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Α1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

- Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών είχαν ως αποτέλεσμα – εκτός όλων των 

άλλων – την εντυπωσιακή ανάπτυξη των ΜΜΕ και τη δυναμική τους είσοδο στην καθημερινή ζωή του 

ανθρώπου. Στη σημερινή κοινωνία τα ΜΜΕ (= τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, διαδίκτυο) 

διαδραματίζουν καθοριστικό και πολύπλευρο ρόλο (ενημερώνουν, ψυχαγωγούν…), έχουν παγκόσμια 

εμβέλεια και – το σημαντικότερο – διαμορφώνουν απόψεις και επηρεάζουν καταστάσεις. 

- Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η μεγάλη σημασία των ΜΜΕ καθώς και η ιδιαίτερη σχέση τους 

με την εξουσία. Αξίζει, επομένως, να διερευνήσουμε τις σχέσεις ΜΜΕ – εξουσίας: δίκαια κάποιοι τα 

ονόμασαν τέταρτη εξουσία, διότι ελέγχουν τις άλλες τρεις, τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη 

δικαστική. Υπό την έννοια αυτή τα ΜΜΕ αποτελούν την ασφαλιστική δικλείδα του δημοκρατικού 

πολιτεύματος, διότι: 

 Διασφαλίζουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. 

 Μεταδίδουν ιδέες και απόψεις, συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη κι αντικειμενική 

ενημέρωση της κοινής γνώμης. 

 Προωθούν το δημόσιο διάλογο και καλλιεργούν την πολιτική συνείδηση των ανθρώπων. 

 Ασκούν κριτική στην εξουσία, εντοπίζουν τα «κακώς κείμενα» και εξασφαλίζουν την 

πολιτική διαφάνεια. 

 Επομένως, δε θα ήταν κάποιος υπερβολικός, αν υποστήριζε πως τα ΜΜΕ αποτελούν τον 

προμαχώνα της ελευθερίας και της δημοκρατίας.  

- Για να μπορέσουν ωστόσο να επιτελέσουν απρόσκοπτα αυτό το συγκεκριμένο ρόλο, είναι 

απαραίτητες κάποιες προϋποθέσεις: 

 Διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας και κατάργηση σκοταδιστικών πρακτικών 

(π.χ. λογοκρισία). 

 Απαλλαγή από την «κηδεμονία» πολιτικών και οικονομικών παραγόντων (τέτοιοι 

παράγοντες μέσα απ’ τον έλεγχο των ΜΜΕ προωθούν συνήθως «ίδια» συμφέροντα και 

παραπλανούν την κοινή γνώμη). 

 Ηθική και πνευματική καλλιέργεια των δημοσιογράφων (οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν 

επίγνωση της κοινωνικής τους ευθύνης· δημοσιογράφοι ηθικά ανερμάτιστοι και αδίστακτοι 

αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία). 

 Εφαρμογή του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας (επαγγελματική ακεραιότητα, 

σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας των πολιτών, εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος).  

- Επομένως, η αύξουσα σημασία των ΜΜΕ στη ζωή μας καθιστά επιτακτικό και το αίτημα της εύρυθμης 

λειτουργίας τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω. Μόνο έτσι τα ΜΜΕ  μπορούν 



να γίνουν μέσα υπεύθυνου προβληματισμού και έγκυρης ενημέρωσης. Μόνο έτσι  μπορούν να γίνουν 

θεματοφύλακες της ελευθερίας. 

 

Α2. ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

- Σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία η πληροφόρηση πρέπει να είναι αντικειμενική, να μην 

αποσιωπά σημαντικά γεγονότα ούτε να προβάλλει επουσιώδη κι ασήμαντα συμβάντα. Όταν όμως η 

πληροφόρηση είναι κατευθυνόμενη και η παρουσίαση των γεγονότων επιλεκτική, τότε μάλλον 

βρισκόμαστε στην περιοχή της παραπληροφόρησης – προπαγάνδας. Προπαγάνδα μπορούμε να 

ονομάσουμε τη σκόπιμη διάδοση παραποιημένων ή ψεύτικων ειδήσεων· προφανής στόχος είναι η 

χειραγώγηση και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.  

- Η – με επιστημονικό τρόπο – προπαγάνδα (ή παραπληροφόρηση) αποτελούσε και αποτελεί πάγια 

τακτική δικτατορικών καθεστώτων. Δυστυχώς όμως ακόμη και στα δημοκρατικά καθεστώτα 

ακολουθείται η ίδια τακτική, αυτή τη φορά με εμπνευστές κάποιους οικονομικούς μεγιστάνες και 

πολιτικούς κύκλους. Πιο συγκεκριμένα παράγοντες που προκαλούν την παραπληροφόρηση είναι: 

 Η εξάρτηση των ΜΜΕ από οικονομικά κέντρα εξουσίας (αυτά – στην προσπάθειά τους να 

προωθήσουν τα συμφέροντά τους –  χαλκεύουν και παραποιούν ειδήσεις). 

 Ο διακριτικός (σε δημοκρατικά καθεστώτα) ή απροκάλυπτος (σε δικτατορικά καθεστώτα) 

έλεγχος των ΜΜΕ απ’ την εκάστοτε πολιτική εξουσία (μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις η 

διαπλοκή οικονομικών και πολιτικών κέντρων εξουσίας αποτελεί θανάσιμη απειλή για την 

ελευθερία του τύπου). 

 Η εμπορευματοποίηση της ενημέρωσης (στο βωμό της αποκλειστικότητας θυσιάζονται η 

εγκυρότητα και η υπευθυνότητα στη μετάδοση της είδησης, ενώ αποθεώνονται οι 

προσπάθειες εντυπωσιασμού, η προχειρότητα, η επιφανειακή ενημέρωση, η συναισθηματική 

και συγκινησιακή – σε βαθμό χυδαιότητας – παρουσίαση κάποιων θεμάτων). 

 Ο «κιτρινισμός» των ΜΜΕ (σε αρκετές περιπτώσεις αθώοι άνθρωποι έγιναν βορά των 

αδηφάγων ΜΜΕ). 

- Βεβαίως, οι παραπάνω παράγοντες δε θα ήταν τόσο απειλητικοί αν δε συνδυάζονταν απ’ τη μια με 

την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προπαγάνδας κι απ’ την άλλη με την άγνοια και την 

αδιαφορία της κοινής γνώμης. Η παθητικότητα, επομένως, και η αδράνεια της κοινής γνώμης 

καθιστούν το πρόβλημα της παραπληροφόρησης ιδιαίτερα οξύ και τις συνέπειές του ανυπολόγιστα 

σοβαρές, διότι με τους μηχανισμούς παραπληροφόρησης – προπαγάνδας: 

 Υποβαθμίζονται σοβαρά θέματα και προβάλλονται τα ασήμαντα κι ανάξια λόγου. 

 Χειραγωγούνται οι άνθρωποι και διαμορφώνουν στρεβλή άποψη για την πραγματικότητα  

(υποβαθμίζεται η κριτική τους ικανότητα και εξασθενούν τα αντανακλαστικά τους). 

 Καλλιεργούνται οι προκαταλήψεις, ο φανατισμός και – σε τελική ανάλυση – η βία. 

 Σπιλώνονται συνειδήσεις και στιγματίζονται ολόκληρες ομάδες ανθρώπων. 

- Οι συνέπειες του προβλήματος καταδεικνύουν τη σοβαρότητά του αλλά και την αναγκαιότητα λήψης 

μέτρων για την αντιμετώπισή του. Προς αυτή την κατεύθυνση θετικό βήμα θα αποτελούσε η 



ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων και η συνειδητή αντίδρασή τους, με στόχο την άρση της 

‘δικτατορίας’ των ΜΜΕ. 

 

Α3. ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

- Τα ΜΜΕ τελειοποιούνται συνεχώς αξιοποιώντας όλες τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και των 

τηλεπικοινωνιών (ψηφιακή τηλεόραση, διαδίκτυο, κ.τ.λ.). 

- Σύμφωνα με μια άποψη η υπερτελειοποίηση των ΜΜΕ κατοχυρώνει την ελευθερία, διότι τα ΜΜΕ: 

 Παρέχουν πολλές δυνατότητες πληροφόρησης (πλουραλισμός). 

 Εκμηδενίζουν τις αποστάσεις και το χρόνο. 

 Φέρνουν σε επαφή ανθρώπους απ’ τις πιο μακρινές περιοχές του πλανήτη, καταπολεμώντας 

μ’ αυτό τον τρόπο τις προκαταλήψεις και τη μισαλλοδοξία. 

 Συμβάλλουν στη διακίνηση και την προβολή ιδεών και απόψεων, προωθώντας έτσι το 

διάλογο και την επίλυση προβλημάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Αποκαλύπτουν την πολυδιάστατη αλήθεια και διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση. 

 Ελέγχουν την εξουσία και αποκαλύπτουν τυχόν αυθαιρεσίες της. 

 Ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη. 

- Σύμφωνα όμως με άλλη άποψη η υπερτελειοποίηση των ΜΜΕ προβάλλει ως απειλή νέας 
δουλείας, διότι τα ΜΜΕ: 

 Γίνονται όργανα προπαγάνδας και παραπληροφόρησης σε παγκόσμιο επίπεδο, 

εξυπηρετώντας πολιτικά – οικονομικά συμφέροντα. 

 Προβάλλουν έναν ομοιόμορφο τρόπο ζωής που βασίζεται σε καταναλωτικά πρότυπα, 

οδηγώντας έτσι στη μαζοποίηση. 

 Αποκτούν υπερεθνική ισχύ και επηρεάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και την 

πολιτική εθνικών κυβερνήσεων. 

 Προβάλλουν αφενός μια ζοφερή πραγματικότητα, όπου κυριαρχούν η βία, οι συγκρούσεις, ο 

θάνατος και τα ανθρώπινα δράματα κι αφετέρου μια «ανάλαφρη» εκδοχή της ζωής, όπου 

κυριαρχούν η μόδα, ο πλούτος, τα σκάνδαλα επωνύμων κ.ά. Έτσι δημιουργούν ένα κλίμα 

φοβίας, ανασφάλειας, χαύνωσης και αδιαφορίας για τα σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά 

προβλήματα. 

