• Θ παρουςία τθσ ςτον κοινωνικό, πολιτιςτικό και πολιτικό χϊρο είναι ακόμα περιοριςμζνθ είτε από 

ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτο πρόςωπο τθσ από τθν κοινωνία, είτε από ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ, είτε από 

αδυναμία τθσ να ανταποκρικεί ςτουσ πολλοφσ και ςφνκετουσ ρόλουσ που καλείται να παίξει ςτθ ςφγχρονθ 

εποχι. 

• Υλιττεται από ποικίλα προβλιματα ςτον εργαςιακό χϊρο. Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό ανεργίασ 

παρατθρείται ςτισ γυναίκεσ. Δεν υπάρχει πάντα θ νομοκετικι κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων τθσ ι δεν 

εφαρμόηεται, δεν εκτιμάται ι και δεν αμείβεται ςωςτά θ προςφορά τθσ. 

• Ελλιπισ προςταςία τθσ μθτρότθτασ. Ακόμα και όταν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ, πολλζσ φορζσ 

δεν εφαρμόηονται (κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα): Απουςιάηει θ κατάλλθλθ υποδομι (βρεφονθπιακοί 

ςτακμοί) για τθν προςταςία του μθτρικοφ ρόλου και οφτε αναγνωρίηεται ωσ αξία θ ανατροφι των παιδιϊν, 

αντίκετα κεωρείται ςυχνά εμπόδιο ςτθν επαγγελματικι απόδοςθ. 

• Δεν αναγνωρίηεται θκικά αλλά οφτε και αμείβεται θ εργαςία τθσ ςτο ςπίτι. Τταν εργάηεται ζξω από το 

ςπίτι δεν μοιράηεται τισ οικιακζσ εργαςίεσ με τα άλλα μζλθ τθσ οικογενείασ, αλλά ςυχνά τισ επωμίηεται 

αποκλειςτικά αυτι. 

• Υολφπλοκοι και χωρίσ ςαφι οριοκζτθςθ ρόλοι (μθτζρα, εργαηόμενθ, νοικοκυρά,...). 
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• Ψο όλο οικονομικό ςφςτθμα προςπακεί ςτακερά να τθν κακιςτά το κατεξοχιν κφμα τθσ μόδασ και του 

καταναλωτικοφ προτφπου ηωισ, κακϊσ εξαρτά από τα υλικά αγακά τθν αναγνϊριςθ τθσ προςωπικότθτασ 

τθσ. 

• Επιβίωςθ αναχρονιςτικϊν νοοτροπιϊν. Ακόμα και από νζουσ ανκρϊπουσ διατθροφνται ςτερεότυπα 

ςχετικά με τθ φυςικι ανωτερότθτα του άντρα. Ζλλειψθ ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ, ιςότιμθσ προςφοράσ και 

ςυμπόρευςθσ από τον άντρα-ςφντροφο, άντρα-ςυνάδελφο, κακϊσ δε δζχεται εφκολα να παραιτθκεί από τα 

«ιςτορικά» του κεκτθμζνα. Σι ικανότθτεσ που για τον άντρα κεωροφνται δεδομζνεσ για τθ γυναίκα 

χρειάηεται να αποδειχκοφν από τθν ίδια. 

 

VII. Θ γυναίκα ςτθν ςφγχρονθ διαφιμιςθ 

Χαρακτθριςτικά αρνθτικι και υποτιμθτικι είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ γυναίκασ ςτθ ςφγχρονθ διαφιμιςθ. 

Χυγκεκριμζνα: 

• Θ γυναίκα ςυχνά παρουςιάηεται περιοριςμζνθ ςτο ρόλο τθσ νοικοκυράσ, διαιωνίηοντασ κατ' αυτό τον 

τρόπο μια ανιςότθτα. 

• Θ διαφιμιςθ παρουςιάηει τθ γυναίκα ωσ άκριτο καταναλωτι, ενϊ τα υλικά αγακά αποκτοφν μια άλλθ 

διάςταςθ και μετατρζπονται ςε αξίεσ. 

• Θ γυναίκα ωσ μθτζρα και ςφηυγοσ δεν φαίνεται να διακζτει δικι τθσ ηωι, αφοφ όλο το ενδιαφζρον τθσ 

εξαντλείται ςτα παιδιά και ςτο ςφηυγο. 

• Θ γυναίκα παρουςιάηεται ςαν διακοςμθτικό ςτοιχείο ςτθ διαφιμιςθ, ανεξαρτιτωσ μάλιςτα αν το 

διαφθμιηόμενο προϊόν ζχει ι όχι ςχζςθ με τθ γυναίκα. Ξάτι τζτοιο υποτιμά τισ υπόλοιπεσ ιδιότθτεσ τθσ, 

πνευματικζσ, θκικζσ κ.λπ. 

• Σι γυναίκεσ που ςυνοδεφουν τισ διαφθμιςτικζσ εικόνεσ αποτελοφν πρότυπα ομορφιάσ, φαινόμενο που 

ςυνοδεφεται από παρενζργειεσ και αρνθτικζσ προεκτάςεισ όπωσ θ εμπορευματοποίθςθ τθσ ίδιασ τθσ 

ομορφιάσ, αφοφ ζτςι μόνο προωκείται το καταναλωτικό αγακό, θ δθμιουργία άγχουσ και ςυμπλεγμάτων 

κατωτερότθτασ ςτισ υπόλοιπεσ γυναίκεσ κακϊσ και θ παραπομπι ςε ςεξουαλικά υπονοοφμενα. 

• Ψζλοσ, κάποιεσ διαφθμίςεισ φτάνουν ςτο άλλο άκρο, δθλαδι παρουςιάηουν τθ γυναίκα να ςυνδυάηει 

τόςουσ πολλοφσ ρόλουσ ςτον τζλειο βακμό (άψογθ εμφανιςιακά, ιδανικι ςφηυγοσ, τζλεια επαγγελματίασ, 

εξαιρετικι μαγείριςςα, πολφ καλι νοικοκυρά, ιδιαίτερθ προςωπικότθτα κ.λπ.), ϊςτε δθμιουργοφνται 

ψευδαιςκιςεισ και αναςφάλειεσ ςτισ δζκτριεσ. 

 

VIII. Χυνζπειεσ από τα προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ γυναίκασ 

 Υροκαλείται πλθκϊρα αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων. 

 Επιφορτίηεται με άγχοσ, ψυχικι ςφγχυςθ, ςυναιςκθματικι κόπωςθ, νευρικότθτα, επικετικότθτα. 

 Αποκτά αίςκθμα αποτυχίασ και αναποτελεςματικότθτασ. 

 Περικζσ φορζσ αναγκάηεται να υιοκετεί πολλά αρνθτικά χαρακτθριςτικά από αυτά που παραδοςιακά 

αποδίδονται ςτουσ άνδρεσ, από άμυνα, για να είναι πιο εφκολθ θ επιβίωςθ τθσ ι από πλάνθ κεωρϊντασ 

πωσ αυτά είναι τα κατάλλθλα μζςα εξουςίασ και κοινωνικισ αναγνϊριςθσ. 
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Δ. ΚΘΟΑΧΠΣΧ 

I. Σριςμόσ 

Κθλαςμόσ ονομάηεται θ διαδικαςία και θ περίοδοσ κατά τθν οποία θ μθτζρα τρζφει το βρζφοσ τθσ με το 

μθτρικό γάλα. 

 

ΛΛ. Θ ςθμαςία του κθλαςμοφ 

• Ψο μθτρικό γάλα περιζχει τα απαραίτθτα για τθν;; ανάπτυξθ του βρζφουσ κρεπτικά ςυςτατικά τα οποία 

δεν περιζχονται ςτο τυποποιθμζνο γάλα. Χε όλα τα κθλαςτικά θ ςφςταςθ του γάλακτοσ τθσ μθτζρασ είναι 

ανάλογθ με τισ ανάγκεσ του και το είδοσ του νεογνοφ. Επομζνωσ με το κθλαςμό καλφπτεται το βρζφοσ 

διατροφικά με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. 

• Ψο μθτρικό γάλα ενιςχφει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του βρζφουσ και επομζνωσ προςτατεφει τον 

οργανιςμό του από αςκζνειεσ. 

• Ξατά το κθλαςμό θ μθτζρα και το μωρό βιϊνουν μία μοναδικι εμπειρία ςωματικισ επαφισ, θ οποία ζχει 

ςυναιςκθματικι και ψυχικι επίδραςθ και ςτουσ δφο και δθμιουργεί ζναν ιςχυρό δεςμό ανάμεςα ςτθ 

μθτζρα και ςτο βρζφοσ. 

 

ΛΛΛ. Υαράγοντεσ που μπορεί να εμποδίςουν το κθλαςμό 

• Φαρμακευτικι αγωγι τθσ μθτζρασ ι προβλιματα υγείασ που δεν επιτρζπουν ςτθ μθτζρα να κθλάςει το 

βρζφοσ. 

• Ψυχολογικά προβλιματα τθσ μθτζρασ που προκφπτουν ςυχνά από τθν επιβολι του κθλαςμοφ ωσ 

κακικοντοσ. 

• Επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ τθσ μθτζρασ και ο κίνδυνοσ να χάςει τθ δουλειά τθσ. 

• Θ παραπλθροφόρθςθ ςχετικά με τα τυποποιθμζνα γάλατα και θ διαφιμιςθ τουσ. 

• Σ κοινωνικόσ περίγυροσ και οι αντιλιψεισ του που μπορεί να μθν προωκοφν το κθλαςμό.  

 

IV. Αντιμετϊπιςθ εμποδίων κθλαςμοφ 

• Ρα υπάρχει πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία του κθλαςμοφ, για το ότι είναι 

οικονομικότερθ και αςφαλζςτερθ για το βρζφοσ λφςθ από ό,τι τα τυποποιθμζνα γάλατα. 

• Ψο κράτοσ να προςτατεφει τουσ καταναλωτζσ από διαφθμίςεισ ςχετικζσ με το κθλαςμό, που 

παραπλθροφοροφν και οδθγοφν τισ νεαρζσ μθτζρεσ ςε εςφαλμζνεσ επιλογζσ. 

• Θ πολιτεία πρζπει να φροντίηει ϊςτε θ υπάρχουςα νομοκεςία που προςτατεφει τθ μθτζρα κατά τθ 

λοχεία και το κθλαςμό (άδεια-επιδόματα, μειωμζνο ωράριο κτλ.) να εφαρμόηεται και οι παραβάτεσ να 

τιμωροφνται αυςτθρά. 

• Σι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, να φροντίηουν να τθροφν τθν υπάρχουςα νομοκεςία και να παρζχουν ςτο 

χϊρο τθσ εργαςίασ ςτακμοφσ φφλαξθσ των βρεφϊν παρζχοντασ ζτςι τθ διευκόλυνςθ ςτθ μθτζρα να κθλάηει 

το μωρό τθσ κατά τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

• Γενικά είναι απαραίτθτο να απαλλαγεί θ γυναίκα από τα διλιμματα που τθσ ζχουν επιβλθκεί ςχετικά με 

το κθλαςμό. Αυτό κα επιτευχκεί με τθ ςφμπραξθ τθσ οικογζνειασ, τθσ ίδιασ τθσ μθτζρασ και τθσ πολιτείασ. 
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IV. Κθλαςμόσ: κακικον ι επιλογι; 

Είναι λάκοσ να παρουςιάηεται και να αντιμετωπίηεται ο κθλαςμόσ ωσ κακικον τθσ γυναίκασ και όχι ωσ 

επιλογι, διότι: 

• Υαραγνωρίηεται ζτςι θ κοινωνικι κζςθ και οι κατακτιςεισ τθσ γυναίκασ και παραβλζπονται και 

υποτιμϊνται όλοι οι υπόλοιποι ρόλοι τθσ ςτθν κοινωνία. 

• Κζτει τθ γυναίκα μπροςτά ςε διλιμματα τα οποία δεν υφίςτανται. Σ κθλαςμόσ αποτελεί ζργο που μόνο 

θ γυναίκα μπορεί να πραγματοποιιςει, αλλά είναι κακικον τθσ πολιτείασ και του κοινωνικοφ περίγυρου να 

εξαςφαλίηουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε θ γυναίκα να το πράξει χωρίσ να κιγεί τθν προςωπικότθτα τθσ. 

• Θ αντιμετϊπιςθ του κθλαςμοφ ωσ κακικοντοσ και θ άςκθςθ ψυχολογικϊν πιζςεων από τουσ γφρω για 

επιβολι του ςτερεί από τθ μθτζρα -και κατ' επζκταςθ από το βρζφοσ-τθ βίωςθ του ιδιαίτερου ψυχικοφ και 

ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ που αναπτφςςεται κατά το κθλαςμό και τον υποβιβάηει ςε καταναγκαςτικό ζργο. 

• Θ παρουςίαςθ του κθλαςμοφ ωσ κακικοντοσ βαρφνει με ενοχζσ τισ μθτζρεσ που για οποιονδιποτε λόγο 

δεν μπόρεςαν ι δε κζλθςαν να κθλάςουν τα μωρά τουσ. 

• Σ κθλαςμόσ είναι ευεργετικόσ και ςθμαντικόσ τόςο για τθ μθτζρα όςο και για το παιδί. Χάνει όμωσ όλθ 

τθν ουςία του όταν προβάλλεται ωσ υποχρζωςθ και όχι ωσ ευχαρίςτθςθ και επιλογι τθσ γυναίκασ. 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Από τθ νοικοκυρά ςτο μανεκζν 

Σ 20όσ αιϊνασ ςθμαδεφεται από μια ςειρά αλλαγζσ ωσ προσ τθ κζςθ και τθν εικόνα των γυναικϊν, οι 

οποίεσ μποροφμε να κεωριςουμε ότι τον ςφραγίηουν και τον χαρακτθρίηουν. Σι αλλαγζσ αυτζσ ζχουν τισ 

ρίηεσ τουσ ςτον προθγοφμενο αιϊνα και ςτθ μετάβαςθ από τθν παραδοςιακι αγροτικι ςτθ ςφγχρονθ 

βιομθχανικι κοινωνία. 

