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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ* 
 

* Οι απαντήσεις που δίνονται παρακάτω είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση αποκλειστικές. 
 
 

Mε αναλογία 

Πρώτα απ’ όλα ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε συνοπτικά το Διαδίκτυο (Internet) και ειδικότερα 
τον παγκόσμιο Ιστό (Web) με έναν διαφορετικό τρόπο. Ας φανταστούμε τον κυβερνοχώρο σαν μια τερά-
στια εμπορική έκθεση. Ο κάθε «εκθέτης» δημιουργεί το δικό του περίπτερο (site) που καταχωρείται σε 

μία διεύθυνση (www.adress). Ο χρήστης του διαδικτύου, μέσα από τους τηλεπικοινωνιακούς διαδρόμους 
που δημιούργησε η σύζευξη τηλεφώνου-υπολογιστή, επισκέπτεται αυτήν την άυλη, διαρκή και παγκόσμια 

ψηφιακή έκθεση. Περνά από διάφορα περίπτερα (ιστοσελίδες), επικοινωνεί με τον «εκθέτη», και βεβαίως 
μπορεί να πάρει («κατεβάσει») πληροφοριακό υλικό. Αρκεί να έχει εξασφαλίσει την είσοδό του μέσω ε-

νός προμηθευτή (provider) σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

 
 

Mε αιτιολόγηση 

Πίσω από τέτοιες τοποθετήσεις, ότι δηλαδή τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι «μέτρο πολιτικού 
ανθρωπισμού», αλλά έκφραση του δυτικού πολιτικού και πολιτισμικού ιμπεριαλισμού, κρύβεται, μεταξύ 
άλλων, μια παρανόηση της ιδέας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Γιατί αφενός η υιοθέτησή της εκ μέ-
ρους άλλων πολιτισμών δεν οδηγεί νομοτελειακά αυτούς τους πολιτισμούς σε αλλοτρίωση και απώλεια 

της ταυτότητάς τους και επειδή αφετέρου τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι αυτονόητο μέρος του 

δυτικού πολιτισμού, αλλά σηματοδοτούν τις βαθιές κρίσεις του και θα έπρεπε λογικά να αποτελούν 
«σύμμαχο» και όχι «απειλή» για τους μη δυτικούς λαούς. Πάντως, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα δικαιώμα-

τα του ανθρώπου ήταν και είναι και στη Δύση αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων, τότε δεν πρέπει να 
απορεί κανείς για το γεγονός ότι αυτά προκαλούν αντιδράσεις και στους άλλους λαούς. Ίσως αυτό να εί-

ναι μια αναγκαία φάση στην πορεία αντικειμενικότερης προσέγγισής τους. Tο γεγονός ωστόσο ότι και ε-
κείνοι που απορρίπτουν τα δικαιώματα του ανθρώπου ως δυτική ιδεολογία, τα επικαλούνται για να στηρί-

ξουν διάφορα αιτήματά τους, αποδεικνύει ότι αυτά αποτελούν «κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότη-
τας». 

 
 

Mε ορισμό 
Κατά τη δική μου κρίση είναι πολύ βασικό να συνειδητοποιήσουμε τούτο: η Δημοκρατία, εκτός από ό-

σα εορταστικά, ενθουσιαστικά, έγχρωμα και τραγουδιστά της αποδίδονται κάθε φορά στις εκλογές, είναι 
και κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ίσως το σοβαρότερο, που στηρίζει τη συμβίωση των ανθρώπων: είναι διαδι-
κασία. Πρόκειται αφενός για τη συμφωνημένη διαδικασία που αποσκοπεί στην παραγωγή και πραγμάτωση 

της πολιτικής βούλησης εν ονόματι μεγάλου μέρους της κοινωνίας και αφετέρου για τη συμφωνημένη 
διαδικασία της διαφωνίας με αυτή την εκπεφρασμένη βούληση. Κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει, στα 

πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος, αυτή τη διαδικασία παραγωγής εξουσίας. Aπό αυτή τη διαπί-
στωση βγαίνει το συνήθως λεγόμενο, ότι η Δημοκρατία συμφέρει όλες τις πολιτικές δυνάμεις που ζη-