 Χειραγωγούν και κατευθύνουν την κοινή γνώμη. 

 Προβάλλουν επουσιώδη θέματα κι έτσι απομακρύνουν την κοινή γνώμη απ’ τα φλέγοντα 

προβλήματά που θα έπρεπε να την απασχολούν. 

 Αμβλύνουν την κριτική ικανότητα των ανθρώπων, οδηγώντας τους στην παθητικοποίηση και 

στην ατροφία της ψυχής και του πνεύματος. 

 

 

 



Α4. ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην αλματώδη ανάπτυξη των ΜΜΕ και στην αύξηση 

της επιρροής τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι ο πλανήτης μας έχει γίνει ένα «παγκόσμιο χωριό», όπου 

οι χιλιομετρικές αποστάσεις εκμηδενίστηκαν. Ωστόσο, ισχυροί κρατικοί οργανισμοί και οικονομικοί 

κολοσσοί, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς τη σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία, καταφέρνουν να 

ελέγχουν σε παγκόσμιο επίπεδο το χώρο του θεάματος και της ενημέρωσης.  

- Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο ελλοχεύει ένας αδιόρατος κίνδυνος: τα ΜΜΕ δεν προβάλλουν την 

πολιτιστική ιδιαιτερότητα κάθε λαού, αλλά προωθούν τα δυτικοευρωπαϊκά και αμερικάνικα πρότυπα 

ζωής. Επομένως δεν θα ήταν υπερβολικό, αν υποστήριζε κάποιος ότι – με τα σημερινά δεδομένα στο 

χώρο των ΜΜΕ – κινδυνεύει η ταυτότητα μιας αναπτυσσόμενης χώρας από την πολιτιστική 

επικυριαρχία (= πολιτιστικός ιμπεριαλισμός) των ανεπτυγμένων τεχνολογικά και οικονομικά χωρών.  

- Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι για την πολιτιστική ταυτότητα μιας αναπτυσσόμενης χώρας εστιάζονται σ’ 

ορισμένα σημεία, τα οποία είναι:  

 Η επιβολή – σε παγκόσμιο επίπεδο – ενός μοντέλου ζωής που βασίζεται στο 

δυτικοευρωπαϊκό τρόπο ζωής (= υλισμός, καταναλωτισμός). 

 Η επικράτηση της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας και η υποβάθμιση ή εξαφάνιση των 

εθνικών γλωσσών. 

 Ο παραγκωνισμός της εθνικής παράδοσης, της τέχνης και της κουλτούρας. 

 Η εξασθένιση της ιστορικής μνήμης, και η συνακόλουθη χειραγώγηση ατόμων, ομάδων και 

λαών. 

- Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα ΜΜΕ των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών – επειδή ακριβώς 

έχουν παγκόσμια εμβέλεια – προωθούν τυπικά την παγκοσμιοποίηση, ουσιαστικά όμως εξυπηρετούν και 

επιβάλλουν τα συμφέροντα των χωρών τους. Έτσι η παγκοσμιοποίηση και ο οικουμενικός πολιτισμός 

μπορεί να ακούγεται ως μια ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική, πρέπει όμως να τηρείται μια βασική 

προϋπόθεση: να έχουν όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί πρόσβαση στα ΜΜΕ και δυνατότητα προβολής 

των ιδιαιτεροτήτων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος της 

«ισοπέδωσης», της ομοιομορφίας και της μαζοποίησης. 

 

Α5. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 

- Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η τηλεόραση (και γενικά τα ΜΜΕ) παραγκωνίζει το βιβλίο ή 

συμβάλλει στη διάδοσή του. 

- Η τηλεόραση φαίνεται πως παραγκωνίζει το βιβλίο διότι: 

 Απορροφά όλον – σχεδόν – τον ελεύθερο χρόνο. 

 Προβάλλει κυρίως καταναλωτικά πρότυπα και όχι πνευματικά. 

 Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος προτιμά την ευκολία της 

εικόνας από την κοπιώδη ανάγνωση ενός βιβλίου.   

- Ωστόσο, η τηλεόραση μπορεί να συμβάλλει στην διάδοση του βιβλίου και στην εξοικείωση των 

ανθρώπων με αυτό, αν: 



 Προβάλλει συστηματικά τους πνευματικούς ανθρώπους (π.χ. λογοτέχνες) και τα έργα τους. 

 Διαφημίζει εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο (π.χ. εκθέσεις βιβλίου, βιβλιοπαρουσιάσεις). 

 Μεταφέρει στη μικρή οθόνη μυθιστορήματα. 

 

Α6. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ 

1. Τύπος (ημερήσιος και περιοδικός) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 Αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων 

και σχολιασμός. 

 Προσήλωση κατά την ανάγνωση. 

 Οικονομικό κόστος. 

 Ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία 

ειδήσεων. 

 Καταγραφή των γεγονότων εκ των 

υστέρων. 

 Δυνατότητα επιλογής των ειδήσεων και 

των πληροφοριών. 

 

 Ευχέρεια νηφάλιας αντιμετώπισης των 

ειδήσεων. 

 

 

2. Ραδιόφωνο 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 Άμεση μετάδοση ειδήσεων  Έλλειψη εικόνας. 

 Αμελητέο κόστος. 

 Δυνατότητα ακρόασης και παράλληλης 

ενασχόλησης. 

 Προχειρότητα στην εκφορά του λόγου. 

 Αδυναμία επιλογής ειδήσεων και 

γεγονότων. 

 

3. Τηλεόραση 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 Αμεσότητα. 

 Ζωντανή κάλυψη γεγονότων. 

 Αδυναμία του δέκτη να κρίνει νηφάλια τα 

γεγονότα. 

 Αμελητέο οικονομικό κόστος. 

 Αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών και 

επικοινωνιακών δυνατοτήτων (= 

συνδυασμός ήχου και εικόνας, 

δυνατότητα ζωντανής σύνδεσης). 

 Καταιγιστικός ρυθμός στην παρουσίαση 

των ειδήσεων. 

 Υπερβολικός τρόπος παρουσίασης των 

γεγονότων και προσπάθεια 

εντυπωσιασμού των τηλεθεατών. 

 

Α7. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

- Τα ΜΜΕ ούτως ή άλλως διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις σημερινές κοινωνίες και αποτελούν 

μια κατάκτηση του σύγχρονου ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια δίπλα στα παραδοσιακά ΜΜΕ έκανε 

δυναμικά την εμφάνισή του κι ένα ακόμη, το διαδίκτυο (Internet). 



- Σε σύγκριση με τα άλλα ΜΜΕ, το διαδίκτυο παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:  

 Είναι πολυπρόσωπο, μαζικό, διαπροσωπικό και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές και 

πολυεπίπεδες μορφές επικοινωνίας. 

 Ανατρέπει την παραδοσιακή σχέση πομπού και δέκτη: ενώ στα άλλα ΜΜΕ η επικοινωνία 

είναι μονόδρομη και ο δέκτης έχει συνήθως παθητικό ρόλο, στο διαδίκτυο ο καθένας μπορεί 

να είναι ταυτόχρονα πομπός και δέκτης πληροφοριών.  

- Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, το διαδίκτυο παρουσιάζει και κάποια πλεονεκτήματα 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΜΜΕ, καθώς: 

 Επιτρέπει την εύκολη και άμεση πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία με χαμηλό 

σχετικά κόστος. Η μόνη προϋπόθεση είναι ένας υπολογιστής ή ένα κινητό τηλέφωνο. 

 Αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των παραδοσιακών ΜΜΕ: ήχος, εικόνα, κίνηση και 

κείμενα συνδυάζονται και επιτρέπουν στο χρήστη να ενημερώνεται άμεσα για το θέμα της 

αρεσκείας του. 

 Καθιστά την επικοινωνία πολυεπίπεδη, πολυπρόσωπη, και – ταυτόχρονα – εξατομικευμένη: 

την ίδια στιγμή ένας τεράστιος αριθμός ατόμων μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες σ’ έναν 

εξίσου τεράστιο αριθμό ατόμων. 

 Δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα, γλώσσες ή θρησκείες: προωθεί τη γνωριμία με τους 

«Άλλους» και βοηθά στην εξοικείωση με το «διαφορετικό».  

 Αποτελεί ίσως το ιδανικότερο μέσο για μια παγκόσμια συνεννόηση των λαών, για ένα 

παγκόσμιο κίνημα εναντίον του πολέμου, της αδικίας, της καταπίεσης και της παραβίασης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Καθιστά πάλι πραγματικότητα την άμεση – συμμετοχική δημοκρατία, η οποία αποκτά το 

χαμένο της νόημα: ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για 

τα προβλήματα που τον απασχολούν και να συντονίζει τη δράση του με άλλους ανθρώπους 

που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. 

 Είναι το μόνο μέσο που διαθέτει την ευελιξία να προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών 

του κι όχι το αντίθετο, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά ΜΜΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο
 : ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

 

- Η παγίωση των δημοκρατικών καθεστώτων σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη θεωρήθηκε ότι εξασφάλισε 

την κατοχύρωση των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών. Όμως η δημοκρατία εξακολουθεί να 

απειλείται στην πράξη από τις ολοένα και πιο τελειοποιημένες μορφές προπαγάνδας και κινδυνεύει να 

καταστεί τυπική. Σύμφωνα με το Νόαμ Τσόμσκι: «Στη δημοκρατία η προπαγάνδα είναι ό,τι το ρόπαλο 

για ένα ολοκληρωτικό καθεστώς». 

- Η προπαγάνδα είναι μια συστηματική προσπάθεια που αποσκοπεί στη διάδοση ιδεών, αρχών, απόψεων 

και πολιτικών θεωριών με το λόγο, τον τύπο ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να επηρεαστεί η 

σκέψη, οι ενέργειες και οι αποφάσεις των δεκτών. Αρχικά η προπαγάνδα είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. 

Μεταγενέστερα έλαβε πολιτική έννοια από καθεστώτα, κόμματα, οργανωμένα συμφέροντα.  

- Τα συστατικά στοιχεία της προπαγάνδας:  

 Ο πομπός (= η πηγή προπαγάνδας) που καθορίζει τη μορφή και την έκταση της προ-

παγάνδας. 