*...+ Πζςα ςτον 20ό αιϊνα άλλαξε λοιπόν ςτισ δυτικζσ δθμοκρατίεσ, αλλά και ςτισ χϊρεσ που 

ακολοφκθςαν το ςοβιετικό μοντζλο θ κζςθ των γυναικϊν ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία και τθν πολιτικι, 

όπωσ άλλαξε και θ ίδια θ εικόνα τουσ. Παηικι είςοδοσ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ, περιςςότερεσ 

ευκαιρίεσ για μόρφωςθ, αλλαγζσ ςτο δίκαιο με το κράτοσ πρόνοιασ, δικαίωμα ψιφου και εκλογιμότθτασ, 

αντιςφλλθψθ και νζεσ ερωτικζσ ςχζςεισ, πολιτικόσ γάμοσ, διαηφγιο, μθτρότθτα χωρίσ κινδφνουσ, αλλαγι τθσ 

εικόνασ που ζχουν αμοιβαία άνδρεσ και γυναίκεσ, εκδθμοκρατιςμόσ τθσ οικογζνειασ είναι κάποιεσ από τισ 

μείηονεσ αλλαγζσ του αιϊνα που ζφυγε. Σι αλλαγζσ αυτζσ υποςτθρίχκθκαν από κινιματα διαμαρτυρίασ των 

ίδιων των γυναικϊν, τα οποία ονομάςτθκαν «φεμινιςτικά» και διατρζχουν όλον τον αιϊνα με 

διαφορετικοφσ κάκε φορά ςτόχουσ, αιτιματα και ιδεολογικό περιεχόμενο.*...+ 

Θ μαηικι είςοδοσ των γυναικϊν ςτθ μιςκωτι εργαςία ςιμαινε τθ δυνατότθτα οικονομικισ ανεξαρτθςίασ 

τουσ και επθρζαςε τθ μθτρότθτα και τθ δομι τθσ οικογζνειασ. Από τθ δεκαετία του '20 όλο και λιγότερεσ 

γυναίκεσ γίνονται μθτζρεσ και θ μθτρότθτα είναι μια ςφντομθ εμπειρία (μικρόσ αρικμόσ παιδιϊν). Θ τάςθ 

αυτι, ζπειτα από πολλζσ διακυμάνςεισ, κα ενιςχυκεί από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '60, ενϊ ταυτόχρονα κα 

αυξθκοφν τα ποςοςτά των ανφπαντρων ηευγαριϊν, των διαηυγίων και των μονογονεϊκϊν οικογενειϊν. Θ 

μεγαλφτερθ ανατροπι, ωςτόςο, ζγινε με τθ χριςθ τθσ αντιςφλλθψθσ, εφόςον το αντιςυλλθπτικό χάπι δίνει 

ςτθ γυναίκα τθ δυνατότθτα να ζχει εκείνθ τθν πρωτοβουλία και να ελζγχει τθ ςφλλθψθ, ενϊ επιτρζπει τθν 

απελευκζρωςθ των ερωτικϊν ςχζςεων. Ψα τελευταία 30 χρόνια οι τεχνολογικζσ, δθμογραφικζσ και 

οικονομικζσ εξελίξεισ κλόνιςαν τισ παραδοςιακζσ βάςεισ του οικογενειακοφ κεςμοφ και των ςχζςεων των 

δφο φφλων και οδιγθςαν ςε ζνα νζο ςφςτθμα αναπαραγωγισ των πλθκυςμϊν που ευνοεί τθν αυτονομία 

των γυναικϊν ςε ςχζςθ με τθ βιολογικι μοίρα τουσ και τον γαμιλιο δεςμό. Ψθν ίδια ακριβϊσ περίοδο οι 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κατοικία (μζγεκοσ ςπιτιοφ, εξειδικευμζνοι χϊροι, παροχι νεροφ, αποχζτευςθ, 

χριςθ θλεκτριςμοφ, κεντρικι κζρμανςθ) και θ εκμθχάνιςθ πολλϊν οικιακϊν ςυςκευϊν που γενικεφεται από 

τθ δεκαετία του 70 αλλάηουν τθν οικιακι εργαςία και τθ φυςιογνωμία τθσ νοικοκυράσ, αλλά και 

απελευκερϊνουν γυναικεία εργατικι δφναμθ.*...+ 

Θ εργαηόμενθ γυναίκα απζκτθςε λοιπόν το δικαίωμα ςτθ μθτρότθτα, που αντικατζςτθςε το κακικον, και 

τθν κοινωνικι προςταςία αυτοφ του δικαιϊματοσ αλλά και τθν ιδιότθτα του πολίτθ. Ψο δικαίωμα ψιφου 

παραχωρικθκε ςτισ γυναίκεσ από το 1906 (Φινλανδία) ωσ το 1976 (Υορτογαλία), αλλά ςτισ περιςςότερεσ  

χϊρεσ τθ δεκαετία του 1910. Θ παγκόςμια διακιρυξθ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου (1948) εξάλλου 

ανζφερε τθν ιςότθτα των δφο φφλων, κακϊσ και τθν ιςότθτα των δφο ςυηφγων μζςα ςτον γάμο. Υολλζσ 

χϊρεσ, από τθ δεκαετία του '40, κα αναγράψουν αυτι τθν αρχι ςτο Χφνταγμα τουσ. Θ διεκδίκθςθ τθσ 

νομικισ ιςότθτασ των δφο φφλων μεταφραηόταν ςε απόλυτθ ιςότθτα τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτο 

ιδιωτικό δίκαιο. Σι αλλαγζσ, ωςτόςο, ςτο ιδιωτικό δίκαιο κα κακυςτεριςουν ωσ τθ δεκαετία του '60, όταν 

και κα ειςαχκεί ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ θ ιδζα τθσ ιςότθτασ μεταξφ των δφο ςυηφγων και επομζνωσ ο 

εκδθμοκρατιςμόσ τθσ οικογζνειασ. Αλλά και ςτο δθμόςιο χϊρο, παρά τα ίςα πολιτικά δικαιϊματα των 

γυναικϊν, θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ εξουςίασ παραμζνει ακόμθ ζνα 

διακφβευμα τθσ εποχισ μασ. 

Χριςτίνασ Ξουλοφρθ *ΨΣΒΘΠΑ,24-12-2000,απόςπαςμα+ 
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Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 80-100 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ)  

Β. Αςκιςεισ 

1. Ρα δϊςετε ζναν πλαγιότιτλο ςε κάκε παράγραφο του κειμζνου. 

(5 μονάδεσ) 

2. Ρα επιςθμάνετε τα δομικά μζρθ και να εξετάςετε τθ μζκοδο ανάπτυξθσ τθσ δεφτερθσ παραγράφου. 

(6 μονάδεσ) 

3. «Θ μαηικι είςοδοσ των γυναικϊν ςτθ μιςκωτι εργαςία ςιμαινε τθ δυνατότθτα οικονομικισ 

ανεξαρτθςίασ τουσ και επθρζαςε τθ μθτρότθτα και τθ δομι τθσ οικογζνειασ». 

Ρα αναπτφξετε τθν παραπάνω άποψθ ςε μία παράγραφο 70 - 90 λζξεων. 

(10 μονάδεσ ) 

4. α. μείηονεσ, ανεξαρτθςίασ, γενικεφεται, κακικον: να δϊςετε ζνα αντϊνυμο για κακεμία από τισ 

παραπάνω λζξεισ. 

(4 μονάδεσ) 

 β. ςθμαδεφεται, αλλαγζσ, μείηονεσ, ανεξαρτθςίασ, δθμογραφικζσ, κλόνιςαν: να δϊςετε ζνα ςυνϊνυμο 

για κακεμιά από τισ παραπάνω λζξεισ του κειμζνου, χωρίσ να αλλοιϊνεται το νόθμα των προτάςεων. 

(6 μονάδεσ) 

 γ. παραχωρικθκε, ανζφερε: να δϊςετε μία νζα ςφνκετθ λζξθ για κακεμία από τισ παραπάνω λζξεισ, 

χρθςιμοποιϊντασ το β' ςυνκετικό τθσ. 

(4 μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χε όλεσ τισ ςφγχρονεσ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ ζχει κεςμοκετθκεί και κατοχυρωκεί νομικά θ ιςότθτα των 

δφο φφλων. 

α. Υοιεσ ωφζλειεσ πιςτεφετε ότι προκφπτουν για τθ ςφγχρονθ ελλθνικι οικογζνεια από τθ κεςμοκζτθςθ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων; 

β. Υιςτεφετε πωσ είναι αρκετι μόνο θ νομικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων ι χρειάηονται και 

άλλεσ αλλαγζσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία, προκειμζνου θ ιςότθτα να γίνει πράξθ ςτθν κακθμερινι ηωι των 

ανκρϊπων; 

(40 μονάδεσ) 
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AΛΑ ΓΟίΧΧΑΧ - ΓΟίΧΧΛΞΘ ΞΦΛΧΘ - ΓΟίΧΧΣΠΑΚΕΛΑ 

 

Α. ΓΟίΧΧΑ  

Λ. Σριςμόσ 

Γλϊςςα είναι ζνα ςφςτθμα ςυμβόλων που βρίςκονται ςε λειτουργικι ενότθτα, αποτελοφν ζναν ιδιαίτερο 

κϊδικα ζκφραςθσ, επικοινωνίασ και ςκζψθσ, που ςτθρίηεται ςε φκόγγουσ, λζξεισ και προτάςεισ, και 

αντανακλά τθν ξεχωριςτι ςφλλθψθ, οργάνωςθ και ζκφραςθ του κόςμου από ζνα άτομο ι ζνα λαό - ζκνοσ. 

 

ΛΛ. Αξία γλϊςςασ 

 Ωπάρχει διαλεκτικι ςχζςθ - ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ςκζψθσ και γλϊςςασ. Τςο πιο ςφνκετα και 

ολοκλθρωμζνα εκφράηεται ζνασ άνκρωποσ, τόςο περιςςότερο κινθτοποιεί το πνεφμα του, και αντίςτροφα, 

όςο πιο καλλιεργθμζνοσ είναι πνευματικά, τόςο πιο πλοφςια εκφραςτικά μζςα χρθςιμοποιεί. Θ κατάταξθ 

των νοθμάτων και των γλωςςικϊν ςυμβόλων καλλιεργεί το ςυλλογιςμό, νοθματοδοτεί τθ ςκζψθ και 

εμπλουτίηει το διανοθτικό πεδίο των ανκρϊπων. Σ ουςιαςτικόσ χαρακτιρασ τθσ γλϊςςασ οδθγεί τισ 

ςκζψεισ ςε ειρμό και λογικι ςυνάφεια, επιτρζπει τθ διεφρυνςθ των οριηόντων του ατόμου ςφαιρικι 

ενθμζρωςθ του ενάντια ςε φαινόμενα παραπλθροφόρθςθσ και προπαγάνδασ, που αρκετά ςυχνά προωκοφν 

ςιμερα τα οργανωμζνα ςυμφζροντα. 

 Διαμορφϊνοντασ το κατάλλθλο κριτικό υπόβακρο, ο άνκρωπο οδθγείται ςτθν πνευματικι ελευκερία, 

είναι ςε κζςθ να εκφράςει τθ διαφωνία του μζςω τθσ γλϊςςασ-λόγου και να προβάλει τισ κετικζσ του 

αντιπροτάςεισ. Ελζγχει επίςθσ τα μθνφματα, που ςιμερα δζχεται με καταιγιςτικό τρόπο, κατευκφνεται προσ 

τθν παιδεία και τθ γνϊςθ, ςτοιχεία που απαλλάςςουν το άτομο από τθν πνευματικι μονομζρεια του καιροφ 

μασ. Εξάλλου, θ καλλιζργεια ευρφτερων πνευματικϊν ενδιαφερόντων και θ απόρριψθ τθσ χειραγϊγθςθσ, 

που προςφζρει θ ορκι αντίλθψθ και θ χριςθ τθσ γλϊςςασ, αποτελοφν παράγοντεσ ενδυνάμωςθσ του 

θκικοπνευματικοφ μασ πολιτιςμοφ, ςτοιχείο κακοριςτικό, λόγω τθσ επικράτθςθσ ςιμερα ςτείρων κρατικϊν 

μοντζλων ηωισ. 

 Πε τθν αρωγι τθσ γλϊςςασ διατθροφνται διαχρονικζσ αξίεσ, όπωσ το μζτρο, ο ανκρωπιςμόσ, θ 

δθμοκρατία για τον ελλθνικό πολιτιςμό. Ξαλλιεργείται θ θκικι και τίκενται υψθλοί ςτόχοι και ιδανικά, 

αφοφ μζςω του λόγου, γραπτοφ ι προφορικοφ, διαδίδονται οι μεγάλεσ ιδζεσ. Ωσ δθμιουργικι ανταλλαγι 

απόψεων, θ γλϊςςα μυεί τον άνκρωπο ςτθν υπευκυνότθτα, τθν άςκθςθ κριτικισ, επομζνωσ και τθ 

δυνατότθτα αυτοκριτικισ, ϊςτε να απαλλαγεί από πάκθ και αδυναμίεσ. 