τούν στήριγμα στη λαϊκή βάση. 
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Mε διαίρεση 

Η καλύτερη μελέτη του επιστητού σε όλο το φάσμα του επέβαλε να χωριστεί η επιστήμη σε κλάδους 
και να ειδικεύονται οι επιστήμονες σε κάποιον από αυτούς. Συμβατικά, λοιπόν, τις επιστήμες τις διακρί-
νουμε σε φυσικές και σε ανθρωπιστικές ή κοινωνικές. Oι μεν ερευνούν τη φύση και τη νομοτέλεια που 

τη διέπει, οι δε τον άνθρωπο και την κοινωνία. Kλάδοι των φυσικών επιστημών είναι η φυσική, η χημεία, 
η βιολογία, η αστρονομία, η γεωλογία κ.ά. Kλάδοι των ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών είναι η νο-

μική, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η οικονομία, η γλωσσολογία, η ψυχολογία κ.ά. Aλλά και αυτοί οι κλάδοι 
χωρίζονται σε άλλους επιμέρους τομείς και θα χωρίζονται συνεχώς όσο η επιστήμη θα προοδεύει και η ε-

πιστημονική έρευνα θα γίνεται πιο λεπτομερής. 

 
 

Mε παράθεση λεπτομερειών 

Η προσφορά της Τέχνης στον άνθρωπο είναι πολύτιμη, γεγονός που φαίνεται από μία σειρά ευεργε-
τήματα: Πρώτον, τον ψυχαγωγεί, τον βοηθάει στην απελευθέρωσή του και διαμορφώνει το ήθος και το 

πνεύμα του. Πόσο αποτελεσματικότερα, αλήθεια, μπορεί να διδάξει μια αρχαία τραγωδία την ανθρώπινη 
αλαζονία απ’ ό,τι οποιοδήποτε μάθημα. Δεύτερον, καλλιεργεί τα αισθητικά κριτήρια, τη φαντασία και την 

παρατηρητικότητα του ανθρώπου. Κάποιος που γνωρίζει από μουσική είναι σε θέση να διακρίνει πολύ κα-

λύτερα τους ήχους από κάποιον απαίδευτο στον τομέα. Tρίτον, η εξοικείωση με την τέχνη διδάσκει την 
αξία και το σεβασμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Tέταρτον, η τέχνη παρηγορεί τον άνθρωπο, του 

τονώνει την πίστη, τα φιλειρηνικά του αισθήματα και του εμπνέει την αγάπη για τη φύση. Όλα αυτά είναι 
η αναμφισβήτητη προσφορά της Tέχνης, έστω κι αν από πολλούς δεν έχει εκτιμηθεί ανάλογα. 

 
 

Mε συνδυασμό τρόπων 
Η πίστη σε ένα δόγμα είναι το υπόβαθρο του φανατισμού. Δόγμα είναι φιλοσοφική, ιδεολογική αρχή ή 

θρησκευτική δοξασία που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση του κύρους της. Tο δόγμα, επειδή δεν ερμηνεύε-
ται με τους κανόνες της λογικής και δεν ευνοεί τις αποδείξεις, απαιτεί την άκριτη αποδοχή του. O δογ-

ματισμός έχει, ωστόσο, την εξήγησή του, αν λάβουμε υπόψη μας πως το δόγμα έρχεται να καλύψει, να 
πληρώσει ψυχικές ανάγκες, ανθρώπινες μειονεξίες και ποικίλες υστερήσεις. H ελλιπής, λόγου χάρη, παι-

δεία, η έλλειψη σταθερών ερεισμάτων στη ζωή και η μεταφυσική αγωνία εύκολα μπορεί να ωθήσουν τον 

άνθρωπο να ζητήσει καταφύγιο σε ένα δόγμα που, όπως πιστεύει, θα τον λυτρώσει. Έτσι ο πιστός, θέτο-
ντας τον εαυτό του στην υπηρεσία μιας «ιερής» υπόθεσης, δημιουργεί ένα είδος εξάρτησης από το δόγ-

μα, το οποίο και υπερασπίζεται με πάθος, φανατικά. Όποιος το απορρίπτει είναι λίγο-πολύ ασεβής εχ-
θρός. H έμμονη δε προσκόλλησή του σ’ αυτό οδηγεί στη μισαλλοδοξία, τη φανατική δηλαδή αντιμετώπι-

ση άλλων δοξασιών. 