 Το μήνυμα που μεταδίδεται. 

 Τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται. 

 Ο δέκτης στον οποίο απευθύνεται το μήνυμα. 

- Τα είδη της προπαγάνδας: 

 Θρησκευτική προπαγάνδα ή προσηλυτισμός. 

 Πολιτική προπαγάνδα. 

 Εμπορική προπαγάνδα ή διαφήμιση. 

- Τα μέσα της προπαγάνδας: 

 Έντυπα (αφίσες, φέιγ – βολάν, προκηρύξεις). 

 ΜΜΕ (ηλεκτρονικά, έντυπα). 

 Διαλέξεις, κηρύγματα. 

 Ελεγχόμενη Παιδεία. 

 Ελεγχόμενη Τέχνη. 

- Οι τεχνικές της προπαγάνδας: 

 Εθισμός, επανάληψη, πλύση εγκεφάλου. 

 Κινδυνολογία, ψευδολογία, υπερβολή και παραποίηση της αλήθειας. 

 Συνθηματολογία, λασπολογία, προσωπολατρεία. 

 Υποβολή (απευθύνεται στο υποσυνείδητο και όχι στη λογική). 

- Η δύναμη της προπαγάνδας: 

 Η επιστημονική γνώση της Κοινωνικής Ψυχολογίας επιτρέπει στον προπαγανδιστή να 

αντιλαμβάνεται καλύτερα το ρόλο του στην προπαγανδιστική διαδικασία και να βελτιώνει 

την αποτελεσματικότητα της δουλειάς του, υποδεικνύοντας συγκεκριμένες τεχνικές 



χειραγώγησης – παραπλάνησης, προκειμένου μια ορισμένη αλήθεια να γίνει πιο πειστική και 

αποδεκτή από το ακροατήριο.  

 Η προπαγάνδα χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα που έχουν πληθύνει και εκσυγχρονιστεί. Το 

σπουδαιότερο απ’ αυτά είναι η τηλεόραση, διότι επιδρά στο συναίσθημα συνδυάζοντας ήχο 

και εικόνα, και παρουσιάζει το γεγονός τη στιγμή που συμβαίνει, με αποτέλεσμα να συντελεί 

στη μαζοποίηση της σκέψης και της συμπεριφοράς. 

 Η προπαγάνδα απευθύνεται σε συγκεκριμένο ακροατήριο και εναρμονίζεται με τη διανοητική 

και ψυχολογική του κατάσταση, τις εμπειρίες, τις ανάγκες του, το μορφωτικό του επίπεδο, το 

βαθμό πολιτικοποίησης και συμμετοχής του στα κοινά. 

 Η αλλοτρίωση προκαλεί στον άνθρωπο αισθήματα ανασφάλειας, μοναξιάς και 

περιθωριοποίησης και του δημιουργεί την ανάγκη να εντάσσεται σε ετερόκλιτες ομάδες. Η 

ψυχολογία της ένταξης έχει την ικανότητα να μετατρέπει το λαό σε φανατισμένη μάζα. 

 Η γενικευμένη κρίση, η έλλειψη ιδανικών και η αδιαφορία για τα κοινά οδηγούν στην 

προσκόλληση σε κάποιον ηγέτη, πολιτικό ή θρησκευτικό. 

- Οι συνέπειες της προπαγάνδας: 

 Το άτομο χάνει την υπόστασή του, η κρίση ατροφεί και οι πράξεις του χαρακτηρίζονται από 

φανατισμό, μισαλλοδοξία, δογματισμό. Η ιδιαιτερότητα ισοπεδώνεται από την ομοιογένεια. 

 Το πνεύμα αποστραγγίζεται, η ψυχική επαφή τυποποιείται και παρεμποδίζεται η ουσιαστική 

επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αντίθετα, δημιουργείται μεταξύ τους το δέσιμο του 

κοπαδιού, που υπακούει τυφλά στον προπαγανδιστή. 

 Η προπαγάνδα εξασφαλίζει στον άνθρωπο έναν εύσχημο τρόπο για «φυγή» από τα αρνητικά 

βιώματα της κοινωνικής πραγματικότητας σ’ ένα χώρο ψευδαίσθησης και αυταπάτης. 

 Η προπαγάνδα εκμεταλλεύεται τη μιμητική τάση των νέων και τους οδηγεί στη λατρεία της βίας 

και στην υιοθέτηση του αμοραλισμού, ως στάση ζωής. 

 Ισοπεδώνεται κάθε ιδιαιτερότητα και προωθείται η μαζική κοινωνία ετεροκατευθυνόμενων κι 

απρόσωπων όντων. 

 Αδρανεί κάθε προσπάθεια αλλαγής, εξεύρεσης λύσεων και βελτίωσης, με αποτέλεσμα να 

διαιωνίζεται η κατεστημένη τάξη πραγμάτων που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιτήδειων 

προπαγανδιστών. 

 Οξύνονται τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, όπως η εγκληματικότητα, ο ρατσισμός, ο 

χουλιγκανισμός. 

 Συνακόλουθα, τα παθογενή φαινόμενα ενισχύουν τις κοινωνικές συγκρούσεις, προκαλώντας 

διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και διατάραξη της κοινωνικής συνοχής. 

 Προβάλλεται ο κομφορμισμός ως ιδανική βιοθεωρία και γενικεύεται η αλλοτρίωση του ατόμου 

όχι μόνο από τον εαυτό του αλλά και από τους άλλους ανθρώπους. Ο μαζάνθρωπος είναι ο 

«ερημίτης των μεγαλουπόλεων». 



 Υπονομεύεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύματος, εφόσον η προπαγάνδα επιτρέπει 

σε κόμματα και πρόσωπα να λειτουργούν αυταρχικά και ευνοεί την ανάδειξη λαοπρόβλητων 

ηγετών που παρασύρουν το λαό σε ανάρμοστες ενέργειες. 

 Το εκλογικό δικαίωμα εμπορευματοποιείται, καλλιεργούνται οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ 

πολίτη και εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα η τηλεόραση είναι εκείνη που καθιερώνει ηγέτες και 

ιδεολογίες. 

 Η τέχνη μαζικοποιείται και εμπορευματοποιείται, ενώ η πολιτιστική βιομηχανία επιβάλλει στο 

δημιουργό τέτοια κριτήρια που τον καθιστούν παραγωγό προϊόντων μαζικής κουλτούρας. 

- Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την προπαγάνδα οφείλει πρωταρχικά να συνειδητοποιήσει το βαθμό 

εξάρτησής του απ’ αυτή και στη συνέχεια έχει χρέος να σπάσει τα δεσμά της χειραγώγησης. Έτσι, θα 

διαμορφώσει την προσωπικότητά του μέσα σ’ ένα ελεύθερο περιβάλλον και θα αποκτήσει αυτενέργεια 

και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους άλλους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο: ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Α1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

- Ένας απ’ τους σημαντικότερους τομείς δράσης και δραστηριοποίησης του ανθρώπου στη σύγχρονη 

κοινωνία είναι η εργασία. Μέσα απ’ αυτήν ο άνθρωπος αφενός κοινωνικοποιείται και προσφέρει στο 

σύνολο, αφετέρου ικανοποιεί βασικές προσωπικές ανάγκες (π.χ. βιοπορισμός, οικονομική ανεξαρτησία, 

αυτοεπιβεβαίωση, καταξίωση). 

- Επομένως, γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική διαδικασία είναι η επιλογή επαγγέλματος. Η σωστή και 

μελετημένη επιλογή προοιωνίζει συνήθως και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Τα κριτήρια με τα οποία 

επιλέγει κάποιος το επάγγελμά του είναι συνήθως:  

 Ατομικά κριτήρια: σ’ αυτή την περίπτωση η επιλογή βασίζεται στις έμφυτες κλίσεις, στις 

επίκτητες ιδιότητες, στο ταλέντο, στις φιλοδοξίες, στα ενδιαφέροντα και τα όνειρα του 

ατόμου. 

 Κοινωνικά κριτήρια: σ’ αυτή την περίπτωση η επιλογή βασίζεται στην κοινωνική προβολή 

και αναγνώριση, στις οικονομικές αποδοχές, στις προοπτικές εξέλιξης, στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση ενός επαγγέλματος. 

- Όταν, λοιπόν, ένας άνθρωπος βρίσκεται στο στάδιο επιλογής επαγγέλματος, καλό είναι να συνεκτιμά 

όλους τους παραπάνω παράγοντες. Αν, ωστόσο, κάποιος προχωρήσει στην επιλογή του βασιζόμενος 

μόνο στα κοινωνικά κριτήρια, τότε προκύπτουν κάποιοι κίνδυνοι: μπορεί το επάγγελμα που επιλέχθηκε 

να έχει ως αποτέλεσμα τον πλουτισμό και – ενδεχομένως – την κοινωνική ανάδειξη, αλλά ταυτόχρονα 

ενδέχεται να οδηγήσει στον ωφελιμισμό και τον άκρατο υλισμό.  

- Σ’ αυτή την περίπτωση, όμως, αναιρούνται ή παραγκωνίζονται οι προσωπικές φιλοδοξίες, τα όνειρα 

και οι έμφυτες κλίσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εργασία από ευχαρίστηση και δημιουργική 

δραστηριότητα, μπορεί να μετατραπεί σε καταπιεστική υποχρέωση ή σε σκληρό και ανελέητο κυνήγι του 

χρήματος. 

- Κι αν ο άνθρωπος δε βιώνει την ικανοποίηση και το αίσθημα πληρότητας μέσα στο χώρο της εργασίας 

του, τότε είναι πιθανό να οδηγηθεί στην αδιαφορία, την αλλοτρίωση και την ψυχική απονέκρωση. 

 

Α2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

- Η πρόοδος του τεχνικού πολιτισμού και η αλματώδης ανάπτυξη των επιστημών έχουν καταστήσει στις 

μέρες μας επιτακτική την ανάγκη για εξειδίκευση στο χώρο της εργασίας και της επιστήμης.  

- Οι λόγοι που επιβάλλουν την εξειδίκευση στη σύγχρονη κοινωνία είναι:  

 Η πρόοδος της επιστήμης και η προαγωγή της γνώσης. 