 Θ ουςιαςτικι ανκρϊπινθ επικοινωνία μζςω τθσ γλϊςςασ κακίςταται επιτακτικι ςε μια εποχι θκικισ 

ρθχότθτασ και αλλοτρίωςθσ ςαν τθ ςθμερινι, όπου κυριαρχοφν θ υποκριςία και θ εκμετάλλευςθ. Θ 

εςωτερικι καλλιζργεια του ανκρϊπου μζςω τθσ γλϊςςασ ςυμπλθρϊνεται και από τθν ανάπτυξθ του 

κάρρουσ, τθσ παρρθςίασ και τθσ αποφαςιςτικότθτασ, δθλαδι των αρετϊν εκείνων που ςυνοδεφουν τθν 

ελεφκερθ ζκφραςθ. Χε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω, θ γλϊςςα βοθκά τον κακζνα ςε ειςζλκει ςτον ψυχικό 

κόςμο των άλλων, να αιςκανκεί τθν ανκρϊπινθ ςυγκίνθςθ και να εκφράςει αλθκινά τον εςωτερικό του 

κόςμο, με αποτζλεςμα να καλλιεργοφνται ευαιςκθςίεσ και να εκλεπτφνεται ο άνκρωποσ, ςε μια εποχι 

γενικότερθσ απευαιςκθτοποίθςθσ και εςωτερικισ δυςαρμονίασ. 

 Θ καλλιζργεια τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ αποτελεί εφλογα προϊόν τθσ ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ, κακϊσ 

μζςα από τθ διαπροςωπικι επαφι τα άτομα προτάςςουν το «εμείσ» ςζβονται και λειτουργοφν αλλθλζγγυα 

με τουσ υπολοίπουσ, περιορίηοντασ τουσ διαξιφιςμοφσ και τισ ςυγκροφςεισ και διαςφαλίηοντασ τθν 

κοινωνικι αρμονία και ςυνοχι. Πε το λόγο, προφορικό ι γραπτό, οι πολίτεσ διεκδικοφν τα δικαιϊματα 
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τουσ, αγωνίηονται για ελευκερία, δικαιοςφνθ και αξιοκρατία. Επίςθσ, με το λόγο διατυπϊνονται, αλλά και 

αναπροςαρμόηονται, οι νόμοι, τα άτομα επιτελοφν με ςυνεννόθςθ και κατανόθςθ τουσ κοινωνικοφσ τουσ 

ρόλουσ, επιφζροντασ τθν εφρυκμθ λειτουργία των κεςμϊν και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. Χτο πλαίςιο τθσ 

ςθμερινισ κατάςταςθσ, κατά τθν οποία οι κοινωνικζσ ςχζςεισ είναι τυποποιθμζνεσ και ςυμβατικζσ, 

χρειαηόμαςτε τθ βοικεια τθσ γλϊςςασ για μια δθμιουργικι προςζγγιςθ των ανκρϊπων, ενϊ ταυτόχρονα θ 

καλλιζργεια τθσ αλθκινισ επικοινωνίασ ςτισ ςφγχρονεσ ανταγωνιςτικζσ κοινωνίεσ αποτελεί επιτακτικό 

αίτθμα για το μετριαςμό τθσ αποξζνωςθσ, τθσ βίασ και τθσ εγκλθματικότθτασ και τθν απαλλαγι τθσ 

κοινωνίασ από τζτοια δυςάρεςτα φαινόμενα, που δυςχεραίνουν τθν ανκρϊπινθ επαφι. 

 Σ πολιτικόσ λόγοσ γεννικθκε με τθ γλϊςςα. Ψο ιδεωδζςτερο πολίτευμα δθμοκρατία, ςτθρίηεται ςτο 

διάλογο και αυτόσ με τθ ςειρά του ςτθν καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ. Εκτόσ από τθ διεκδίκθςθ των ελευκεριϊν 

του, ο πολίτθσ μζςω αυτισ αςκεί ζλεγχο ςτθν εξουςία, ςτθλιτεφοντασ κάκε μορφι αδικίασ ι παραβίαςθσ. Θ 

κατανόθςθ του πολιτικοφ λόγου από μζρουσ του γλωςςικά καλλιεργθμζνου πολίτθ οδθγεί ςτον περιοριςμό 

των μζςων δθμαγωγίασ, τθσ τυφλισ κομματικοποίθςθσ και του λαϊκιςμοφ, ενϊ αντίκετα ςτθρίηει τθ γόνιμθ 

πολιτικι αντιπαράκεςθ και τθν πολυφωνία. Πζςα, λοιπόν, από τθ ςωςτι χριςθ του λόγου και τθν 

ελεφκερθ ζκφραςθ ο λαόσ πολιτικοποιείται ομαλά, και ςιμερα που, παρά τθν επικράτθςθ δθμοκρατικϊν 

πολιτευμάτων ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ, θ δθμοκρατία δεν είναι υγιισ, οι παράγοντεσ αυτοί μποροφν να 

ςυντελζςουν αποφαςιςτικά ςτθν αποκατάςταςθ τθσ πολιτικισ ηωισ. 

 Για τθν εξυγίανςθ τθσ πολιτικοκοινωνικισ ηωισ απαιτείται και οικονομικι ευθμερία, θ οποία 

διευκολφνεται μζςω τθσ γλϊςςασ και τθσ επικοινωνίασ, εφόςον προάγονται οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, 

αμβλφνονται οι αντικζςεισ και επιλφονται τα οικονομικά προβλιματα, καλλιεργείται θ ειδικι γνϊςθ και 

αναβακμίηεται το βιοτικό επίπεδο. Για τθν αποφυγι μάλιςτα τθσ ςθμερινισ υπερβιομθχανοποίθςθσ τθσ 

ηωισ μασ και του υπερκαταναλωτικοφ προτφπου, που μασ απογυμνϊνουν θκικοπνευματικά και μασ 

ποςοτικοποιοφν, ζχουμε ανάγκθ από τθν πολφτιμθ αρωγι τθσ γλϊςςασ ωσ φψιςτθσ θκικοπνευματικισ 

αξίασ. 

 Θ γλϊςςα είναι ο κακρζφτθσ τθσ κουλτοφρασ ενόσ λαοφ, θ πθγι τθσ εκφραςτικισ του δφναμθσ για 

πρόοδο και εξζλιξθ. Αποτελεί μζςο ζκφραςθσ ςτθν τζχνθ, είτε ωσ γραπτόσ είτε ωσ προφορικόσ λόγοσ, 

επομζνωσ και τρόπο αναβάκμιςθσ τθσ αιςκθτικισ μασ. Σλόκλθρθ θ πνευματικι δθμιουργία και κλθρονομιά 

ενόσ λαοφ διαιωνίηεται με τθ γλϊςςα. Χάρθ ς' αυτι γνωςτοποιοφνται και διαδίδονται από γενιά ςε γενιά τα 

επιςτθμονικά πορίςματα, ϊςτε πραγματοποιείται θ ραγδαία ανάπτυξθ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. Θ 

φπαρξθ, λοιπόν, τθσ γλϊςςασ οδθγεί ςτθν πρόοδο των γραμμάτων, των τεχνϊν και των επιςτθμϊν, άρα 

ενιςχφεται θ πνευματικότθτα και εξευγενίηεται θ ανκρϊπινθ ψυχι. Πε τθ ςυμβολι του λόγου διατθροφνται 

τα ικθ, τα ζκιμα, θ κρθςκεία και θ παράδοςθ ενόσ τόπου, εκφράηονται οι πνευματικοί άνκρωποι, 

υλοποιϊντασ τθ βαρυςιμαντθ αποςτολι τουσ και διαφυλάςςεται θ πολιτιςτικι ταυτότθτα ενόσ λαοφ. 

Ειδικά ςιμερα, που το κλίμα ευνοεί τθν αντιπαραδοςιακότθτα και κυριαρχεί θ ξενομανία, ενϊ θ τθλεόραςθ, 

και διάφοροι άλλοι μθχανιςμοί ενιςχφουν τον πολιτιςτικό επεκτατιςμό των ανεπτυγμζνων κρατϊν, είναι 

απαραίτθτθ θ γλωςςικι παιδεία ωσ μζςο άμυνασ ενόσ αναπτυςςόμενου μάλιςτα λαοφ, όπωσ ο ελλθνικόσ. 

 Θ γλϊςςα αποκανατίηει εμπειρίεσ και γνϊςεισ, οικοδομεί τα ςτοιχεία εκείνα που ςυνδζουν το 

παρελκόν με το παρόν και το μζλλον ενόσ λαοφ, εξαςφαλίηοντασ τθν ιςτορικι ςυνζχεια και τθν ενιαία 

εκνικι του πορεία. Σ πολίτθσ γνωρίηει τα ιςτορικά γεγονότα, τισ ςχζςεισ τθσ χϊρασ του με τισ άλλεσ, 

παραδειγματίηεται από τα ςφάλματα του παρελκόντοσ και, το κυριότερο, ςυνειδθτοποιεί τθ βακφτερθ 

φυςιογνωμία του, γιατί θ γλϊςςα αποτελεί το ςτοιχείο όπου ςυγκεφαλαιϊνονται όλεσ οι ςτιγμζσ τθσ 

προθγοφμενθσ διαδρομισ του, είναι ζνα απόςταγμα από μνιμεσ, που κακορίηει το ςτίγμα του λαοφ μζςα 

ςτον κόςμο. Αποκρυςταλλϊνεται, λοιπόν, θ εκνικι ταυτότθτα ενόσ λαοφ και με τθ γνϊςθ τθσ ο πολίτθσ 

καλλιεργεί τθν εκνικι του ςυνείδθςθ, ενδυναμϊνει το εκνικό του φρόνθμα και μάχεται, αν χρειαςτεί, για 

τθν προάςπιςθ τθσ εκνικισ του ακεραιότθτασ, που απειλείται από εξωτερικοφσ εχκροφσ, γιατί 
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ςυνειδθτοποιεί τθν άρρθκτθ ςχζςθ γλϊςςασ - πατρίδασ. Θ ιςτορικι επιβίωςθ, άλλωςτε, ενόσ ζκνουσ 

εξαρτάται αποφαςιςτικά από τθ διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ, ενϊ θ παρακμι του ςυνδζεται με τθν απϊλεια 

τθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα οι Ζλλθνεσ επί Ψουρκοκρατίασ, που οφείλουν τθν αντοχι τουσ ςτθ γλϊςςα, 

γιατί μ' αυτιν εξζφραηαν τα προβλιματα, τουσ πόκουσ και τα οράματα τουσ. 

 Ψζλοσ, ςθμαντικι είναι θ προςφορά τθσ γλϊςςασ για τθν ανταλλαγι τθσ κουλτοφρασ των λαϊν, τθν 

καλλιζργεια πνεφματοσ διεκνιςμοφ χωρίσ όμωσ ιςοπζδωςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ κάκε λαοφ, για τθν 

προάςπιςθ τθσ ειρινθσ, και ειδικά ςιμερα, τθ γόνιμθ προςπάκεια για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, το 

ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα με βάςθ τθν πεικϊ και τθν αλλθλεγγφθ. 

 

Β. ΓΟίΧΧΛΞΘ ΞΦΛΧΘ 

Λ. Δείγματα γλωςςικισ κρίςθσ ςιμερα 

Θ ελλθνικι γλϊςςα, μία από τισ πιο πλοφςιεσ και ευζλικτεσ ςτον κόςμο, θ οποία φανερϊνει τθν ποιότθτα 

και τθν αντοχι του πολιτιςμοφ μασ, γνωρίηει ςιμερα κρίςθ. Δείγματα αυτισ είναι θ άκριτθ υιοκζτθςθ 

ξζνων λζξεων, οι ςυντομογραφίεσ και τα αρκτικόλεξα, θ ςυνκθματολογία, θ χριςθ παραγλϊςςασ, θ 

ζντονθ βωμολογία, θ ζλλειψθ ακριβολογίασ ςτθν ζκφραςθ, οι ςυχνζσ επαναλιψεισ κ.λπ. 

O ςυγκεραςμόσ εξωτερικϊν αλλά κυρίωσ εςωτερικϊν παραγόντων προκαλεί το φαινόμενο τθσ 

λεξιπενίασ και γενικά τθσ γλωςςικισ διάβρωςθσ, που κυριολεκτικά υπονομεφει τθ μοναδικότθτα μασ. 

 

IΛ. Αίτια γλωςςικισ κρίςθσ 

α. Από εξωτερικοφσ παράγοντεσ 

Θ άλωςθ ενόσ λαοφ δεν εξαρτάται μόνο από τθν οικονομικι και πολιτικο-ςτρατιωτικι του εξάρτθςθ και 

υποταγι, αλλά κυρίωσ από τθν «πολιτιςτικι διείςδυςθ» των πιο ανεπτυγμζνων χωρϊν. Ψο ίδιο ςυμβαίνει 

και ςε μια αναπτυςςόμενθ χϊρα όπωσ θ Ελλάδα. Πε τον όρο «πολιτιςτικι διείςδυςθ» εννοοφμε τθ 

διοχζτευςθ των αξιϊν, των προτφπων και γενικά τθσ κουλτοφρασ ενόσ λαοφ ςε άλλουσ. Αυτι διευκολφνεται 

ςιμερα, λόγω τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ, με τθν οποία ελαχιςτοποιοφνται οι αποςτάςεισ και θ παγκόςμια 

κοινι γνϊμθ διαμορφϊνεται πλζον από τθν κυριαρχία τθσ τθλεόραςθσ, που, με μθχανιςμοφσ προπαγάνδασ, 

παραπλθροφόρθςθσ κ.λπ., περνά τα μθνφματα των ιςχυρϊν κρατϊν ςε όλο τον κόςμο. Ωπερεκνικοί 

οργανιςμοί και πολιτικοοικονομικοί ςυναςπιςμοί, λόγω διεκνοποίθςθσ του εμπορίου και των ανταλλαγϊν, 

αλλά και τθσ ζλλειψθσ οικονομικισ αυτάρκειασ των κρατϊν, ςυντελοφν ςτθ διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων 

κρατϊν. Αυτά τα ςτοιχεία ςε ςυνδυαςμό με τθν περιοριςμζνθ τεχνογνωςία τθσ Ελλάδασ, αλλά και τθ 

γεωγραφικι τθσ κζςθ, που αποτελεί ςταυροδρόμι πολιτιςτικισ επικοινωνίασ Ανατολισ - Δφςθσ, Βορρά - 

Ρότου, ενιςχφουν τθν αλλοίωςθ του τρόπου ςκζψθσ, τθσ γλϊςςασ, του πολιτιςμοφ μασ γενικότερα. 