 
 

Mε παραδείγματα 

Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Ο έγκαιρα και έ-
γκυρα ενημερωμένος άνθρωπος μπορεί να διευθετεί μια σειρά από πρακτικά, αλλά σημαντικά ζητήματα, 
όπως η αγορά χρήσιμων προϊόντων, τα ψυχαγωγικά του προγράμματα και η εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ών του στις τακτές προθεσμίες. H πληροφόρηση είναι πολλαπλά χρήσιμη και για σοβαρότερα ζητήματα, 

λόγου χάρη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων που έχει ο άνθρωπος ως πο-

λίτης. Eξάλλου, εφόσον ο άνθρωπος είναι καλά ενημερωμένος για σύγχρονα θέματα, μπορεί ευκολότερα 



―――    MMM AAA ΘΘΘ HHH MMM AAA TTT AAA    NNN EEE OOO EEE ΛΛΛ ΛΛΛ HHH NNN III KKK OOO YYY    ΛΛΛ OOO ΓΓΓ OOO YYY    ―――    
 Γ. Γλώσσα: Παράγραφος 05-06-2013 Διδάσκων:  Χάρης Ταμπάκης 

 
―  7  ― 

και καλύτερα να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, με την άλλη γενιά ή με πολίτες άλλων χωρών, για 

παράδειγμα. Γι’ αυτό ο άνθρωπος είναι τόσο πιο συνεπής στις υποχρεώσεις του και τόσο πιο ουσιαστικά 
παρεμβαίνει στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, όσο πιο έγκυρα και έγκαιρα πληροφορημένος είναι. 

 
 

Mε σύγκριση και αντίθεση 

Ανάμεσα στα δύο κείμενα υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη μορ-
φή, στο ύφος. Ο Μ. Ανδρόνικος αναπτύσσει το κείμενό του με άξονα τη λογική, αναζητώντας αίτια και α-

σφαλή συμπεράσματα. Η Χ. Βούρβουρη αντίθετα επιδιώκει την ενημέρωση για γεγονότα της επικαιρότη-
τας, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε κριτική προσέγγιση στο ζήτημα. Επίσης, το ύφος που χρησιμοποιεί ο 

Μ. Ανδρόνικος στο κείμενό του χαρακτηρίζεται από προσπάθεια επιστημονικής ακριβολογίας, γεγονός 
που επιφέρει τη χρήση λόγιων εκφράσεων. Η Βουρβούρη, από την άλλη μεριά, δεν επιδιώκει τόσο την α-

κριβολόγα ανάλυση αλλά περισσότερο την ενημέρωση ενός μεγάλου εύρους αναγνωστών. Αποφεύγει 
λοιπόν το επιτηδευμένο λεξιλόγιο και χρησιμοποιεί γλώσσα καθημερινής χρήσης, προκειμένου το κείμε-

νό της να γίνει εύκολα κατανοητό από μεγάλη μερίδα του κόσμου. 

 
 

Mε σύγκριση και αντίθεση 
Αν κάποιος με ρωτούσε, αν και σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα είδος ψυχροπολεμικής πόλωσης στον 

κόσμο, θα απαντούσα με επιφύλαξη. Ο όρος του ψυχρού πολέμου προέρχεται από την πάλαι ποτέ αντιπα-
ράθεση των δύο υπερδυνάμεων, της τότε Ε.Σ.Σ.Δ. και των Η.Π.Α. σε όλα τα πεδία εκτός από το πεδίο της 

μάχης. Σήμερα παρόμοια πόλωση δεν υφίσταται στο διεθνές προσκήνιο. Εξάλλου, ο ψυχρός πόλεμος σή-
μαινε και σύγκρουση στο ιδεολογικό πεδίο, όπου αντιπαρατίθονταν δύο κοινωνικά συστήματα, ο κομμου-

νισμός και ο καπιταλισμός. Στις μέρες μας ο κομμουνισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως κοινωνικό 
σύστημα στον μισό περίπου πλανήτη, χωρίς όμως αυτό να προκαλεί τις ίδιες εντάσεις. Η σημερινή αντι-

παράθεση διαμορφώνεται μάλλον σαν ένα παιχνίδι μεταξύ της γάτας και του ποντικιού, μεταξύ δυτικού 
και αραβικού ή μουσουλμανικού πολιτισμού, από το οποίο κερδισμένος δεν πρόκειται να βγει κανείς. 