 Η αδυναμία κατάκτησης, αφομοίωσης και αξιοποίησης όλων των γνώσεων που αφορούν μια 

επιστήμη ή ένα γνωστικό αντικείμενο. 

 Η οργάνωση της κοινωνίας με βάση τον καταμερισμό της εργασίας. 



 Η απαίτηση του κοινωνικού συνόλου να εμπιστεύεται την εξυπηρέτησή του σε 

ειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες. 

- Ο επιμερισμός ενός ευρύτερου γνωστικού τομέα και η εξειδίκευση μπορεί να έχουν θετικά 

αποτελέσματα: 

 Αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. 

 Πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών. 

 Μέγιστη αποδοτικότητα των εργαζομένων (ταχύτητα, ακρίβεια, ποιότητα). 

 Πρόοδος των επιστημών και εκσυγχρονισμός των παραγωγικών διαδικασιών. 

- Κάθε άνθρωπος, επομένως, που εξειδικεύεται, προσφέρει τις υπηρεσίες του με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη. Βέβαια, ο εξειδικευμένος επαγγελματίας ή επιστήμονας 

μοιάζει με έναν κρίκο στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας, που τις περισσότερες φορές δεν έχει 

σαφή εικόνα γι’ αυτή τη διαδικασία. 

- Αυτή ακριβώς η διαπίστωση μας οδηγεί και στις αρνητικές επιπτώσεις της εξειδίκευσης πάνω στον 

άνθρωπο:  

 Ο άνθρωπος γίνεται από δημιουργός «εργαλείο», χάνει το ενδιαφέρον του και μηχανοποιεί τη 

συμπεριφορά του στο χώρο της εργασίας. 

 Κατ’ επέκταση, αδρανοποιείται, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δεν έχει αυτενέργεια και 

πρωτοτυπία. 

 Τέλος, γίνεται «μέτοχος» και παθητικός δέκτης μιας τυποποιημένης διαδικασίας όχι μόνο 

στον εργασιακό αλλά και στον κοινωνικό – πολιτικό χώρο. 

- Οι αρνητικές επιδράσεις της εξειδίκευσης δεν περιορίζονται μόνο σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά αλλά 

επεκτείνονται και στο κοινωνικό σύνολο και στον ανθρώπινο πολιτισμό γενικότερα. Εφόσον, δηλαδή, 

το άτομο περιορίζεται σ’ ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας, είναι πιθανόν να εγκλωβιστεί 

σ’ ένα και μοναδικό χώρο, το χώρο της εργασίας. Κι αυτό το γεγονός με τη σειρά του μπορεί να 

οδηγήσει στη μονοδιάστατη σκέψη, στη μονόπλευρη θέαση της πραγματικότητας, στην αδυναμία 

επόπτευσης και κριτικής θεώρησης του κόσμου. 

- Έτσι, μπορεί με την εξειδίκευση να αναπτύσσονται οι τεχνικές δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα 

απονεκρώνεται το πνεύμα και εγκλωβίζεται η κριτική ικανότητα του ανθρώπου μέσα σε στερεότυπους 

τρόπους σκέψης. Αυτό το γεγονός όμως οδηγεί στη στασιμότητα του πνευματικού πολιτισμού, στην 

εξατομίκευση, στον ωφελιμισμό, στην αδιαφορία για το συνάνθρωπο, στον κοινωνικό κομφορμισμό. 

- Επειδή, όμως, ο άνθρωπος είναι πολιτικό ον, δεν μπορεί να αρκείται στη μονοδιάστατη τεχνολογική 

πρόοδο και την ατομική ευημερία. Στόχος και σημείο αναφοράς του θα πρέπει να είναι πάντα το σύνολο, 

η κοινωνία, ο κόσμος. Και μακροπρόθεσμη απαίτηση κάθε συνειδητοποιημένου ανθρώπου είναι η εξής: 

να συμβαδίζει η τεχνολογική πρόοδος με την ανάπτυξη του πνευματικού πολιτισμού. 

- Προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι η προώθηση της ανθρωπιστικής παιδείας. Η 

ανθρωπιστική παιδεία μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τις πνευματικές δυνάμεις του 

ανθρώπου, μπορεί να συντελέσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Μόνον έτσι είναι 

ίσως δυνατόν να συνδυαστούν αρμονικά και να συμβαδίσουν η τεχνολογική με την πνευματική πρόοδο. 



 

Α3. ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

- Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας – ιδιαίτερα κατά της τελευταίες δεκαετίες – άλλαξε ριζικά τις 

παραγωγικές διαδικασίες και τη δομή της ίδιας της κοινωνίας. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν 

κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Η απόκτηση ενός – ή 

περισσοτέρων – τίτλου σπουδών θεωρείται μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική 

αποκατάσταση ενός ανθρώπου. Έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων στρέφεται προς την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

- Ωστόσο, αυτή η στροφή προς την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση δημιουργεί το πρόβλημα της 

πληθώρας πτυχιούχων και, ακολούθως, οξύνει το ήδη σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας. Παρατηρείται 

δηλαδή κορεσμός σε ορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

απορροφηθούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες άτομα που έχουν να επιδείξουν τους ανάλογους  τίτλους 

σπουδών. Αποτέλεσμα αυτού του φαύλου κύκλου είναι η υποαπασχόληση ή η πλήρης απραξία  νέων – 

ιδιαίτερα – ανθρώπων που δε βρίσκουν εργασία ανάλογη του τίτλου σπουδών και των προσόντων τους. 

- Αιτίες του συγκεκριμένου προβλήματος μπορεί να είναι: 

 Ο ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός. 

 Η έλλειψη αξιοκρατίας στην κατάληψη θέσεων εργασίας (άτομα που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες  

«ρουσφέτι», νεποτισμός). 

 Η αντιπαραγωγική δομή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας (η απορρόφηση νέων με 

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς). 

 Οι κατεστημένες κοινωνικές αντιλήψεις (σύμφωνα μ’ αυτές το πτυχίο θεωρείται μέσο 

απόκτησης κύρους, κοινωνικής καταξίωσης και πλούτου). 

 Οι επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά με τη χειρωνακτική και την πνευματική εργασία. 

- Οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σχετίζονται άμεσα με τις αιτίες που το προκαλούν: 

 Αυτογνωσία νέων (κάθε άνθρωπος οφείλει να ξεκαθαρίζει τι επιθυμεί, τι μπορεί και τι θέλει 

να κάνει  συνειδητοποίηση των ικανοτήτων, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και των 

φιλοδοξιών). 

 Καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός. 

 Αξιοκρατικά κριτήρια για την κατάληψη των θέσεων εργασίας. 

 Αλλαγές στις οικονομικές δομές ( δημιουργία νέων θέσεων εργασίας). 

 Καταπολέμηση των κοινωνικών προκαταλήψεων για τη φύση της εργασίας. 

- Στην αρχή της νέας χιλιετίας το πρόβλημα της πληθώρας πτυχιούχων και της ανεργίας μοιάζει με 

ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η άμεση αντιμετώπιση του 

προβλήματος με βάση τις προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω και με την αρμονική συνεργασία όλων 

των αρμοδίων φορέων.    



Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η επιστημονική καθοδήγηση του ατόμου για τη σωστή 

επιλογή του επαγγέλματός του, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, τα ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις του, 

αλλά και την αγορά εργασίας. 

Συνάμα, ωστόσο, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού θα πρέπει να τίθεται κι η έγκαιρη 

ανάπτυξη και στήριξη εκείνων των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης, που θα βοηθήσουν τον έφηβο να 

τραπεί σ’ έναν ενήλικα με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, ικανό να λαμβάνει καίριες αποφάσεις. 

 

Α4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 

- Οι άνθρωποι, καθώς είναι ενταγμένοι σ’ ένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο, δραστηριοποιούνται σε 

πολλούς διαφορετικούς τομείς· ένας απ’ τους σημαντικότερους είναι ο τομέας της εργασίας. 

- Η εργασία ως κοινωνική δραστηριότητα βοηθά τους ανθρώπους, διότι: 

 Ικανοποιεί τις υλικές (τροφή, ένδυση, κ.τ.λ.) και τις πνευματικές ανάγκες. 

 Αναπτύσσει τις σωματικές και διανοητικές ικανότητες. 

 Καταξιώνει κοινωνικά. 

 Καλλιεργεί κάποιες αρετές, όπως η επιμονή, το θάρρος, η εντιμότητα, ο σεβασμός, η 

συνεργασία, κ.τ.λ. 

 Συντελεί αποφασιστικά στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. 

 Προάγει τον υλικό και τον πνευματικό πολιτισμό. 

- Ωστόσο, μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες της εποχής μας είναι η ανεργία, που πλήττει κυρίως τους 

νέους. Τα αίτια του προβλήματος: 

 Η ταχεία εκβιομηχάνιση ( μηχανές αντικαθιστούν τους ανθρώπους). 

 Η λογική της μεγιστοποίησης των κερδών και του περιορισμού των δαπανών ( απολύσεις 

εργαζομένων, περικοπές στους μισθούς, κ.τ.λ.). 

 Τα αποσπασματικά και ατελέσφορα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία. 

 Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος. 

- Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές: 

 Οικονομική δυσπραγία, ανασφάλεια, άγχος, έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

 Απομόνωση, περιθωριοποίηση ανέργων ανθρώπων. 

 Αντικοινωνική συμπεριφορά και κοινωνικά προβλήματα: κλοπές, βία, χρήση αλκοόλ, κ.τ.λ. 

- Οι τρόποι αντιμετώπισης: 

 Αρτιότερη εφαρμογή του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  οι νέοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην 

αγορά εργασίας. 

 Ριζική και άμεση αντιμετώπιση ορισμένων νοσηρών φαινομένων: ευνοιοκρατία (= 

«ρουσφέτι»), πολυθεσία. 

 Συνεχής επιμόρφωση των νέων ανέργων πάνω στα δεδομένα που διαμορφώνονται κάθε 

φορά στην αγορά εργασίας. 



 Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. 

 Μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. 