 

β. Από εςωτερικοφσ παράγοντεσ 

1. Θ γλϊςςα και θ καλλιζργεια τθσ είναι επίκτθτο αγακό, γι' αυτό και θ αγωγι που λαμβάνει το άτομο 

διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο για τθν ουςιαςτικι εκμάκθςθ τθσ. Θ γλωςςικι, όμωσ, παιδεία, και 

ιδιαίτερα αυτι που παρζχεται μζςα από τθν εκπαίδευςθ, δεν είναι θ καταλλθλότερθ. Ψο εκπαιδευτικό 

μασ ςφςτθμα ταλανίηεται από τθ ςτείρα αποςτικιςθ γνϊςεων, θ οποία εμποδίηει τθ φανταςία, τθν 

ελεφκερθ διατφπωςθ τθσ ςκζψθσ, γιατί εγκλωβίηει το μακθτι ςε τυποποιθμζνεσ και επαναλαμβανόμενεσ 

εκφράςεισ, εκφυλίηοντασ ζτςι τον πνευματικό του δυναμιςμό. Ψο πρόβλθμα ενιςχφεται από τα 

κακογραμμζνα ςχολικά βιβλία, κακϊσ και από τθν ζλλειψθ βιβλιογραφίασ, ικανισ να διευρφνει πνευματικά 
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τουσ νζουσ και να εμπλουτίςει το λεξιλόγιο τουσ, αλλά και από εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν τθν ικανότθτα 

να εμπνεφςουν γλωςςικά τουσ νζουσ. Ψο γεγονόσ ακόμθ ότι το ςχολείο γίνεται προκάλαμοσ και μόνο για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, καλλιεργεί τθν ωφελιμιςτικι αντίλθψθ για τθ γνϊςθ, θ οποία κακίςταται 

αυτοςκοπόσ και όχι μζςο για τθν απελευκζρωςθ του ανκρϊπου, απομακρφνει ακόμθ πιο πολφ το νζο απ' 

τθν πνευματικι, άρα και γλωςςικι καλλιζργεια. 

2. Σ ςθμερινόσ πολιτιςμόσ ςτθρίηεται ςτον «παραπολιτιςμό» τθσ εικόνασ. Θ τθλεόραςθ, ιδιαίτερα, θ 

οποία αποτελεί για πολλοφσ τρόπο ηωισ και ψυχαγωγίασ, αντικακιςτά το λόγο με τθν εικόνα, που 

κακθλϊνει και πακθτικοποιεί τουσ δζκτεσ, ςυντελϊντασ ζτςι ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ και 

τθσ πρωτότυπθσ ζκφραςθσ. 

3. Ψα αρνθτικά γλωςςικά πρότυπα αναπαράγονται από τθν πολιτικι θγεςία, που ςυχνά χρθςιμοποιεί μια 

ξφλινθ και κομματικι γλϊςςα, προωκεί τθ ςυνκθματολογία για ψθφοκθρικοφσ ςκοποφσ. Άλλοτε πάλι, οι 

πολιτικοί ενιςχφουν, μια λαϊκιςτικι και όχι φιλολαϊκι πολιτικι, όπωσ κζλουν κάποιοι να φαίνεται, για να 

κολακζψουν το λαό ότι προωκοφν επίςθμα τθ γλϊςςα του, ενϊ ςτθν ουςία προωκοφν μια γλϊςςα 

απλοϊκι και κακόλου ποιοτικι. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφοφ θ ςταςιμότθτα του μορφωτικοφ επίπεδου, 

μζςω τθσ κρίςθσ τθσ γλϊςςασ, ευνοεί οριςμζνουσ ιςχυροφσ, που δεν επιδιϊκουν τθν αφφπνιςθ του λαοφ, 

για να μθν αμφιςβθτοφνται οι ίδιοι και το ςφςτθμα. 

4. Ψο πρόβλθμα τθσ κρίςθσ τθσ γλϊςςασ παρουςιάηεται εντονότερο ςτουσ κόλπουσ τθσ νεολαίασ, γιατί οι 

νζοι, ςτθν προςπάκεια τουσ ν' αντιταχκοφν ςτο κατεςτθμζνο εκδθλϊνοντασ το νεωτεριςτικό τουσ πνεφμα, 

χάνουν ςυχνά το μζτρο και τθν ιςορροπία και καταλιγουν ν' αμφιςβθτοφν άγονα υψθλζσ αξίεσ, όπωσ θ 

γλϊςςα. Εξάλλου, θ απουςία μελζτθσ και επαφισ με το βιβλίο ςε μια εποχι «ιςςονοσ» προςπάκειασ, ςε 

ςυνδυαςμό με τον άγονο μιμθτιςμό και τα ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ απζναντι ςε ξζνα ςτοιχεία και 

τρόπουσ ηωισ, αποπροςανατολίηουν τουσ νζουσ, ϊςτε το ενδιαφζρον τουσ για τθ γλϊςςα ατονεί ςθμαντικά. 

Τταν μάλιςτα απουςιάηουν και από τθν οικογζνεια τα κατάλλθλα εκείνα πνευματικά ερεκίςματα, που 

ανανεϊνουν τθ γλωςςικι ταυτότθτα των νζων (πολυπλοκότθτα ρόλων των γονζων, άρα ζλλειψθ επαφισ, 

απουςία βιβλιοκθκϊν κ.λπ.), τότε το πρόβλθμα οξφνεται. 

5. Υρωτοπόρουσ ςτον αγϊνα τθσ ανανζωςθσ τθσ γλϊςςασ αποτελοφν οι πνευματικοί θγζτεσ, οι οποίοι, 

ωςτόςο, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, με τθ κεωρθτικι και γριφϊδθ γλϊςςα τουσ, απομακρφνουν τουσ 

πολίτεσ από το τόςο ςθμαντικό αυτό πρόβλθμα, το οποίο αρχίηει δυςτυχϊσ να αντιμετωπίηεται από τουσ 

πολλοφσ ωσ κζμα ειδικϊν και μόνο. Χυχνά, μάλιςτα, οι πνευματικοί άνκρωποι απομονϊνονται και 

περικωριοποιοφνται, ςυντθρϊντασ μια ελιτιςτικι αντίλθψθ, χωρίσ να ςυνειδθτοποιοφν τθν κοινωνικι τουσ 

αποςτολι για τθ μεταλαμπάδευςθ τθσ γλωςςικισ τουσ παιδείασ. 

6. Χτον αιϊνα τθσ πλθροφορικισ και των τεράςτιων τεχνολογικϊν ανακαλφψεων, είναι ςυχνό το 

φαινόμενο να κεωρείται θ καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ μάταιθ και ξεπεραςμζνθ, γιατί ακριβϊσ επικρατεί 

αυτι θ ςτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ, που δίνει το προβάδιςμα ςε άλλου είδουσ προτεραιότθτεσ και 

υποςκάπτει τα κεμζλια του θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ, μζςα ςτον οποίο εντάςςεται και θ γλϊςςα μασ 

ωσ πνευματικό προϊόν. Αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι θ ςτροφι ςτο βιομθχανοποιθμζνο τρόπο 

ηωισ, που περιχαρακϊνει τον άνκρωπο ςτα ςτενά πλαίςια του «ειδικοφ αντικειμζνου» και μόνο, και θ 

άποψθ ότι μασ αρκοφν ςυγκεκριμζνοι επιςτθμονικοί όροι για να ςυνεννοοφμαςτε ςτο πλαίςιο του χϊρου 

εργαςίασ μασ και κάποιο μικρό επιπλζον γενικότερο λεξιλόγιο. Αυτι θ τυποποίθςθ και θ επανάλθψθ 

ναρκϊνει το πνεφμα του ανκρϊπου, και κατακερματίηει τθν ζκφραςθ του. Δεν πρζπει να παραλειφκεί ότι 

βαςικό γνϊριςμα τθσ ςθμερινισ τεχνοκρατοφμενθσ κοινωνίασ είναι θ ςυνκετότθτα των απαιτιςεων, θ 

πολυπλοκότθτα των ρόλων, θ ταχφτθτα των ρυκμϊν και θ πολλαπλότθτα των ρόλων, θ ταχφτθτα των 

ρυκμϊν και θ πολλαπλότθτα των μθνυμάτων, που περιορίηουν ςθμαντικότατα τον ελεφκερο χρόνο του 

ατόμου και, μζςα από τθν κόπωςθ που προκαλοφν, ενιςχφουν τθν αδιαφορία του για τθ γλωςςικι παιδεία. 
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7. Θ ηωι ςτισ ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ είναι αςφυκτικι. Θ υπερςυςςϊρευςθ ατόμων οδθγεί ςτθν 

ανωνυμία και ςτθν αλλοτρίωςθ, με αποτζλεςμα να ηοφμε ςε μια κοινωνία απρόςωπθ, όπου δεν δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να επικοινωνιςουν ουςιαςτικά και να ςυναντθκοφν ψυχικά, ςυνεπϊσ και να 

καλλιεργιςουν τθ γλϊςςα τουσ. Χ' αυτζσ τισ πόλεισ οι πολίτεσ άλλοτε ςυμπεριφζρονται αγελαία, οπότε 

παραςφρονται από το γλωςςικό ςυρμό και άλλοτε γίνονται ατομικιςτζσ, ακολουκϊντασ παράλλθλουσ 

δρόμουσ, που δυςκολεφουν το διάλογο, άρα και τθν εμπζδωςθ τθσ αξίασ τθσ γλϊςςασ. Ακόμθ, ςτα 

ςφγχρονα αςτικά κζντρα, θ ψυχαγωγία ζχει βιομθχανοποιθκεί, το προςφερόμενο πολιτιςτικό επίπεδο δεν 

είναι κατάλλθλο για διοχζτευςθ υγιϊν προτφπων, είναι αντιπαραδοςιακό, γεγονόσ που μασ απομακρφνει 

από τθν κλθρονομιά και, φυςικά, τθ γλϊςςα μασ. 

8. Χιμερα θ θκικι ρευςτότθτα, κακϊσ και θ απουςία ςυλλογικϊν οραμάτων και ςτόχων, ςυνιςτοφν 

παράγοντεσ αναςχετικοφσ, αφοφ οι απαξίεσ τοποκετοφνται ςτθ κζςθ των ακλόνθτων και διαχρονικϊν 

αξιϊν που χάνονται, καταργείται το μζτρο, επικρατεί μια γενικότερθ ςφγχυςθ, που αντανακλάται και ςτον 

τρόπο ζκφραςθσ. 

 

Χυνοπτικι παρουςίαςθ των αιτιϊν τθσ γλωςςικισ κρίςθσ  

1. Θ γενικότερθ κρίςθ και δυςλειτουργία τθσ παιδείασ: 

 Σ τεχνοκρατικόσ, απλϊσ εξειδικευτικόσ τθσ χαρακτιρασ δε ςυμβάλλει ςτθν ευρφτερθ πνευματικι 

καλλιζργεια, ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ οποίασ είναι θ άρτια γλωςςικι κατάρτιςθ και θ ςυνακόλουκθ ορκι 

χριςθ του λόγου. 

 Θ κακι οργάνωςθ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ ζχει ωσ ςυνζπεια ο μακθτισ να μθν κατανοεί οφτε να 

προςεγγίηει ςωςτά τα γλωςςο-εκφραςτικά ςτοιχεία οφτε να αφομοιϊνει το γλωςςικό πλοφτο των 

λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

2. Ψα ΠΠΕ και κυρίωσ θ τθλεόραςθ, ςτα οποία κυριαρχοφν: 

 θ υποχϊρθςθ του λόγου ζναντι του ιχου και τθσ εικόνασ, που περιορίηουν το λεξιλογικό πλοφτο. 

 τα χαμθλισ ποιότθτασ προγράμματα, που δεν εμπεριζχουν πλοφςιο λόγο, οφτε αναδεικνφουν 

ευρφτερα πνευματικά ενδιαφζροντα. 

 θ διαφιμιςθ με τθ ςυνκθματικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, το πλικοσ των ξενικϊν ςτοιχείων, τθν 

επιτθδευμζνθ αςυνταξία, τουσ κακόςχθμουσ νεολογιςμοφσ κλπ 

 θ «υπερκατανάλωςθ» τθλεοπτικοφ κεάματοσ που περιορίηει τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία και τθν 

ανάγνωςθ βιβλίων 

3. Θ ιεράρχθςθ των αξιϊν του ςφγχρονου ανκρϊπου, κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ οποίασ ςυνιςτά θ ταφτιςθ του 

«ζχειν» με το «είναι». Θ επιδίωξθ του υλικοφ ευδαιμονιςμοφ ςυνεπάγεται τθν ζλλειψθ του ελευκζρου 

χρόνου και τθσ διάκεςθσ για γνιςια ψυχαγωγία (π.χ. βιβλίο), που προχποκζτει πνευματικό μόχκο. 

4. Θ ποιότθτα των ανκρωπίνων ςχζςεων. Ωσ ζνα μεγάλο βακμό οι ςχζςεισ, τυπικζσ και ςυμβατικζσ ι 

απλϊσ "οικονομικζσ" ςυνιςτοφν μια απρόςωπθ επικοινωνία που εξυπθρετεί μόνο τισ αναγκαίεσ 

ςυναλλαγζσ. Θ φτωχι ςε ςυναιςκιματα επικοινωνία εκφράηεται με λεξιλογικι πενία. 