 
 

Mε αίτια και αποτελέσματα 
Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να συναισθάνεται το ρόλο του μέσα στον κοινωνικό χώρο. Απολαμ-

βάνει κάποιας ιδιαιτερότητας που οφείλεται τόσο σε φυσικές ιδιότητες (για παράδειγμα, αυξημένος δεί-

κτης νοημοσύνης), σε κοινωνικές συνθήκες (για παράδειγμα, άνεση για σπουδές και για κοινωνική ανά-
δειξη) όσο και σε προσωπικό μόχθο. Aυτά τον έχουν οδηγήσει σε αρκετά υψηλό, σε σύγκριση πάντα με 

το μέσο επίπεδο των άλλων μελών της κοινωνίας του, επίπεδο πνευματικής εποπτείας· είναι συνεπώς σε 
καλύτερη θέση να αντιληφθεί τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής, να διαγνώσει τις ανάγκες της και, στο 

μέτρο των δυνάμεών του, να συμβάλει σε αποτελεσματική κάλυψή τους. 

 
 

Mε αναλογία 

Η χώρα μας τοτε ακολούθησε το δρόμο που είχε προ πολλού πάρει και η Ισπανία, όταν και εκεί οι 
στρατιωτικοί επέβαλαν τη δική τους δικτατορία. Στην Ισπανία, η δημοκρατικά εκλεγμένη προοδευτική 

κυβέρνηση δε διέθετε ούτε τα μέσα ούτε την απαιτούμενη πολιτική συνοχή ώστε να επιβάλει την εξου-
σία της. Ορισμένοι κύκλοι στρατιωτικών, προσηλωμένοι σε αξίες και θεσμούς του παλαιού καθεστώτος, 

αντιτάχθηκαν ένοπλα στις προσπάθειες της κυβέρνησης για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι και 

στην Ελλάδα, μια περίοδος κυβερνητικής αστάθειας και αυθαιρεσιών από την πλευρά του βασιλιά, επέ-
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τρεψαν σε μια χούφτα συνομωτών να επιχειρήσουν τη «σωτηρία» της Ελλάδας και την κατάλυση της νο-

μιμότητας. Η κοινωνική οπισθοδρόμηση και κυρίως η εθνική τραγωδία της Κύπρου υπήρξαν τα ολέθρια 
αποτελέσματα της δικής μας περιπέτειας. 

 
Mε ορισμό 

Το πρόβλημα της σημερινής Ελλάδας είναι λιγότερο πρόβλημα έλλειψης οικονομικών μέσων και 
περισσότερο πρόβλημα πολιτισμικής υστέρησης. Και ως πολιτισμική υστέρηση εννοώ την απουσία 

εκείνου του είδους της συμπεριφοράς που θα προάγει καθημερινά την ποιότητα της συνύπαρξης όλων 
μας στα πλαίσια κάθε μεγάλης ή μικρής κοινότητας. Είναι η μέριμνα εκείνη που στρέφεται προς το 

συνάνθρωπο, το συνάδελφο, το γείτονα ή και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και η οποία ρυθμίζει 
τις πράξεις μας έτσι ώστε όχι μόνο να μην προσβάλλουν την υπόσταση ή τους κοινούς όρους 

συμβίωσης, αλλά αντίθετα να τους προάγουν προς όφελος όλων. Μια τέτοια συμπεριφορά παράγει 
τελικά μια καλύτερη πόλη, μια καλύτερη κοινωνία. Γι’ αυτό θα την ονομάζαμε «πολιτισμένη». Και 

δυστυχώς τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι που σπανίζουν ― ανησυχητικά πλέον ― στη χώρα μας. 

 
 
 