- Με τη συνεργασία κράτους και πολιτών και με την εφαρμογή μακροπρόθεσμων προγραμμάτων είναι 

δυνατόν να αντιμετωπισθεί το μείζον πρόβλημα της ανεργίας. Και η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

προβλήματος θα επιτρέψει την αξιοποίηση όλων των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της 

κοινωνίας και θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου. 

 

Α5. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

- Το βασικό ζητούμενο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η σωστή καθοδήγηση του 

νέου ανθρώπου στην απαιτητική διαδικασία της αυτογνωσίας. Επιμέρους αλλά εξίσου σημαντικοί 

στόχοι του είναι και οι εξής:   

 Η παροχή με οργανωμένο τρόπο πληροφοριών για τα υπάρχοντα επαγγέλματα, και ιδίως για 

εκείνα που πιθανώς ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τις κλίσεις του νέου. 

 Ενημέρωση για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, ώστε το μελλοντικό επάγγελμα να 

διασφαλίζει τις επιδιωκόμενες προοπτικές εξέλιξης, και να μην αποτελεί μια παρωχημένη 

επιλογή που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μια αδιέξοδη κατάσταση στασιμότητας.  

 Μέριμνα για την επαφή του νέου με διάφορα επαγγέλματα σε πραγματικές συνθήκες, και όχι μόνο 

σε θεωρητικό επίπεδο. Ζητούμενο που μπορεί να επιτευχθεί με επισκέψεις σε επαγγελματικούς 

χώρους ή έμμεσα μέσα από τη γνωριμία και τη συζήτηση με επαγγελματίες που θα έχουν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα γνωρίσματα, τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του επαγγέλματός 

τους.  

 Ενημέρωση για όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Συμβουλευτική καθοδήγηση του νέου, ώστε να καταστεί ικανός να αναζητά, να επεξεργάζεται 

και να αξιολογεί τις πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές και τη δυνατότητα επαγγελματικής 

αποκατάστασης. 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της ορθής επαγγελματικής επιλογής. Με την αναγκαία 

επισήμανση πως η επιλογή αυτή, αν και συχνά καθοριστικής σημασίας, ενδεχομένως να 

αναθεωρηθεί στο μέλλον, καθώς οι ανάγκες στην αγορά εργασίας μεταβάλλονται συνεχώς. 

 Προετοιμασία του νέου για τις απαιτήσεις της ένταξης στο χώρο της επαγγελματικής εργασίας, 

με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στις απορρέουσες υποχρεώσεις υπευθυνότητας και συνέπειας, όσο και 

στα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων. 

 

Α6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

- Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν ένα νέο άνθρωπο στην επιλογή της επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας είναι πολλοί και ο καθένας διαδραματίζει ένα – μεγαλύτερο ή μικρότερο – ρόλο σ’ αυτή 

την επιλογή:  



 Σε προσωπικό επίπεδο, ο νέος προσανατολίζεται προς ορισμένες επαγγελματικές επιλογές 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του, καθώς και τις δεξιότητές του. Ενώ, συχνά 

λαμβάνει υπόψη του τις  γενικότερες επιδόσεις του στο σχολείο ή τις επιδόσεις του σε 

συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα. 

 Η προσωπικότητα, βέβαια, του νέου, και οι ειδικότερες επιδιώξεις του, βαρύνουν ιδιαίτερα στην 

επαγγελματική επιλογή, καθώς ανάλογα με το πώς επιθυμεί να χτίσει το μέλλον του και το πώς 

αντιμετωπίζει τον κόσμο γύρω του, προχωρά και στις ανάλογες επιλογές. 

 Σημαντική επίδραση, ωστόσο, ασκούν τόσο οι γονείς όσο και το ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον, καθώς από νωρίς παρατηρούν και αντιλαμβάνονται στοιχεία της προσωπικότητας 

του νέου. Βέβαια, συχνά παρατηρείται η τάση των γονιών είτε να ωθούν τον έφηβο προς κάποιο 

επάγγελμα που οι ίδιοι θεωρούν «αξιόλογο» ή «προσοδοφόρο», είτε να θέτουν ως βασικό 

κριτήριο επιλογής πρωτίστως την οικονομική διασφάλιση, αφήνοντας κατά μέρος τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του νέου. 

 Συνάμα, οι επαγγελματικές επιλογές των γονιών ή άλλων μελών της ευρύτερης οικογένειας, 

λειτουργούν συχνά ως οδηγοί για την επαγγελματική πορεία του νέου, ιδίως αν υπάρχει κάποιος 

έτοιμος εργασιακός χώρος.  

 Το σχολείο έχει, επίσης, σημαντική επίδραση στην επιλογή του νέου διότι μέσα από την 

ενασχόληση με τα διάφορα μαθήματα και τις επιμέρους σχολικές δραστηριότητες, του παρέχει 

την ευκαιρία να διερευνήσει τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του.  

 Οι εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και οι τάσεις της αγοράς, κατευθύνουν συχνά την επιλογή του 

νέου, καθώς αίφνης παραγκωνίζονται επαγγέλματα που παλαιότερα θεωρούνταν ιδιαιτέρως 

αποδοτικά, και αναδύονται νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.  

 Ο τρόπος που ο νέος αντιλαμβάνεται τα πράγματα, και άρα το ζήτημα της επαγγελματικής 

αποκατάστασης, διαμορφώνεται μέσα από το πλέγμα των κοινωνικών του συναναστροφών 

(γονείς, συγγενείς, φίλοι), αλλά και μέσα από τις παραστάσεις που δέχεται από τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας. Είναι, επομένως, εύλογο πως ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα που 

προβάλλονται από τα ΜΜΕ επηρεάζονται κι οι επιδιώξεις των νέων ανθρώπων. 

 

Α7. ΑΙΤΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 

- Η αδιαμφισβήτητη αξία της εργασίας υπονομεύεται τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα 

του ατόμου να αντλεί συναισθηματική ικανοποίηση από την άσκηση του επαγγέλματός του, γεγονός το 

οποίο σχετίζεται τόσο με τις επαγγελματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην εποχή μας, όσο και 

με την ποιότητα των επιλογών που συχνά εξαναγκάζεται να κάνει το άτομο.  

 Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας ωθούν συχνά τους νέους ανθρώπους να επιλέξουν ένα επάγγελμα 

το οποίο δε σχετίζεται με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους μόνο και μόνο για να μπορέσουν 

να διασφαλίσουν τα αναγκαία οικονομικά έσοδα. Το γεγονός, όμως, ότι καλούνται να εργαστούν 

σ’ έναν χώρο που δεν κινεί το ενδιαφέρον τους ούτε πιθανώς καλύπτει την εσωτερική τους 

ανάγκη και έκφραση και δημιουργία, αλλά ούτε και ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους 



ικανότητες, αφαιρεί από την επαγγελματική τους ενασχόληση τη ζητούμενη αίσθηση 

ευχαρίστησης, ώστε να μπορούν να ασκήσουν για καιρό και με αποτελεσματικότητα το 

επάγγελμα αυτό.  

 Το ίδιο αρνητικό πλαίσιο, άλλωστε, διαμορφώνεται όταν το άτομο, αντί να επιλέξει το 

επάγγελμα που πραγματικά το ευχαριστεί, επιλέγει ένα άλλο με μόνο κριτήριο το οικονομικό 

κέρδος. Παρά τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρονται στο άτομο μέσω των αυξημένων 

οικονομικών εσόδων, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η επαγγελματική ενασχόληση 

καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του, και αν δεν μπορεί να αντλήσει 

ικανοποίηση από αυτή την ενασχόληση, καταλήγει να αισθάνεται παγιδευμένο και 

απογοητευμένο από τη ζωή του.  

 Σε αντίθεση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρελθόντος, όπου ο άνθρωπος είχε την 

ευκαιρία να αναλάβει τη δημιουργία ενός προϊόντος από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, 

στη σύγχρονη εποχή της εξειδίκευσης και της βιομηχανοποίησης, κάθε υπάλληλος αναλαμβάνει 

μέρος μόνο της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να αποξενώνεται από το τελικό 

προϊόν, το οποίο δεν αισθάνεται ως δικό του δημιούργημα. Προκύπτει, έτσι, μια αίσθηση 

ρουτίνας και μονοτονίας, αφού επί της ουσίας στον κάθε εργαζόμενο αναλογεί μια 

συγκεκριμένη – η ίδια πάντα – δραστηριότητα.  

 Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας που εξαναγκάζουν το άτομο να εργάζεται περισσότερες ώρες 

από το προβλεπόμενο, χωρίς μάλιστα να λαμβάνει οικονομική ανταμοιβή για τις υπερωρίες 

αυτές, η απουσία ασφάλισης ή η ελλιπής ασφάλιση, η διαρκής αίσθηση ανασφάλειας ως προς το 

αν θα μπορέσει να διατηρήσει τη θέση του, αλλά και η μείωση του τελικού μισθού, προκαλούν 

στο εργαζόμενο άτομο μια έντονα αρνητική διάθεση και μια διαρκώς αυξανόμενη απογοήτευση.  

 Η εργασία παύει να γίνεται αντιληπτή ως πηγή ευχαρίστησης και ως δικαίωμα, και αντικρίζεται 

ως προνόμιο, για χάρη του οποίου το άτομο εξαναγκάζεται να δεχτεί ποικίλες παραβιάσεις των 

εργατικών του δικαιωμάτων.  

 Η οικονομική κρίση, άλλωστε, εντείνει σε τέτοιο βαθμό τη δυσκολία επιβίωσης στους 

περισσότερους επαγγελματικούς χώρους, ώστε παρατηρείται ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πνεύματος, στο πλαίσιο του οποίου κάθε εργαζόμενος καλείται να διατηρήσει με κάθε κόστος τη 

θέση του είτε δεχόμενος την υποτίμησή του από την εργοδοσία είτε ακόμη και υπονομεύοντας 

τους συναδέλφους του, προκειμένου να μην είναι εκείνος που θα απολυθεί.  