5. Θ πολιτικι ηωι: χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ 

 οι λαϊκίςτικεσ, δθμαγωγικισ ςκοπιμότθτασ, ςυνκθματικζσ εκφράςεισ,  

 θ «ξφλινθ» γλϊςςα που δεν παράγει προβλθματιςμοφσ, αντίκετα αναπαράγει, "ταυτοποιεί" τισ 

δογματικζσ ιδεολογικζσ αρχζσ και αντιςτοιχεί πλιρωσ ςτισ κομματικζσ πεποικιςεισ  
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 θ απουςία πολιτικοφ προβλθματιςμοφ και ιδεολογικϊν αναηθτιςεων δεν καλλιεργεί τθν ζφεςθ για 

ανάγνωςθ πολιτικοφ περιεχομζνου κειμζνων και βιβλίων. 

6. Θ τεχνολογικι εξζλιξθ και θ επίδραςθ των αναπτυγμζνων χωρϊν, κυρίωσ ςε μια εποχι 

παγκοςμιοποίθςθσ ζχουν ωσ ςυνζπειεσ: 

 τθν επιβολι τθσ ξενόγλωςςθσ ορολογίασ για τα ειςαγόμενα τεχνολογικά επιτεφγματα, μερικά από τα 

οποία δφςκολα αποδίδονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 τθν ειςβολι πολλϊν ξενικϊν γλωςςικϊν ςτοιχείων (από τα ΠΠΕ, τθ διεκνικι τζχνθ, όπωσ είναι θ 

μουςικι, ο κινθματογράφοσ κ.λπ.) που χρθςιμοποιοφνται μάλιςτα ςτθν κακθμερινι επικοινωνία. 

 

ΛΛΛ. Ξίνδυνοι από τθν κρίςθ τθσ γλϊςςασ 

• Ωποβάκμιςθ πνευματικοφ επιπζδου (διαλεκτικι ςχζςθ ςκζψθσ - γλϊςςασ) κίνδυνοσ χειραγϊγθςθσ, 

μαηοποίθςθσ, ετεροκατεφκυνςθσ των πολιτϊν. 

• Θκικι αλλοίωςθ (γιατί μζςω τθσ γλϊςςασ μεταδίδονται αξίεσ από γενιά ςε γενιά). 

• Ξοινωνικι κρίςθ, ζλλειψθ ουςιαςτικισ επαφισ και επικοινωνίασ μεταξφ των ατόμων. 

• Απουςία ϊριμου πολιτικοφ λόγου με ολοκλθρωμζνα επιχειριματα και ςοβαρζσ, αξιόλογα διατυπωμζνεσ 

προτάςεισ. 

• Υολιτιςτικι κρίςθ, κίνδυνοσ αλλοίωςθσ τθσ πολιτιςτικισ μασ ταυτότθτασ και τθσ εκνικισ μασ 

φυςιογνωμίασ, ευκολότερθ ξενομανία. 

 

ΛV. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ γλωςςικισ κρίςθσ 

 Υροςωπικι ευαιςκθτοποίθςθ του κάκε ατόμου: κριτικι ςκζψθ, επαφι με βιβλίο, αυτοκριτικι, 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν με ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ειδικζσ εκδθλϊςεισ για το γλωςςικό πρόβλθμα. 

 Λεράρχθςθ των αναγκϊν μασ και ςυνειδθτοποίθςθ του κινδφνου, προςπάκεια αποφυγισ του 

φαινομζνου τθσ εξακλιωτικισ εξομοίωςθσ. 

 Ξαλλιζργεια ουςιαςτικοφ διαλόγου και γνιςιων διαπροςωπικϊν ςχζςεων, που ανοίγουν το δρόμο ςτθ 

γλωςςικι καλλιζργεια. 

 Υροςπάκεια από τον άνκρωπο να κατανοιςει τον πραγματικό του προοριςμό, ϊςτε να ιςορροπιςει 

τον πνευματικό με τον υλικοτεχνικό πολιτιςμό. 

 Διεκδίκθςθ μζςα από φορείσ (κόμματα, φιλολογικοφσ ςυλλόγουσ) μιασ ανανεωμζνθσ και ουςιαςτικισ 

γλϊςςασ. 

 Φόλοσ φορζων αγωγισ:  

 Εκπαίδευςθ: Επαφι με τισ γλωςςικζσ ρίηεσ (αρχαία ελλθνικά, οργανωμζνεσ βιβλιοκικεσ και ειδικό 

πρόγραμμα που αφορά εργαςίεσ, ϊςτε να καλλιεργείται θ ουςιαςτικι επαφι με το βιβλίο - γενικότερα, 

παιδεία ανκρωποκεντρικι-ςτθριγμζνθ ςτθ ςυγκρότθςθ υπεφκυνων πολιτϊν).  

 Σικογζνεια: Συςιαςτικι επικοινωνία, πολφπλευρα ενδιαφζροντα ςτο νζο, αποφυγι τυποποιθμζνων 

λζξεων.  

 ΠΠΕ: Ζλεγχοσ από τουσ υπεφκυνουσ φορείσ για τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφν οι δθμοςιογράφοι. 

Υολιτεία: Ευαιςκθςία για το γλωςςικό πρόβλθμα με ενκάρρυνςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του. Ωγιισ 

δθμοκρατία που να ενδιαφζρεται για τον πολίτθ και τθν ελευκερία του και, πάνω απ' όλα, για τθν 

πνευματικι ελευκερία που ςτθρίηεται ςτθ γλϊςςα.  
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 Υνευματικι θγεςία: Φόλοσ διαφωτιςτικόσ για τθ ςπουδαιότθτα τθσ γλϊςςασ για το άτομο και το 

ζκνοσ, επιςιμανςθ των γλωςςικϊν ςφαλμάτων και αγϊνασ από μζρουσ τουσ για νζο προςανατολιςμό 

τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Γ. ΓΟίΧΧΣΠΑΚΕΛΑ 

Λ. Σριςμόσ 

Γλωςςομάκεια είναι θ επαρκισ κατοχι μιασ ι περιςςοτζρων ξζνων γλωςςϊν. Σ άνκρωποσ κατζχει μια 

γλϊςςα, όταν είναι ςε κζςθ να τθ μιλά και να τθ γράφει ςωςτά, γνωρίηοντασ τθν προφορά, το λεξιλόγιο, τθ 

ςφνταξθ και τουσ ιδιωματιςμοφσ τθσ. Ψο τελευταίο ςτάδιο γλωςςομάκειασ είναι θ κατανόθςθ τθσ ξζνθσ 

γλϊςςασ ιςόβακμα με τθ μθτρικι. 

 

ΛΛ. Οόγοι που επιβάλλουν τθ γλωςςομάκεια 

 Θ ςθμερινι κατάςταςθ πραγμάτων, όπου κυριαρχεί θ παγκοςμιότθτα πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και 

προτφπων και θ μεταμόρφωςθ τθσ υφθλίου ςε μια παγκόςμια κοινότθτα, κακϊσ πλθκϊρα ςχζςεων ςυνδζει 

τουσ λαοφσ. 

 Σι διάφοροι λαοί εξαρτϊνται και ςυνεργάηονται ςτον οικονομικό τομζα, ςτθν παραγωγι, διακίνθςθ και 

κατανάλωςθ αγακϊν. Αντίςτοιχθ ςυνεργαςία και αλλθλεξάρτθςθ υπάρχει ςτθν επιςτιμθ και ςτισ 

τεχνολογικζσ εφαρμογζσ. 

 Σι αποςτάςεισ μεταξφ των χωρϊν του πλανιτθ ζχουν εξαιρετικά μειωκεί χάρθ ςτα ςφγχρονα μζςα 

ςυγκοινωνιϊν, με αποτζλεςμα να διευκολφνεται το ταξίδι για όποιουσ λόγουσ και αν γίνεται, από τθν 

επαγγελματικι ανάγκθ ωσ τθν αναψυχι. Επόμενο είναι ότι οι ταξιδιϊτεσ χρειάηονται μια κοινι γλϊςςα 

επικοινωνίασ. 

 Ψα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, το διαδίκτυο, τα πολυμζςα καταργοφν κάκε εμπόδιο ςτθν επαφι και ςτθν 

επικοινωνία των ανκρϊπων ςε ολόκλθρθ τθν υφιλιο και οδθγοφν ςε μια χωρίσ όρια επικοινωνιακι 

πραγματικότθτα που προχποκζτει κοινό κϊδικα. 

 

ΛΛΛ. Θ αξία τθσ γλωςςομάκειασ ςιμερα 

 Θ εκμάκθςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ είναι υποχρεωτικι για τισ ςπουδζσ, τθν επιςτθμονικι 

κατάρτιςθ, τθν ζρευνα, τθ ςυμμετοχι ςτον επιςτθμονικό διάλογο. 

 Σι επαγγελματικζσ προοπτικζσ και υποχρεϊςεισ επιβάλλουν τθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. Χιμερα είναι από 

τα ελάχιςτα προςόντα που απαιτοφνται για τθν κατάκτθςθ μιασ επαγγελματικισ κζςθσ. 

 Ζνασ άλλοσ τομζασ όπου καταδεικνφεται θ ςπουδαιότθτα τθσ γλωςςομάκειασ είναι οι οικονομικζσ και 

εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ διευκολφνονται μζςω τθσ γλϊςςασ. Επειδι ο οικονομικόσ χϊροσ δεν 

καλφπτει όπωσ τον παλιό καιρό μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι αλλά περιλαμβάνει όλο τον κόςμο, θ γλϊςςα 

είναι εκείνθ που κακιςτά δυνατζσ τισ οικονομικζσ και εμπορικζσ ςυμφωνίεσ και ςυναλλαγζσ. 

 Θ απόλαυςθ των δυνατοτιτων που ανοίγει θ τελειοποίθςθ των επικοινωνιακϊν μζςων προχποκζτει τθ 

γλωςςομάκεια. 

 Υρόκειται επίςθσ για ζνα μορφωτικό εφόδιο που απελευκερϊνει τισ επιλογζσ του ανκρϊπου να 

ταξιδζψει, να γνωρίςει ςε βάκοσ άλλουσ πολιτιςμοφσ και άλλεσ κοινωνίεσ, να απολαφςει τθν τζχνθ άλλων 

λαϊν, να ςυμμετάςχει ςτισ αγωνίεσ και ςτουσ αγϊνεσ τουσ. 
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 Θ γλωςςομάκεια είναι ιδιαίτερα απαραίτθτθ για τουσ πλθκυςμοφσ εκείνων των χωρϊν που ομιλοφν 

γλϊςςεσ απομονωμζνεσ. Πποροφν ζτςι να ςυμμετζχουν ςτθν κοινι εξζλιξθ. Για παράδειγμα θ γνϊςθ μια 

ξζνθσ γλϊςςασ είναι πιο αναγκαία για ζναν Ζλλθνα παρά για ζναν Άγγλο που θ γλϊςςα του μιλιζται από 

περιςςότερουσ ανκρϊπουσ ςτθ γθ. 

 Θ κακιζρωςθ ενόσ παγκόςμιου κϊδικα ευνοεί το διάλογο, τθν πολιτιςτικι ανταλλαγι, διατρανϊνει τθν 

ειρινθ και τον ουςιαςτικό διεκνιςμό. Αντίκετα, θ άγνοια ξζνων γλωςςϊν μπορεί να γίνει παγίδα για τθ 

ςκζψθ και τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ. Δυςχεραίνει ι και απαγορεφει τθ μορφωτικι και επαγγελματικι 

πρόοδο, αποκλείει τθ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογικϊν μζςων, ευνοεί τθν εξάρτθςθ από άλλουσ 

ειδικοφσ. Αν μάλιςτα θ άγνοια είναι γενικι ςτον πλθκυςμό ςυνεπάγεται τον πολιτιςτικό απομονωτιςμό 

αυτοφ του λαοφ. 

 

IV. Χθμαςία τθσ γλωςςομάκειασ για τουσ Ζλλθνεσ 

Είναι μεγαλφτερθ απ' ό,τι για τουσ άλλουσ Ευρωπαίουσ, γιατί: 

1. Σι Ζλλθνεσ υςτεροφν αρικμθτικά από τουσ υπόλοιπουσ Ευρωπαίουσ. 

2. Ελάχιςτοι Ευρωπαίοι γνωρίηουν Ελλθνικά- ζτςι θ επικοινωνία μαηί τουσ κακιςτά απαραίτθτθ τθ 

γλωςςομάκεια. 

3. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των επιςτθμϊν είναι αδφνατθ ςτισ μζρεσ μασ χωρίσ τθ γνϊςθ ξζνων 

γλωςςϊν. 

4. Θ ανάγκθ για ςυγγραφι και δθμόςια παρουςίαςθ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν. 

5. Θ χριςθ του διαδικτφου, που θ αναγκαιότθτα και θ χρθςιμότθτα του διευρφνονται κακθμερινά, απαιτεί 

τθ γνϊςθ τουλάχιςτον τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

 

V. Ξίνδυνοι από τθ γλωςςομάκεια 

 Θ γλωςςικι αλλοτρίωςθ μπορεί να οδθγιςει ςε μιμθτιςμό ςτον ευρφτερο τρόπο ηωισ και ςε εκνικι 

αλλοτρίωςθ και υποδοφλωςθ ενόσ λαοφ. 

 Θ νόκευςθ του γλωςςικοφ μασ πλοφτου με ξενόγλωςςουσ νεολογιςμοφσ. 

 Απομάκρυνςθ από τθν παράδοςθ. 

 

VI. Σ ρόλοσ τθσ εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν ςτθν εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ 

• Θ εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν παίξει κανζνα ρόλο ςτθ γλωςςικι κοινότθτα, παίηει όμωσ κεςμικό 

και κοινωνικό ρόλο ςτθν κοινότθτα. 