- Έτσι, όμως το άτομο που δεν αντλεί ικανοποίηση από την εργασία του και δεν λαμβάνει την αναγκαία 

οικονομική ανταμοιβή γι’ αυτή, παύει να είναι αποτελεσματικό. Πολύ περισσότερο, όμως, βιώνει 

έντονα συναισθήματα άγχους, απογοήτευσης και δυσαρέσκειας, τα οποία αντανακλώνται τόσο στην 

επαγγελματική του επίδοση, όσο και στη συναναστροφή του με τους υπόλοιπους εργαζόμενους ή 

τους εξυπηρετούμενους πελάτες. Το άτομο μη μπορώντας να αισθανθεί πως μέσα από την εργασία 

του προσφέρει κάτι το ουσιαστικό, την εκτελεί εντελώς τυπικά, ζημιώνοντας επί της ουσίας όχι 

μόνο τον εαυτό του, αλλά κι εκείνους που εξαρτώνται από τη δική του απόδοση.  

 



Α8. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

- Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία ορίζεται ως μια μορφή εργασίας, που εκτελείται 

από ένα άτομο, για έναν εργοδότη ή πελάτη, εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιών και προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης. 

- Μορφές τηλεργασίας: 

 Ένας μισθωτός / υπάλληλος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο του εργοδότη ή των 

εργοδοτών του, η εργασιακή του ζωή είναι ιδιαιτέρως ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας κι έχει 

πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. 

 Κάποιος άλλος μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας-έτσι έχει πολύ περισσότερη ελευθερία 

να καθορίσει το ρυθμό εργασίας του, εκτελώντας την στον προσωπικό του υπολογιστή και 

συνδεόμενος μόνο όταν είναι απαραίτητο με το δίκτυο της επιχείρησης. 

- Οφέλη τηλεργασίας: 

 Μειώνει το χρόνο και τις απαιτούμενες δαπάνες για τη μεταφορά των εργαζομένων προς κι απ’ 

το χώρο της εργασίας. 

 Απαιτεί λιγότερες επαγγελματικές ανταλλαγές, γεγονός που συνιστά πλεονέκτημα από άποψη 

οικονομικού οφέλους σε σχέση με τη συμβατική εργασία.  

 Η απασχόληση στον προσωπικό χώρο αφήνει στον καθένα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

κι ελαστικότητας στον καθορισμό των ωρών εργασίας του. 

 Αυξάνει την παραγωγικότητα (και τα κέρδη των εργοδοτών) ενώ ενισχύει (τουλάχιστον 

θεωρητικά) την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 Συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας ειδικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (γυναικών, 

φοιτητών, ατόμων με ειδικές ανάγκες) 

 Οι γυναίκες μπορούν να συνδυάσουν την επαγγελματική δραστηριότητα με τα οικιακά 

καθήκοντα και τη μητρότητα, συμβάλλοντας στον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

 Οι φοιτητές – σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα ν’ απασχολούνται παράλληλα με τις σπουδές 

τους, εξασφαλίζοντας εισόδημα κι αποκτώντας την αναγκαία εργασιακή εμπειρία. Επίσης, 

μπορούν ν’ αναπτύσσουν κάποιες δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, να επικοινωνούν, να 

ψυχαγωγούνται, πράγματα που συντείνουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

 Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η τηλεργασία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής ένταξης 

κι όχι περιθωριοποίησης, αξιοποίησης των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους κι οικονομικής 

χειραφέτησης. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί γεύονται τη χαρά της δημιουργίας, νιώθουν 

χρήσιμοι στην κοινωνία, γνωρίζουν την αποδοχή και την αναγνώριση. 

- Αρνητικές επιδράσεις της τηλεργασίας: 

 Κοινωνική απομόνωση του εργαζομένου. 

 Δυσχέρειες προσαρμογής στα νέα δεδομένα για τις εργαζόμενες γυναίκες, ειδικά όταν υπάρχουν 

παιδιά στον οικογενειακό χώρο. Συχνά καθίσταται δύσκολος ο συνδυασμός της εργασίας στο 



σπίτι με την ανταπόκριση στα οικογενειακά καθήκοντα. Επίσης, μ’ αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες 

αποκλείονται από συλλογικά εργασιακά και κοινωνικά σχήματα, 

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω απομονωτισμού, καθώς η 

μη ένταξη τους στον παραδοσιακό εργασιακό χώρο δε διευκολύνει την υπέρβαση των 

προκαταλήψεων και του στιγματισμού. 

 Για τους νέους παραμονεύει ο κίνδυνος της αποσπασματικής κι ελλιπούς εργασιακής εμπειρίας, 

καθώς απουσιάζει η επαφή με το έμψυχο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα μπορούν ν’ 

αναπτύξουν μια εσωστρέφεια και μια διάθεση αποστασιοποίησης από τα κοινωνικοπολιτικά 

δρώμενα. 

 Πρόβλημα αποτελεί ο εγκλωβισμός στη λογική της υποαπασχόλησης και η εγκατάλειψη 

φιλοδοξιών επαγγελματικής ανέλιξης. 

 Χάνονται εργασιακά προνόμια – δικαιώματα (διακοπές, άδειες) λόγω της αδυναμίας συλλογικής 

διεκδίκησης τους αλλά και του ιδιότυπου χαρακτήρα της εργασίας. 

 Νομιμοποιείται στη συνείδηση των εργαζομένων πολιτών η μερική απασχόληση, που περιορίζει 

το πλαίσιο των εργασιακών κατακτήσεων και τις απολαβές τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

 

Α1. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

- Ο ρατσισμός ως ιδεολογία και πρακτική είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα (π.χ. καθεστώς δουλείας, 

εξόντωση αλλοθρήσκων, κ.ά.) κι έχει γίνει η αιτία για ανεπίτρεπτες διακρίσεις και μαζικές εξοντώσεις 

ανθρώπων. 

- Στην εποχή μας, παρά τις αξιοσημείωτες προόδους (π.χ. Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνής 

Αμνηστία, κ.ά.), το πρόβλημα του ρατσισμού επανακάμπτει με διάφορες μορφές: φυλετικός / 

θρησκευτικός / κοινωνικός ρατσισμός, εθνικισμός, φανατισμός, πολιτικές διακρίσεις. Ρατσισμός 

θεωρείται η μεροληπτική αντιμετώπιση ατόμων και ομάδων, η οποία καταστρατηγεί κάθε έννοια 

ισότητας και ισονομίας. 

- Τα αίτια του ρατσισμού: 

 Η έκπτωση των ηθικών αξιών (= αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ανθρωπισμός, κ.ά.), η αδιαφορία 

για το συνάνθρωπο (= αλλοτρίωση) και η κυριαρχία του υλιστικού μοντέλου ζωής. 

 Τα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα: ανεργία, λαθρομετανάστευση, οικονομική 

ανέχεια, ξενοφοβία. 

 Το χαμηλό πνευματικό επίπεδο και η πνευματική στενότητα των ανθρώπων (= αυτή η 

κατάσταση ευνοεί τη διάδοση κάθε είδους ρατσιστικών αντιλήψεων). 

 Η μισαλλοδοξία και η εμπάθεια για ό,τι είναι διαφορετικό. 

 Τα συμπλέγματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας και οι προκαταλήψεις σε βάρος των 

«άλλων» (π.χ. διακρίσεις σε βάρος γυναικών, μαύρων, αναπήρων, κ.ά.). 

 Το έμφυτο πάθος και ο πόθος των ανθρώπων για επιβολή, κυριαρχία και εκμετάλλευση των 

υπολοίπων (= παράδειγμα αποτελούν τα συμφέροντα που προωθούνται από πολιτικούς και 

οικονομικούς κύκλους σε βάρος ανθρώπων, κοινωνιών και ολόκληρων λαών). 

 Η αναβίωση του φασισμού, του εθνικισμού, του σωβινισμού και του θρησκευτικού 

φανατισμού σε πολλές χώρες του κόσμου. 

- Όλες οι αιτίες που επισημάνθηκαν παραπάνω έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και, καθώς 

συνδυάζονται, καθιστούν το πρόβλημα του ρατσισμού ιδιαίτερα οξύ. Ανάλογες όμως με τη σοβαρότητα 

του προβλήματος είναι και οι πολλαπλές του συνέπειες: 

 Εκβαρβαρισμός και αποκτήνωση των ανθρώπων (= ο ρατσισμός έχει ολέθριες συνέπειες: 

φανατίζει, αμβλύνει την κριτική ικανότητα, οδηγεί σε ακραίες και βίαιες συμπεριφορές). 

 Καταπάτηση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (= οι κάθε είδους διακρίσεις αναιρούν κάθε 

έννοια δικαίου). 

 Δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων (= η άνιση μεταχείριση και οι κοινωνικές 

προκαταλήψεις έχουν ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση ή τη στυγνή εκμετάλλευση 

ατόμων και ομάδων). 



 Δυσλειτουργία του κοινωνικού συνόλου: κοινωνική πόλωση, συγκρούσεις, βία, 

εγκληματικότητα, φανατισμός, μίσος, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, αδυναμία συνεννόησης 

και συνεργασίας για την ειρηνική επίλυση των όποιων διαφορών. 

- Το πρόβλημα του ρατσισμού τείνει να πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας, και γι’ αυτό είναι απαραίτητο 

να δρομολογηθούν άμεσα κάποιοι τρόποι αντιμετώπισής του. Αυτοί οι τρόποι μπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

 Ανθρωπιστική παιδεία (= η παιδεία καταπολεμά τις προκαταλήψεις και το φόβο απέναντι στο 

«διαφορετικό», ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και οδηγεί στην 

αυτογνωσία και στην εξοικείωση με το «διαφορετικό»). 

 Ευαισθητοποίηση των ανθρώπων πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα (= ό,τι είναι 

«διαφορετικό» δεν είναι αναγκαστικά και κατώτερο ή απειλητικό). 

 Κινητοποίηση διακρατικών οργανισμών (π.χ. ΟΗΕ, Διεθνής Αμνηστία). 

 Προβολή του προβλήματος απ’ τα ΜΜΕ και απ’ τους ανθρώπους του πνεύματος. 

 Θέσπιση, κατοχύρωση και αυστηρή εφαρμογή των νόμων που αφορούν την προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

- Είναι φανερό πως η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια σε παγκόσμια 

κλίμακα. Αν ωστόσο αδιαφορήσουμε τώρα για το πρόβλημα, στο άμεσο μάλλον θα εισπράξουμε στο 

πολλαπλάσιο τις οδυνηρές του συνέπειες.  

 

Α2. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

- Ο άνθρωπος είναι οντότητα προικισμένη με λογική και γι’ αυτό έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να 

αξιολογεί όσα συμβαίνουν γύρω του. Στόχος και επιδίωξή του είναι η κατάκτηση της γνώσης και της 

αλήθειας, της προσωπικής – υποκειμενικής αλήθειας, εφόσον αυτή εξαρτάται πάντα από την οπτική 

γωνία του κάθε ατόμου.  

- Προϋποθέσεις για την προσέγγιση της γνώσης και της αλήθειας: 

 Οι «ανοιχτοί» πνευματικοί ορίζοντες, η κριτική σκέψη, η πνευματική εγρήγορση. 

 Η διαλλακτικότητα, η έλλειψη μισαλλοδοξίας και φανατισμού. 

- Εμπόδιο σ’ αυτήν την πορεία προς τη γνώση και την αλήθεια στέκονται οι στερεότυπες αντιλήψεις – 

προκαταλήψεις: οι προκαταλήψεις είναι διαμορφωμένες και παγιωμένες συλλογικές αντιλήψεις που 

θεωρούνται ως «αυταπόδεικτες αλήθειες»  

- Οι προκαταλήψεις υιοθετούνται από τα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου σχεδόν ασυνείδητα και 

αβίαστα, χωρίς να προηγηθεί λογική διερεύνηση. Οι προκαταλήψεις μπορεί να έχουν θρησκευτικό, 

μεταφυσικό, κοινωνικό, κ.τ.λ. περιεχόμενο και «εμφυτεύονται» στην ατομική συνείδηση απ’ το 

κοινωνικό περιβάλλον, δηλ. την οικογένεια, το σχολείο, την θρησκεία, τα ΜΜΕ. 

- Οι στερεότυπες αντιλήψεις – προκαταλήψεις έχουν κατά κανόνα αρνητικά αποτελέσματα: 

 Στενεύουν τους πνευματικούς ορίζοντες. 

 Αποπροσανατολίζουν και χειραγωγούν τη σκέψη. 



 Καθιστούν τους ανθρώπους «μονολιθικούς» κι αδιάλλακτους. 

- Επομένως, το ζητούμενο σε μια κοινωνία που επιζητά την πρόοδο, είναι η άρση των προκαταλήψεων. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με την παιδεία και τον προσωπικό αγώνα του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 

Αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν – και επιβάλλεται – να γίνουν όλοι οι εκείνοι οι φορείς 

(οικογένεια, σχολείο, κ.τ.λ.) που δημιουργούν ή αναπαράγουν τις στερεότυπες αντιλήψεις.  

- Τα αποτελέσματα από την άρση των προκαταλήψεων είναι ευεργετικά:  

 Για το άτομο: γίνεται δεκτικό στο καινούριο, εξοικειώνεται με το διαφορετικό, 

ολοκληρώνεται ψυχικά και πνευματικά, προσεγγίζει την αλήθεια από πολλές οπτικές γωνίες. 

 Για την κοινωνία: προοδεύει, λειτουργεί εύρυθμα, και καταπολεμά νοσηρά κοινωνικά 

φαινόμενα (ρατσισμός, ανισότητες, αδικίες, διακρίσεις, εκδηλώσεις βίας και φανατισμού). 

- Άρα, χρέος κάθε ανθρώπου είναι να εξετάζει κριτικά όλες τις στερεότυπες αντιλήψεις που του 

παρουσιάζονται ως «ορθές» κι «αληθινές». Μ’ αυτό τον τρόπο κι ο ίδιος βελτιώνεται και το κοινωνικό 

σύνολο προοδεύει.  

 

Α3. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

- Ως στερεότυπο χαρακτηρίζεται ο συμβολικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη ομάδας 

ανθρώπων (εθνικής, κοινωνικής κ.λπ.) και βασίζεται σε γενικεύσεις (ενδεχομένως αυθαίρετες), π.χ. ότι 

οι Γερμανοί είναι πειθαρχικοί, οι Σκοτσέζοι τσιγκούνηδες κ.ά. Τα στερεότυπα με την ευρύτερη έννοια 

αποτελούν αντιλήψεις και παγιωμένες απόψεις που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο των χρόνων (όχι 

κατ’ ανάγκη μέσω προσεκτικής παρατήρησης και ουσιαστικού προβληματισμού), τα οποία περνούν από 

γενιά σε γενιά περιβεβλημένα με την αξία της αυθεντίας που τους προσδίδει η διαχρονική τους 

παρουσία στη συλλογική σκέψη.  

- Τα είδη των στερεοτύπων: 

 Στερεότυπα σε σχέση με τα δύο φύλα: ο ρόλος, αλλά και το κοινωνικώς αναμενόμενο από το 

κάθε φύλο συνιστούν βασικά αντικείμενα στερεοτυπικών συλλογισμών. Θέματα που καλύπτουν 

από το χρώμα των ρούχων που αναλογούν στα νεογέννητα ανάλογα με το φύλο τους, μέχρι τα 

ενδιαφέροντα, τις επαγγελματικές επιλογές και τη συμπεριφορά των ενήλικων γυναικών και 

ανδρών, αποτελούν ζητήματα που καθορίζονται και διαμορφώνονται μέσω των στερεοτύπων.   

 Στερεότυπα σε σχέση με τα επαγγέλματα: ένα χειρωνακτικό επάγγελμα, έστω κι αν αποφέρει 

σημαντικότερα οικονομικά οφέλη, συνεχίζει να θεωρείται υποδεέστερο από ένα επάγγελμα 

πνευματικής υφής, όπως είναι αυτό του γιατρού ή του δικηγόρου, μόνο και μόνο γιατί 

παραμένει σε ισχύ η στερεοτυπική αντίληψη πως εκείνος που καταβάλλει πνευματικό μόχθο 

είναι άνθρωπος των γραμμάτων, με σπουδές και πνευματική καλλιέργεια, και άρα του αναλογεί 

υψηλότερη κοινωνική αναγνώριση σε σχέση με εκείνον που καταβάλλει σωματικό μόχθο.  

 Στερεότυπα σε σχέση με τις κοινωνικές τάξεις: με τρόπο στερεοτυπικό διαμορφώνονται και 

οι αντιλήψεις των πολιτών σε σχέση με το διαχωρισμό των πολιτών σε κοινωνικές τάξεις, καθώς 

και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά, τις ποιότητες και τις ιδιότητες που αντιστοιχούν στους 

ανθρώπους ανάλογα με την τάξη που εντάσσονται.  



 Στερεότυπα σε σχέση με τα άλλα έθνη: με βάση τις συγκεχυμένες κάποτε πληροφορίες που 

υπάρχουν για τις διάφορες εθνότητες διαμορφώνονται στερεοτυπικές απόψεις για τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους. Ενώ, εκ των προτέρων αρνητικές τείνουν να είναι οι 

απόψεις των πολιτών για τους ανθρώπους άλλων εθνοτήτων που μεταναστεύουν στη χώρα, 

εφόσον γίνονται αντιληπτοί ως οικονομική επιβάρυνση.  

 Στερεότυπα σε σχέση με την ηλικία: ακόμη και επιμέρους ζητήματα, όπως το ποια είναι η 

αναμενόμενη συμπεριφορά, ιδεολογική τοποθέτηση και εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων 

ανάλογα με την ηλικία τους, αποτελούν συχνά αντικείμενο στερεοτυπικής προσέγγισης.  

- Τα αίτια επικράτησης των στερεοτυπικών αντιλήψεων: 

 Η αδυναμία και η απροθυμία των ανθρώπων να κρίνουν τα έτοιμα αυτά νοητικά σχήματα: 

το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκτίθενται στις στερεότυπες απόψεις από πολύ μικρή ηλικία, δεν 

τους δίνει την ευκαιρία να τις αντιμετωπίσουν με κριτικό τρόπο, εφόσον τους λείπουν οι 

αναγκαίες γνώσεις και η απαραίτητη κριτική ικανότητα, με αποτέλεσμα να τις αποδέχονται και 

να τις υιοθετούν ως έχουν, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.  

 Τα στερεότυπα εμφανίζονται συχνά ως αδιαμφισβήτητες αλήθειες: η εκπληκτική διάδοση 

των στερεοτυπικών απόψεων σε μια κοινωνία έχει ως αποτέλεσμα να τις συναντά και να τις 

ακούει ένα άτομο από πάρα πολλούς ανθρώπους και σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς 

του, με αποτέλεσμα να τις εκλαμβάνει από ένα σημείο και μετά ως αυταπόδεικτες αλήθειες που 

δεν χρήζουν κριτικής εξέτασης. 

 Τα στερεότυπα αποτελούν έναν οδηγό κοινωνικής επιβίωσης: πολλές φορές ακόμη κι αν ένα 

άτομο έχει αντιληφθεί πως κάποιες απόψεις ή κάποιες κοινωνικώς αναμενόμενες συμπεριφορές 

αποτελούν παρωχημένα στερεότυπα, διστάζει να τα παραγνωρίσει διότι θεωρεί πως θα 

προκαλέσει αρνητικές εις βάρος του εντυπώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 5ο: ΚΡΙΤΙΚΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 

Α1. ΚΡΙΤΙΚΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 

- Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί το σχολείο, για να προωθήσει τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του 

και να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό σ’ αυτήν τη διαδικασία, είναι και η αξιολόγηση των μαθητών. Αυτή 

προωθείται κυρίως με τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των μαθητών. Όλη όμως αυτή η διαδικασία έχει 

και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. 

- Τα θετικά αποτελέσματα από την αποτίμηση των επιδόσεων των νέων στο σχολείο είναι πολλά για 

όλους τους φορείς που «εμπλέκονται» στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

 Αξιολογώντας ο εκπαιδευτικός τους μαθητές του, πλησιάζει όλο και πιο πολύ τη νεανική 
προσωπικότητα· αποφεύγοντας την ισοπεδωτική αντιμετώπιση των μαθητών, αξιοποιεί τις 

ιδιαίτερες ικανότητές τους. 