• Επθρεάηει ιδεολογικά το πνεφμα τθσ εκπαίδευςθσ μζςα από τθ φιλοςοφία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ και το 

περιεχόμενο των διδαςκόμενων κειμζνων. 

• Θ διδακτικι των ξζνων γλωςςϊν χρθςιμοποιεί πρακτικζσ που καταςκευάηονται ςτισ δυτικζσ χϊρεσ, με 

ςκοπό τθ διεκνοποίθςθ των γλωςςϊν τουσ. Ψα διδακτικά αυτά μοντζλα επθρεάηουν και τθ διδακτικι άλλων 

μακθμάτων (οπτικοακουςτικι, γνωςιακι, επικοινωνιακι μζκοδοσ, προοδευτικι παιδαγωγικι). 

• Ξακορίηει ς' ζνα βακμό το αναλυτικό πρόγραμμα (ωράριο, διδακτζα φλθ κτλ.). 

• Θ γλωςςομάκεια δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικότερα τον Θ/Ω. 

• Επθρεάηεται θ επικοινωνία μεταξφ διδαςκόντων και διδαςκομζνων. 

• Χτα βιβλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ προβάλλεται ςθμαντικά το πολιτιςμικό ςτοιχείο του λαοφ που μιλά τθν 

αντίςτοιχθ γλϊςςα ωσ μθτρικι. Θ γνϊςθ αυτι οδθγεί ςτθν αντιρατςιςτικι αγωγι. 
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• Εφαρμόηονται προγράμματα ανταλλαγϊν, επιςκζψεων και εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείων 

διαφορετικοί χωρϊν. 

 

VII. Ψο οικονομικό κόςτοσ τθσ γλωςςομάκειασ 

Θ εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ζχει οικονομικό κόςτοσ ςτθν ελλθνικι οικογζνεια, γιατί το ςφνολο των 

παιδιϊν καταφεφγει ςτθ φροντιςτθριακι υποςτιριξθ. Βαςικζσ αιτίεσ του φαινομζνου είναι: 

• Θ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, παρά τα ςθμαντικά βιματα, δεν είναι πλιρωσ και ςυςτθματικά 

οργανωμζνθ, με αποτζλεςμα τθ μθ εξαςφάλιςθ υψθλοφ βακμοφ γλωςςομάκειασ. 

• Θ δθμόςια παροχι γνϊςθσ υποτιμάται από τον Ζλλθνα γονιό και μακθτι. 

• Θ φροντιςτθριακι υποςτιριξθ των μακθτϊν ςε όλα τα μακιματα είναι μια καλλιεργθμζνθ κακι 

νοοτροπία των Ελλινων. 

Απαιτείται: 

• Χυνεχισ εκςυγχρονιςμόσ τθσ διδακτικισ των ξζνων γλωςςϊν, με τθν επικουρία όλων των ςφγχρονων 

τεχνολογικϊν επιτευγμάτων. 

• Ψο ςχολείο να εξαςφαλίηει τον φψιςτο βακμό γλωςςομάκειασ. 

• Χεβαςμόσ και αξιοποίθςθ τθσ προςπάκειασ που γίνεται ςτο ελλθνικό ςχολείο. 

 

VIII. Γλϊςςα και μετανάςτευςθ 

Τςοι μακαίνουν τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ που μεταναςτεφουν: 

• Υροςαρμόηονται εφκολα ςτο νζο τουσ κοινωνικό περιβάλλον και θ ςτζρθςθ τθσ πατρίδασ γίνεται 

μικρότερθ. 

• Διευρφνουν τον κφκλο των επαφϊν τουσ με τουσ ντόπιουσ και δεν αιςκάνονται ξζνοι και 

παραγκωνιςμζνοι. 

• Δε δθμιουργοφν προχποκζςεισ ρατςιςτικϊν εκδθλϊςεων ςε βάροσ τουσ, όταν διακρίνονται από υψθλό 

πολιτιςμικό επίπεδο. 

• Ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ επαγγελματικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δε γίνονται αντικείμενα 

εκμετάλλευςθσ εξαιτίασ τθσ άγνοιασ. 

• Υαρακολουκοφν και κατανοοφν τισ εξελίξεισ ς' όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ τθσ νζασ χϊρασ, γιατί 

ενθμερϊνονται από τα ΠΠΕ τθσ χϊρασ που διαμζνουν. 

• Υαίηουν το ρόλο του καλοφ πρεςβευτι, μεταφζροντασ ςτοιχεία του εκνικοφ τουσ πολιτιςμοφ ςτθν ξζνθ 

χϊρα. 

• Γνωρίηουν και διεκδικοφν τα δικαιϊματα τουσ. 

 

IX. Εξζλιξθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ του μετανάςτθ ςτθ χϊρα παραμονισ 

• Θ γλϊςςα του μετανάςτθ δζχεται ςοβαρζσ επιδράςεισ από τον νζο πολιτιςτικό του περίγυρο. 

• Σ βακμόσ τθσ διείςδυςθσ εξαρτάται από τθν οργάνωςθ τθσ παροικιακισ ηωισ, από τθ λειτουργία 

ςχολείων ςτα οποία διδάςκεται θ μθτρικι γλϊςςα, από τθ ςυχνι επαφι με τθν πατρίδα. 

• Ψα άτομα που μεταναςτεφουν ςε μικρι θλικία ι γεννιοφνται ςε μεταναςτευτικό περιβάλλον γίνονται 

ςυνικωσ δίγλωςςα με αποκλείςεισ υπεροχισ τθσ μθτρικισ ι τθσ ξζνθσ γλϊςςασ . 
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Ξριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

Διεκνιςμόσ και γλωςςικι ταυτότθτα 

Χθμαντικά είναι τα βιματα προόδου που ςυντελοφνται ςτθν εποχι μασ ςτον τομζα τθσ επικοινωνίασ και 

τθσ ςυνεργαςίασ των λαϊν. Σι εμπορικζσ ανταλλαγζσ πυκνϊνουν, θ πολιτιςμικι αλλθλεπίδραςθ δυναμϊνει 

και ιςχυροί πολιτικοί δεςμοί ςφυρθλατοφνται μεταξφ των χωρϊν. Υάνω ςτθ βάςθ των ςχζςεων αυτϊν ζνασ 

νζοσ, παγκόςμιοσ και διεκνοποιθμζνοσ πολιτιςμόσ εγκακιδρφεται, για να ςυμπεριλάβει  ςτουσ κόλπουσ του 

όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ λαοφσ. Ωποςτθρίηεται όμωσ πωσ αυτι θ κετικι κατά τα άλλα εξζλιξθ κρφβει και 

κινδφνουσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ με ζμφαςθ επιςθμαίνεται ο κίνδυνοσ τθσ αλλοίωςθσ τθσ γλϊςςασ από 

τθν πρόςμιξθ τθσ με ξζνα γλωςςικά ςτοιχεία. 

Βζβαια, ςτθ μζχρι τϊρα ιςτορία μασ αφκονοφν τα παραδείγματα τθσ χριςθσ ξζνων λζξεων. Τπωσ 

άλλωςτε ςυνζβθ ςε κάκε άλλθ εκνικι γλϊςςα, ζτςι και θ ελλθνικι δεν ζμεινε ανεπθρζαςτθ από τα 

ξενόγλωςςα ςτοιχεία και ςτο ςϊμα τθσ περιζχει αφομοιωμζνεσ πλικοσ ξζνεσ λζξεισ. Εξάλλου, θ γλωςςικι 

αλλθλεπίδραςθ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πολιτιςμικισ και αφοφ ο λαόσ μασ διατθροφςε ςχζςεισ με 

τουσ υπόλοιπουσ, αναπόφευκτα επθρεαηόταν και από τα γλωςςικά τουσ ςτοιχεία. Ξαι όςο αυτά 

υιοκετοφνταν με μζτρο και προςαρμόηονταν ςτουσ φωνολογικοφσ και γραμματικοφσ κανόνεσ τθσ ελλθνικισ, 

όχι μόνο δεν αποτελοφςαν κίνδυνο, αλλά αντίκετα ςυνζβαλαν ςτον πλουτιςμό τθσ. 

Ψο είδοσ όμωσ των ςχζςεων που ςυνάπτουμε ςτθν εποχι μασ με τουσ άλλουσ λαοφσ, και ιδιαίτερα με 

τουσ οικονομικά ιςχυροφσ, ζχει ριηικά αλλάξει τθ γόνιμθ γλωςςικι αλλθλεπίδραςθ που ςτο παρελκόν 

υπιρχε. Χτο βακμό που θ αγορά μασ κατακλφηεται από τα εμπορικά προϊόντα των προθγμζνων χωρϊν και θ 

ηωι μασ ορίηεται από τα επιςτθμονικά και τεχνικά επιτεφγματα τουσ, αναπόφευκτθ είναι θ υπζρμετρθ 

υιοκζτθςθ ξζνων λζξεων και φράςεων. «Ξόρθ τθσ ανάγκθ» χαρακτιριςαν τθ γλϊςςα και αφοφ ανάγκθ τθσ 

εποχισ είναι θ χριςθ ξζνων αγακϊν, δεν μποροφμε να μείνουμε γλωςςικά ανεπθρζαςτοι από τισ ξζνεσ 

ονομαςίεσ που αυτά φζρουν. 

Από τθν άλλθ, ορατι είναι θ πολιτιςμικι κυριαρχία των οικονομικά αναπτυγμζνων χωρϊν ςτο πλαίςιο 

του ςφγχρονου κόςμου. Σ νζοσ, διεκνισ πολιτιςμόσ δε ςυνκζτει, αλλά ουςιαςτικά καταργεί τθν πολιτιςμικι 

πολυφωνία. Χτθ κζςθ τθσ επιβάλλει τθ μονοκρατορία τθσ αναπτυγμζνθσ Δφςθσ, που με τθ βοικεια των 

μζςων ενθμζρωςθσ και τθσ εμπορευματοποιθμζνθσ τζχνθσ, απειλεί να αλϊςει πολιτιςμικά τουσ λαοφσ. Ψισ 

επιπτϊςεισ αυτοφ του πολιτιςμικοφ «ιμπεριαλιςμοφ» υφίςταται και θ γλϊςςα, που υποβάλλεται ςε ζναν 

αβζβαιο ωσ προσ τθν ζκβαςθ, και άνιςο ανταγωνιςμό με τθν αγγλικι. 

Εξάλλου, θ παγκοςμιοποίθςθ του πολιτιςμοφ επιβάλλει τθν ανάγκθ γλωςςομάκειασ για λόγουσ 

επαγγελματικοφσ και μορφωτικοφσ. Πάλιςτα οι νζοι τθσ χϊρασ μασ κατζχουν μία από τισ πρϊτεσ κζςεισ 

ςτθν Ευρϊπθ ςτον τομζα αυτό. Υζρα όμωσ από τα αναμφίβολα κετικά αποτελζςματα τθσ γνϊςθσ ξζνων 

γλωςςϊν, το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν αναποτελεςματικι διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ από το 

ςχολείο αυξάνει τον κίνδυνο γλωςςικισ αλλοίωςθσ. 

Θ γλωςςικι, λοιπόν, αλλθλεπίδραςθ που ςυντελείται ςτθν εποχι μασ διαφζρει ριηικά από αυτιν του 

παρελκόντοσ. Ακριβζςτερα, δεν πρόκειται για αλλθλεπίδραςθ αλλά για μια επίκεςθ ξενικϊν γλωςςικϊν 

ςτοιχείων, που με τθ μορφι πλθμμυρίδασ απειλοφν κατ' αρχάσ να νοκεφςουν και ςτθ ςυνζχεια να 

υποτάξουν και να παραμορφϊςουν τθ γλϊςςα. Χτον κακθμερινό λόγο εμφανίηεται ζνα ςφνολο 

κακοχωνεμζνων και αναφομοίωτων ξενικϊν τφπων, που αχρθςτεφουν μζροσ του λεξιλογικοφ κθςαυροφ τθσ 

ελλθνικισ και ανατρζπουν τουσ γραμματικοφσ, ςυντακτικοφσ και φωνολογικοφσ κανόνεσ τθσ ςωςτισ χριςθσ 

τθσ. Θ γλωςςικι αναρχία, που τείνει να επικρατιςει, απειλεί τθ γλϊςςα, αφοφ για πρϊτθ φορά ςτθν 

ιςτορία τθσ δεν είναι τόςο ο λαόσ αλλά οι ξζνεσ δυνάμεισ που ορίηουν τθ μοίρα τθσ. 
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Αναμφίβολα λοιπόν, θ πορεία παγκοςμιοποίθςθσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ εγκυμονεί κινδφνουσ για τθ 

γλωςςικι ταυτότθτα τθσ χϊρασ μασ. Ξαι αφοφ θ ςυμμετοχι μασ ςτα πλαίςια του διεκνοποιθμζνου 

πολιτιςμοφ αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ, πρζπει να βροφμε διαφορετικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του 

προβλιματοσ από τθν εκνικι απομόνωςθ, που πολλοί υποςτθρίηουν. 

Χθμαντικό ρόλο ςε αυτιν τθν προςπάκεια μπορεί να διαδραματίςει ο εκπαιδευτικόσ κεςμόσ. Ειδικά ςτθν 

εποχι μασ, που ο νζοσ υποχρεϊνεται από μικρι θλικία να μάκει μία ι περιςςότερεσ ξζνεσ γλϊςςεσ, πολλζσ 

φορζσ μάλιςτα μεκοδικότερα και πλθρζςτερα απ' ό,τι διδάςκεται τθν ελλθνικι, προβάλλει επιτακτικι θ 

ανάγκθ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ. Αυτό προχποκζτει περιςςότερεσ ϊρεσ και 

μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ, καλογραμμζνα και πιο προςιτά διδακτικά εγχειρίδια. 

Υροχποκζτει, επίςθσ, δαςκάλουσ ειδικοφσ, ικανοφσ όχι μόνο να μεταδϊςουν γνϊςεισ, αλλά και να 

γεννιςουν ςτθν ψυχι των νζων αιςκιματα αγάπθσ και ςεβαςμοφ για τθ γλϊςςα τουσ. 

Εξίςου ςθμαντικι μπορεί να αποδειχτεί και θ ςυμβολι των μζςων ενθμζρωςθσ. Πε τθ ςωςτι γλωςςικι 

χριςθ ςτον προφορικό και γραπτό λόγο και κυριότερα με τθν αντικατάςταςθ των ξζνων όρων, που για 

λόγουσ εντυπωςιαςμοφ ςυνθκίηουν να χρθςιμοποιοφν, μποροφν να αςκιςουν κετικι γλωςςικι επίδραςθ 

ςτο κοινό. 

Βζβαια, αφοφ θ γλϊςςα κακρεφτίηει τον τρόπο ηωισ και ςκζψθσ του ανκρϊπου, θ προςταςία τθσ δεν 

μπορεί να επιτευχκεί όςο αυτόσ κα ςυνεχίςει να ηει με βάςθ ξζνα πρότυπα και να ςκζφτεται με βάςθ ξζνεσ 

αξίεσ. Σ αγϊνασ για τθ γλωςςικι καλλιζργεια είναι ςφςτοιχοσ με τον αγϊνα για τθ διαφφλαξθ τθσ 

παράδοςθσ και τθν προςπάκεια τόνωςθσ τθσ πνευματικισ και πολιτιςτικισ ηωισ τθσ κοινωνίασ μασ. Γιατί 

όςο τα πολιτιςτικά δρϊμενα μασ ατονοφν, τόςο πιο επιρρεπισ κα γίνεται ο άνκρωποσ ςτισ ξενικζσ επιρροζσ 

ωσ προσ τον τρόπο ςκζψθσ, ζκφραςθσ και ηωισ. Ξαι μόνον όταν νιϊςει επάρκεια και πλθρότθτα με τα 

πνευματικό και πολιτιςμικά δθ-μιουργιματα του τόπου, κα πάψει να μιμείται δουλικό ιθ γλϊςςα και τα 

πρότυπα των ξζνων. 

Χωρίσ λοιπόν να κεωρείται ςκόπιμοσ ο κακαριςμόσ τθσ γλϊςςασ από όλα τα ξενικά ςτοιχεία, γιατί ςε μια 

τζτοια περίπτωςθ κα φτϊχαινε το λεξιλόγιο και κα χάναμε λζξεισ χριςιμεσ ςτθν κακθμερινι επικοινωνία, 

κρίνεται αναγκαίοσ ο περιοριςμόσ τθσ άκριτθσ υιοκζτθςθσ ξζνων λζξεων και θ προςταςία τθσ γλϊςςασ από 

τισ τάςεισ ξενομανίασ, που υπζρμετρα μασ χαρακτθρίηουν. 

(Από το βιβλίο «Θ νεοελλθνικι γλϊςςα», β' λυκείου, 

Υαρατθριςεισ 

Α. Υερίλθψθ 

Ρα ςυμπυκνϊςετε το κείμενο ςε 125-135 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Υοια ςυλλογιςτικι πορεία ακολοφκθςε ο ςυγγραφζασ ςτθν 1θ§; 

(5 μονάδεσ) 

2. Υωσ επιτυγχάνεται θ ςφνδεςθ μεταξφ πρϊτθσ και δεφτερθσ παραγράφου; 

(5 μονάδεσ) 

3. Χτθν προτελευταία παράγραφο ο ςυγγραφζασ αναπτφςςει ζνα επιχείρθμα. Εντοπίςτε το (προκείμενεσ 

και ςυμπζραςμα), χαρακτθρίςτε το και αξιολογιςτε το. 

(10 μονάδεσ) 
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4. Ρα βρείτε δφο τουλάχιςτον ςυνϊνυμα για κάκε μια από τισ παρακάτω λζξεισ: παγκόςμιοσ, 

αναπόφευκτα, υιοκζτθςθ, αλϊςει, αδιριτθ, κακρεπτίηει 

(5 μονάδεσ) 

5. α. Υοιοσ ο δομικόσ ρόλοσ τθσ 7θσ§ («Αναμφίβολα... υποςτθρίηουν.»);  

 β. Υοια τα δομικά ςτοιχεία τθσ 6θσ§ («Θ γλωςςικι... μοίρα τθσ.»); 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Ωποκζςτε ότι καλείςτε να εκφωνιςετε μια ομιλία (600 περίπου λζξεων) ςτα πλαίςια ςχολικισ πολιτιςτικισ 

εκδιλωςθσ με κζμα τον κίνδυνο αλλοίωςθσ τθσ γλϊςςασ από τθν άκριτθ υιοκζτθςθ ξζνων λζξεων ςτον 

τρόπο ζκφραςθσ μασ. Ρα εςτιάςετε το λόγο ςασ ςτθν απάντθςθ των ερωτθμάτων: 

α. Υϊσ εξθγείται θ μαηικι ειςροι ξενικϊν λζξεων ςτθ γλϊςςα μασ; β. Υϊσ νομίηετε ότι μποροφμε να 

αντιςτακοφμε ςτο φαινόμενο αυτό; 

(40 μονάδεσ) 
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ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ 

Α. ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

Λ. Σριςμοί 

• Υαιδεία είναι θ διαδικαςία αγωγισ που, με τθ δια βίου παροχι γνϊςεων και αξιϊν, ςτοχεφει ςτθν 

πνευματικι, θκικι και κοινωνικι ολοκλιρωςθ του ανκρϊπου. 

• Εκπαίδευςθ είναι θ ςυςτθματικι και με ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ, μζςω παιδαγωγικϊν ιδρυμάτων κάκε 

βακμίδασ, διαδικαςία μετάδοςθσ γνϊςεων και ανάπτυξθσ των πνευματικϊν, ςωματικϊν και θκικϊν 

ικανοτιτων του ανκρϊπου. 

 

ΛΛ. Υροβλιματα τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ 

1. Ξαλλιεργεί τθ μθχανιςτικι απομνθμόνευςθ. 

2. Υαρζχει παρωχθμζνεσ και αποπροςανατολιςτικζσ γνϊςεισ που: 

• δεν αναπτφςςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τθ φανταςία 

• δθμιουργοφν μακθτι-πακθτικό δζκτθ γνϊςεων παρά προβλθματιςμζνο και ςκεπτόμενο άτομο 

• δεν προκαλοφν το ενδιαφζρον του ςφγχρονου νζου 

• εξυπθρετοφν τθν εξειδίκευςθ κι όχι τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ. 

3. Αναντιςτοιχία διδακτικοφ υλικοφ και ωρϊν διδαςκαλίασ. 

4. Δθμιουργεί το πρότυπο του «πεικαρχικοφ» ανκρϊπου, κατά το πρότυπο «καλόσ μακθτισ είναι ο 

πεικαρχικόσ μακθτισ». 

5. Ωπθρετεί περιςςότερο τθν εξειδίκευςθ παρά τθν κακολικι καλλιζργεια. 

6. Σ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ δεν είναι ζγκαιροσ, είναι ελλιπισ, με αποτζλεςμα να παρατθρείται: 

• λανκαςμζνθ επιλογι επαγγζλματοσ 

• αφξθςθ των άνεργων πτυχιοφχων 

• αναντιςτοιχία προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ 

7. Ανφπαρκτθ παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν, με αποτζλεςμα: 

• τθν ζλλειψθ διαλόγου μακθτι-δαςκάλου 

• τθν εφαρμογι ξεπεραςμζνθσ δαςκαλοκεντρικισ μεκόδου διδαςκαλίασ 

• τθν αυταρχικι εκπαίδευςθ. 

8. Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθν απόδοςθ του μακθτι ςε ςυγκεκριμζνθ φλθ. Ζτςι: 

• παραγνωρίηεται θ ςυνολικι προςωπικότθτα του μακθτι 

• δεν αξιοποιοφνται οι επιμζρουσ κλίςεισ 

• καλλιεργείται θ βακμοκθρία, ςε ςυνδυαςμό με τθν εντατικοποίθςθ των ςπουδϊν 

• αυξάνει το άγχοσ 

• θ ευγενισ άμιλλα μετατρζπεται ςε ανταγωνιςμό, που διευρφνεται αργότερα ωσ τρόποσ κοινωνικισ 

ηωισ. 

9. Θ δωρεάν εκπαίδευςθ ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ νζουσ να μορφϊνονται. Εντοφτοισ, υπάρχουν 

άνιςεσ ευκαιρίεσ ςπουδϊν που οφείλονται: 
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• ςτον οικονομικό παράγοντα (δυνατότθτα φοίτθςθσ ςε ιδιωτικά ςχολεία ι ςε ςχολεία διαφορετικϊν 

απαιτιςεων, παρακολοφκθςθ ξζνων γλωςςϊν, ςπουδζσ ςτο εξωτερικό κλπ.) 

• ςτο γεωγραφικό παράγοντα (δυςλειτουργία ςχολείων απομακρυςμζνων και δυςπρόςιτων περιοχϊν) 

• ςτον κοινωνικό παράγοντα (υποβακμιςμζνο οικογενειακό και ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον) 

10. Ελλείψεισ ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι: 

• ζλλειψθ ςχολικϊν κτιρίων 

• ζλλειψθ εποπτικϊν χϊρων, χϊρων άκλθςθσ 

• ανφπαρκτθ αιςκθτικι ςτθν αρχιτεκτονικι των κτιρίων, που δθμιουργεί αίςκθμα αποκλειςμοφ και 

αποκοπισ από τον ζξω κόςμο. 

 

ΛΛΛ. Ψρόποι αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων 

1.Επαναπροςδιοριςμόσ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ με βάςθ: 

• τισ διαχρονικζσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ 

• τθν εξζλιξθ και τισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ αλλά και παγκόςμιασ πραγματικότθτασ 

2. Ξακιζρωςθ νζων μεκόδων διδαςκαλίασ με: 

• ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν, με εμπεριςτατωμζνεσ εργαςίεσ γφρω από τθ μελζτθ του 

ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου 

• ουςιαςτικό διάλογο και πρόκυμθ ςυνεργαςία ςε μια κοινι με τουσ διδάςκοντεσ προςπάκεια για τθν 

προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. 

• χριςθ των Θ/Ω και των άλλων μζςων υψθλισ τεχνολογίασ. 

3. Αναμόρφωςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, για καλφτερθ οργάνωςθ του γνωςτικοφ υλικοφ, 

αποκτϊντασ ευρφτθτα και επιμζρουσ κατευκφνςεισ, που κα δίνουν ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να 

αςχολθκοφν πε-ριςςότερο με ό,τι τουσ αρζςει και τουσ εκφράηει. 

4. Θ εκπαίδευςθ να ςτοχεφει ςτθν: 

• κοινωνικοποίθςθ και πολιτικοποίθςθ των μακθτϊν 

• καλλιζργεια και ανάπτυξθ των διανοθτικϊν ικανοτιτων 

• προβολι προτφπων και ιδανικϊν 

• καλλιζργεια τθσ ευγενοφσ άμιλλασ 

• δθμιουργία προχποκζςεων για εκμετάλλευςθ των φυςικϊν ικανοτιτων και ιδιαιτεροτιτων των νζων 

• διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ κι όχι απλά εξειδικευμζνου επιςτιμονα. 

5. Χυγγραφι κατάλλθλων εγχειριδίων με ςφγχρονο τρόπο ζκφραςθσ, πλιρωσ ενθμερωμζνων και 

διατυπωμζνων, με τρόπο που να αφινουν αρκετά περικϊρια ςτο μακθτι για προςωπικι εναςχόλθςθ και 

ζρευνα. 

6. Ανκρωπιςτικόσ προςανατολιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

7. Ξατάλλθλθ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και επάνδρωςθ με 

ςφγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό. 

8. Φιηικι αλλαγι του τρόπου αξιολόγθςθσ, ϊςτε να ελζγχει τθν κριτικι και ςυνδυαςτικι ικανότθτα των 

μακθτϊν. 
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9. Υαροχι ςωςτοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ από ειδικευμζνο προςωπικό. 

10. Χωςτά οργανωμζνθ και ςε δθμοκρατικζσ βάςεισ παιδεία. 

11. Εξαςφάλιςθ δωρεάν εκπαίδευςθσ και ιςότθτασ ευκαιριϊν για τθν ανάδειξθ των πραγματικά άξιων. 

12. Χοριγθςθ των απαραίτθτων οικονομικϊν πόρων και βελτίωςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. 

 

Β. ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΧΨΘ ΧέΣΟΛΞΘ ΗίΘ 

Λ Επιχειριματα υπζρ τθσ αξιολόγθςθσ 

1. Θ αξιολόγθςθ των επιδόςεων των μακθτϊν ςυνιςτά θκικι επιβράβευςθ, δικαίωςθ των προςπακειϊν 

τουσ και ικανοποιεί τθν ζμφυτθ τάςθ για ανταμοιβι. 

Επομζνωσ:  

 ενεργοποιεί τισ εςωτερικζσ τουσ δυνάμεισ 

 ενκαρρφνει τθ δθμιουργικι δραςτθριότθτα 

 υποκινεί το αδιάπτωτο ενδιαφζρον για τθν εργαςία 

 λειτουργεί ωσ κίνθτρο για ζνταςθ των προςπακειϊν, ενϊ θ απουςία τθσ ιςοδυναμεί με τθν 

αδιαφορία και τθ ςταςιμότθτα. 

2. Αποτελεί μζςο αποτίμθςθσ και ελζγχου τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: 

 επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ διδακτικισ πορείασ και τθσ μεκόδου διδαςκαλίασ 

 ςυμβάλλει ςτθν ανατροφοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ με νζα ςτοιχεία ι ςτθν ανακεϊρθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 

3. Αςκεί και ζναν πρόςκετο διαπαιδαγωγικό ρόλο: 

 ςυντελεί ςτθν κατάκτθςθ τθσ αυτογνωςίασ 

 καλλιεργεί τθν άμιλλα και τθν αίςκθςθ τθσ ευκφνθσ  

 ωσ κατεξοχιν αξιοκρατικι διαδικαςία αναπτφςςει και τθν αντίςτοιχθ αξία ςτθ ςυνείδθςθ του νζου. 

4. Διευκολφνει τθν πολιτεία ςτθν επιλογι των ικανότερων ςτελεχϊν για τθν 

εφρυκμθ και παραγωγικι λειτουργία των κεςμϊν και των υπθρεςιϊν τθσ 

Πε τισ πανελλαδικισ εμβζλειασ εξετάςεισ επιλζγονται: 

 τα πιο καταρτιςμζνα ςε επίπεδο γνϊςεων άτομα ι 

 αυτά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηει θ πολιτεία. 

5. Ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τθν πορεία τθσ μακθςιακισ κατάςταςθσ και το γνωςτικό επίπεδο των 

μακθτϊν. Ζτςι: 

 παρζχει ζνα αξιόπιςτο κριτιριο για τθ διαπίςτωςθ των πραγματικϊν δυνατοτιτων τουσ 

 τουσ ενεργοποιεί να αναηθτιςουν τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ τουσ. 

 

ΛΛ. Αρνθτικά ςτοιχεία τθσ κεςμοκετθμζνθσ αξιολόγθςθσ 

1. Θ κακιερωμζνθ αξιολόγθςθ προβάλλει μια ψευδαιςκθςιακι/πλαςματικι εικόνα τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ: 

 εμφανίηει τθ μακθτικι κοινότθτα ωσ ζνα ομοιογενζσ ςφνολο που αποδίδει ανεξάρτθτα από τθν 
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κοινωνικι προζλευςθ των μελϊν του 

 δεν αναδεικνφει το γεγονόσ πωσ θ ςχολικι επίδοςθ είναι ςυνάρτθςθ τθσ οικονομικισ/κοινωνικισ 

κζςθσ τθσ οικογζνειασ, του μορφωτικοφ επιπζδου των γονζων κ.λπ. 

2. Θ βακμολόγθςθ παραγνωρίηει ςθμαντικζσ πτυχζσ μιασ προςωπικότθτασ 

που δεν μποροφν να αξιολογθκοφν με μια απλι εξεταςτικι διαδικαςία 

 ςυνιςτά μια ποςοτικι καταμζτρθςθ και ςυχνά επικεντρϊνεται απλϊσ ςτθν απομνθμονευτικι 

ικανότθτα του μακθτι 

 αδυνατεί να διερευνιςει/αποκαλφψει και αξιολογιςει τισ δεξιότθτεσ, τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και 

ικανότθτεσ του. 

3. Θ αξιολόγθςθ ςυχνά, νομιμοποιεί ςτισ ςυνειδιςεισ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ τθν 

κατθγοριοποίθςθ των παιδιϊν ςε «κακοφσ», «μζτριουσ» και «άριςτουσ». Πε τον τρόπο αυτό: 

 εδραιϊνει τθ ςχολικι και κατ' επζκταςθ τθν κοινωνικι ιεραρχία. 

 ωσ αρνθτικόσ χαρακτθριςμόσ κλονίηει τθν αυτοπεποίκθςθ του νζου, τον απομακρφνει από τθ 

μακθςιακι διαδικαςία και τον οδθγεί, ςυνικωσ, ςτο περικϊριο τθσ ςχολικισ ηωισ. 

4. Σ τρόποσ αξιολόγθςθσ πολλζσ φορζσ επιδρά αρνθτικά ςτισ ςχζςεισ διδαςκόντων και μακθτϊν. Χ' αυτό 

ςυμβάλλουν: 

 θ υποκειμενικότθτα του αξιόλογθ τθ 

 θ απουςία αξιοκρατικοφ πνεφματοσ 

 θ χριςθ του βακμοφ ωσ μζςου επιβολισ. 

5. Θ αξιολόγθςθ αναιρεί ωσ ζνα βακμό τον κοινωνικοποιθτικό ρόλο του ςχολείου. Θ προςπάκεια για 

βακμολογικι υπζρτερθ ςθ και ατομικι ανάδειξθ: 

 διαμορφϊνει βακμοκθρικό και ανταγωνιςτικό πνεφμα 

 επιφζρει φκόνο, υπερτροφικό εγωιςμό και τυφλό φιλοπρωτιςμό, που προεκτείνονται ωσ 

μικροαςτικζσ αξίεσ και ςτθν κοινωνικι ηωι του ατόμου. 

6. Υροκαλεί ςφγχυςθ μζςων και ςκοπϊν και νοκεφει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

 οι εξετάςεισ ανάγονται ςε ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ και ακυρϊνουν το ρόλο του ςχολείου ςτθν 

ευρφτερθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτασ 

 ειδικά το λφκειο δε λειτουργεί ωσ αυτοτελισ μορφωτικι βακμίδα αλά ωσ ςτάδιο επιλογισ για τθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
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Ξριτιριο αξιολόγθςθσ 

ΞΕΛΠΕΡΣ 

 

Από τθν "αξιολόγθςθ" τθσ επίδοςθσ ςτθν αξιολόγθςθ του μακθτι 

 

Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι ςτθ ςθμερινι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα ζχει ταυτιςτεί με 

τισ μθχανικζσ διαδικαςίεσ εξζταςθσ και βακμολογίασ, διαδικαςίεσ που νοοφνται ςαν χωριςτό κομμάτι τθσ 

διδαςκαλίασ και ςτθν κακθμερινι πρακτικι προθγοφνται τθσ παράδοςθσ του παρακάτω μακιματοσ. 

Ζτςι, ο μακθτισ ζχει τθν αίςκθςθ ότι δε βρίςκεται ςτο ςχολείο για να μάκει, αλλά για να εξεταςτεί και 

είναι χαρακτθριςτικό το αίςκθμα τθσ ανακοφφιςθσ που απλϊνεται ςτθν τάξθ όταν θ φάςθ τθσ εξζταςθσ 

τελειϊνει, επειδι θ εξζταςθ προβάλλεται ςαν μζτρο εκφοβιςμοφ και φρονθματιςμοφ. 

Θ ζλλειψθ, λοιπόν, ςτόχων και ςκοπϊν που εξυπθρετοφνται μζςα από τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, 

ζχει ςαν αποτζλεςμα αφενόσ να μθ μεταφζρει αυτι καμιά πραγματικι πλθροφορία χριςιμθ για τον 

αξιολογοφμενο, για τον εκπαιδευτικό, για τθν πολιτεία, και αφετζρου να ταυτίηει τθ γνωςτικι λειτουργία με 

τθ ςτείρα απομνθμόνευςθ του περιεχομζνου των ςχολικϊν βιβλίων. Υαράλλθλα, τα μζςα και οι τρόποι με 

τουσ οποίουσ διενεργείται, δθμιουργοφν πρόβλθμα αξιοπιςτίασ και αντικειμενικότθτασ των οποιωνδιποτε 

αποτελεςμάτων τθσ, ενϊ καλλιεργοφν ςτουσ μακθτζσ τον ανταγωνιςμό, αναγκάηοντασ τουσ να 

χρθςιμοποιοφν πολλζσ φορζσ μζςα και τρόπουσ που δε ςυμβιβάηονται με το ςκοπό τθσ αγωγισ. 

Θ αξιολόγθςθ παίηει ςωςτά τον εκπαιδευτικό τθσ ρόλο μόνο όταν υποδείξει τόςο ςτον κακθγθτι όςο και 

ςτο μακθτι ςε ποια ςθμεία ζςφαλαν και ςε ποια πζτυχαν κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Ξι ακόμα, δεν 

αρκεί να διαπιςτωκεί αν αφομοιϊκθκε θ φλθ, αλλά να διερευνθκοφν οι λόγοι που επιτεφχκθκε θ 

αφομοίωςθ τθσ. Ψότε μόνο κα βελτιωκεί θ ςυνδιαλεκτικι ςχζςθ κακθγθτι-μακθτι και το επόμενο βιμα κα 

είναι πιο ςίγουρο, πιο αιςιόδοξο, πιο καρποφόρο. 

Πζςα από μια τζτοια δυναμικι ςχζςθ θ αξιολόγθςθ δεν μπορεί να νοθκεί ςαν μια ανεξάρτθτθ 

διαδικαςία. Χυνδζεται με τθ γενικότερθ ευαιςκθςία τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Δεν είναι ξεκομμζνθ από 

το όλο πρόγραμμα παιδείασ. Είναι ςτενά δεμζνθ και με τον πομπό και το δζκτθ τθσ γνϊςθσ, αλλά και με το 

γνωςτικό υλικό. Είναι δθλαδι μια ςυνεχισ και διαρκισ διαδικαςία, όπου αξιολογοφνται: το περιεχόμενο τθ 

παρεχόμενθσ γνϊςθσ, τα ςχολικά βιβλία και προγράμματα, οι ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων, ο τρόποσ 

διδαςκαλίασ, θ διδακτικι και επιςτθμονικι επάρκεια των κακθγθτϊν, οι γνϊςεισ και οι ικανότθτεσ του 

μακθτι, θ ανάπτυξθ ελεφκερων και υπεφκυνων προςωπικοτιτων και θ ςωςτι κοινωνικοποίθςθ τουσ για 

ενεργι ςυμμετοχι ςτθ ηωι. 

Θ ςωςτι αξιολόγθςθ δεν είναι μια απλι μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι, δεν είναι μια απλι μορφι 

βακμολόγθςθσ, αλλά είναι πρϊτα απ' όλα μια διαδικαςία που βοθκάει το άτομο να οδθγθκεί ςτθν 

αυτογνωςία, ενϊ παράλλθλα ανατροφοδοτϊντασ το πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ μζςα από μια δυναμικι 

αλλθλεξάρτθςθ οδθγεί ςυνεχϊσ ςτθ βελτίωςθ του και τον επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων του. Θ ςωςτι 

αξιολόγθςθ δθλαδι δεν ζχει ςθμείο αναφοράσ τθσ το μακθτι -ι μόνον αυτόν. Χχετίηεται με τουσ ςκοποφσ 

του ςχολείου, με το τι ανκρϊπουσ κζλουμε να πλάςουμε, και μασ οδθγεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, 

του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

Θ ςωςτι αξιολόγθςθ κα πρζπει να κρίνει τον μακθτι ςαν ςυνολικι προςωπικότθτα. Χτθν προςπάκεια 

μασ αυτι πρζπει να προχωράμε ζχοντασ τθ ςυναίςκθςθ ότι οι πλευρζσ και οι διαςτάςεισ τθσ 

προςωπικότθτασ του ατόμου είναι πολλζσ και δεν εμπίπτουν όλεσ ςτθ δυνατότθτα παρατιρθςθσ και 

μζτρθςθσ από μζρουσ μασ. Τχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν κατάλλθλεσ προχποκζςεισ ςτθν εκπαίδευςθ μασ, 
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αλλά και γιατί οι επιςτιμεσ τθσ αγωγισ και τθσ ψυχολογίασ δεν μασ ζχουν δϊςει ακόμθ τισ μεκόδουσ και τα 

μζςα για να προχωριςουμε ςε μετριςεισ των χαρακτθριςτικϊν εκείνων που απαιτοφνται για μια ςυνολικι 

αξιολόγθςθ. 

Σμάδα κακθγθτϊν, Υρακτικά Υάνελ. Εκπαιδ. Χυνεδρίου ΣΟΠΕ 

 

Υαρατθριςεισ: 

Α. Ρα αποδϊςετε περιλθπτικά το περιεχόμενο του κειμζνου ςε 80-100 

(μον. 25) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Υϊσ επιτυγχάνεται θ ςυνοχι μεταξφ των ζξι πρϊτων παραγράφων του κειμζνου; 

(6 μονάδεσ) 

2. «Θ ςωςτι αξιολόγθςθ κα πρζπει να κρίνει το μακθτι ςαν ςυνολικι προςωπικότθτα». Ρα αναπτφξετε το 

νόθμα τθσ περιόδου ςε 60-80λζξεισ. 

(12 μονάδεσ) 

3. Υοια είναι θ ςυλλογιςτικι πορεία του κειμζνου 

(7 μονάδεσ) 

4. α) Χτθ τρίτθ παράγραφο του κειμζνου να αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ με άλλεσ, χωρίσ 

να αλλοιϊνεται το περιεχόμενο 

τθσ 

 β) παράδοςθ, καρποφόρο: με το β' ςυνκετικό των λζξεων να γράψετε από δυο παράγωγα ουςιαςτικά 

(απλά ι ςφνκετα). 

(10 μονάδεσ)) 

Γ. Υαραγωγι κειμζνου 

Χε ζνα άρκρο ςασ, που πρόκειται να δθμοςιευτεί ςτο περιοδικό «Φιλόλογοσ», να γράψετε τισ προτάςεισ ςασ 

για τθ βελτίωςθ του κεςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι. (400-600 λζξεισ) 

(40μονάδεσ) 
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Η Χαρά Ανδρονίδη  

Είναι φιλόλογος, Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με 
κατεύθυνση Νεότερης Ιστορίας και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπαιδευτικός με πολυετή 
εμπειρία, διδάσκει σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και παραδίδει μαθήματα 
κατ’ οίκον στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, ενώ παράλληλα επιμελείται της 

έκδοσης ψηφιακών εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τον δικτυακό τόπο schooltime.gr 
Επικοινωνία: xara_an@hotmail.com 
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