 Η αξιολόγηση όμως είναι πλέον πολύτιμη και για τους μαθητές: ο νέος, με την αντικειμενική 

βέβαια αξιολόγηση των ικανοτήτων του, θα γνωρίσει τον εαυτό του, θα προσπαθήσει να 

περιορίσει τα λάθη του, να εντείνει τις προσπάθειές του, να θέσει στόχους πραγματοποιήσιμους 

από τον ίδιο και να αξιολογήσει τις δυνάμεις του. Γι’ αυτό, η αξιολόγηση οδηγεί τους νέους 

στην αυτογνωσία και αυτή με τη σειρά της σε ορθές επιλογές  στον επαγγελματικό και 

κοινωνικό χώρο. 

 Εκτός όμως από την κατάκτηση της αυτογνωσίας, το έργο της αξιολόγησης απλώνει και 
αλλού τη συνεισφορά του: ο μαθητής, που αξιολογείται, μαθαίνει πως μόνο με την προσπάθεια 

ανέρχεται στην ανώτερη κλίμακα της αξιολόγησης· έτσι αποβάλλει την οκνηρία και ρίχνεται 

στον αγώνα για το καλύτερο. Επιπλέον, ο μαθητής – με τις καλές ή κακές αξιολογήσεις των 

επιδόσεών του – κατορθώνει να συνειδητοποιήσει πως η μαθητική πορεία δεν είναι μια 

μακροχρόνια επιτυχής προσπάθεια. Κάποτε, κάπου θα σκοντάψει, κάπου θα αποτύχει και για 

λίγο θα αποθαρρυνθεί. Όμως με τη νέα, επιτυχή πια επίδοση και αξιολόγηση, θα ανακτήσει το 

θάρρος του, θα ελέγξει τα λάθη της κακής επίδοσής του και με χαλυβδωμένο ηθικό θα ριχτεί σε 

νέες προσπάθειες. 

 Ακόμη, η μαθητική αξιολόγηση είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την εδραίωση της 
αξιοκρατίας και σε άλλους κοινωνικούς τομείς: ο μαθητής, βιώνοντας την αντικειμενική 

αξιολόγηση, μαθαίνει πως μόνο ο δραστήριος, ο υπομονετικός, ο αγωνιστής επιβραβεύεται και 

ξεχωρίζει. Μ’ αυτήν τη συνειδητοποίηση θα ριχτεί και αργότερα σε έναν αγώνα να κατακτήσει 

και άλλους τομείς στηριζόμενος μόνο στις δυνάμεις του. 

 Όμως η αξιολόγηση των μαθητών βοηθά και την πολιτεία να καθορίζει αναλόγως την 
εκπαιδευτική πολιτική της: οι αποτυχίες των μαθητών σε συγκεκριμένους τομείς της 

εκπαίδευσης θα την αναγκάσει να τους αλλάξει ή να τους προσαρμόσει στις μαθητικές 

ικανότητες. Αντίθετα, οι επιτυχίες των μαθητών σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης θα τη 



βοηθήσει να τους βελτιώσει, να οραματιστεί και νέες κατευθύνσεις που θα αγγίζουν τις νεανικές 

επιθυμίες και τα νεανικά όνειρα. 

 Η αξιολόγηση ωστόσο βοηθά και την οικογένεια στην προσπάθεια της να γνωρίσει τους 
γόνους της: ίσως οι γονείς να τρέφουν αυταπάτες για τις ικανότητες των παιδιών τους και, 

επιθυμώντας να γίνουν «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους», να θέτουν στόχους υπεράνω των 

δυνατοτήτων των παιδιών, για να ικανοποιήσουν δικές τους ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η αντικειμενική αξιολόγηση των παιδιών στο σχολείο θα προσγειώσει τους γονείς 

στην πραγματικότητα και θα προφυλάξει τα παιδιά από την πορεία τους σε κατευθύνσεις 

«ξένες» προς τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. 

- Σ’ όλη όμως αυτή την προσφορά της αξιολόγησης υπάρχει και αντίλογος. Εκτός από τις πολλές 

θετικές επενέργειες της, επιφέρει και ένα πλήθος από αρνητικές: 

 Πρώτα – πρώτα δίνει «το πάνω χέρι» στον καθηγητή: αυτός, όταν θέλει να επιβάλει τις 

απόψεις του και να ικανοποιήσει την αρχομανία του, επισείει την αξιολόγηση ως κρεμάμενη 

απειλή πάνω από το κεφάλι των μαθητών. Έτσι, όποιοι μαθητές συντηρούν το κλίμα του 

μονολόγου στη μαθητική αίθουσα, όποιοι «ευλογούν» την αυθεντία του καθηγητή, όσοι 

υποτάσσονται στις αναχρονιστικές, σε αρκετές περιπτώσεις, μεθόδους της γνώσης, αυτοί και 

ανέρχονται στην ανώτερη κλίμακα της αξιολόγησης. Αντίθετα, όποιοι αμφισβητούν την 

επικυριαρχία αυτών των παραγόντων παίρνουν θέση στην κατώτερη κλίμακα της αξιολόγησης. 

 Επίσης, η αξιολόγηση δρα αρνητικά και ως προς τις σχέσεις των μαθητών, όταν χωρίζει τη 
μαθητική αίθουσα σε δυο μέρη, το «καλό» και το «κακό»: τότε, η έπαρση οδηγεί τους 

«καλούς» στον εγωισμό, την αλαζονεία και την περαιτέρω βαθμοθηρία. Οι «κακοί», απ’ την 

πλευρά τους, ανταποδίδουν την αλαζονεία με περιφρονήσεις, ευτελισμούς και με λογής – λογής  

άλλους προπηλακισμούς των «καλών». 

 Πολλές φορές ακόμη, ιδιαίτερα σήμερα, η αξιολόγηση ευτελίζεται, καθώς πολλοί μαθητές 
κρίνονται άξιοι για υψηλές επιδόσεις χωρίς να το αξίζουν: μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο βαθμός 

παρέχεται αφειδώς σε «καλούς» και «κακούς», αρκεί να χρησιμοποιηθεί ως εφόδιο για σκοπούς 

ξένους προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέτοιοι σκοποί είναι η είσοδος στα πανεπιστήμια ή σε 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες, η ικανοποίηση των γονέων και η προώθηση της στείρας σκέψης. 

- Ύστερα από την κατάθεση των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, το δίλημμα 

για την ωφελιμότητά της είναι εντονότερο και η χρήση της γεννά πολλά ερωτηματικά. Είναι τελικά 

ωφέλιμη ή καταστρεπτική; Η απάντηση είναι εύκολη. Μπορεί όντως η αξιολόγηση να ωφελήσει, αρκεί 

να είναι αξιοκρατική και αντικειμενική: 

 Ο δρόμος προς αυτού του είδους την αξιολόγηση διανοίγεται, αν οι κριτές αξιολογούν τους 
μαθητές με βάση το έργο τους και μόνο: το μαθητικό έργο παίρνει την οριστική του μορφή με 

την «τριβή» του μέσα από αξίες, όπως είναι η προσπάθεια, ο μόχθος, η έρευνα, η επιμονή, η 

υπομονή και άλλες. Έτσι, αξιολογώντας οι κριτές το μαθητικό έργο, αποτιμούν αξίες και 

αποφεύγουν τη μεροληπτική αξιολόγηση. 



 Ακόμη, αντικειμενική και αξιοκρατική είναι η αξιολόγηση που δε στιγματίζει, κυρίως τους 
«κακούς» μαθητές: η προνομιακή αντιμετώπιση των «καλών» μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς και ο εύκολος στιγματισμός των «κακών» ανήκουν στη σφαίρα της απαξίας και 

όχι της αξίας . Οι «κακοί» μαθητές εγκαταλείπουν κάθε δημιουργική προσπάθεια. Γι’ αυτό, και 

οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους μαθητές και κυρίως να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τους «κακούς» μαθητές, με απώτερο σκοπό να τους προωθήσουν 

στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας. 

 Βέβαια, η αξιολόγηση γίνεται ακόμη αντικειμενικότερη και πλατύτερη, όταν το μαθητικό 
έργο αποτιμάται από πολλές οπτικές γωνίες: η μαθητική πορεία δεν είναι αυτόνομη πορεία 

ενός ατόμου ούτε προσδιορίζεται από τη δική του μόνο δράση. Κοινωνικοί, οικογενειακοί και 

ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν στη νεανική ψυχή και επηρεάζουν τη μαθητική πορεία του 

νέου. Γι’ αυτό, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, 

γιατί μπορεί να εμποδίζουν τους νέους να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους, για να κατακτήσουν 

το άξιο και το υψηλό. 

 Ωστόσο, και η αντιδογματική αξιολόγηση προσεγγίζει κατά πολύ τα όρια της 
αντικειμενικής αξιολόγησης: πολιτεία και κριτές πρέπει να αποβάλουν τα δικά τους 

στερεότυπα και να αξιολογήσουν χωρίς προκαταλήψεις. 

- Συμπερασματικά, μόνο η αξιοκρατική και η αντικειμενική αξιολόγηση καταδεικνύει το ύψος και την 

αξία της. Κάθε άλλη μορφή της υπονομεύει τη δυναμική της και από μέσο, που οδηγεί στο άξιο και το 

υψηλό, καταντά μέσο που καλλιεργεί το φόβο, εκτρέφει το στιγματισμό, την οκνηρία, την αυταρέσκεια 

και κάθε άλλη απαξία. 

 

Α2. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 

- Καταρχήν, ο κριτής οφείλει να συνειδητοποιήσει πως η γόνιμη κριτική δεν ταυτίζεται μόνο με 
την άρνηση, το γκρέμισμα, την αποδοκιμασία και την επίκριση. Κρίνω δε σημαίνει μόνο στηλιτεύω, 

αποδοκιμάζω και καταδικάζω. Ο καλός κριτής, αντίθετα, οφείλει να προσφεύγει και σε λόγους 

εγκωμιαστικούς. Ο έπαινος είναι η πολυτιμότερη προωθητική δύναμη προς τη δράση και τη δημιουργία. 

Οπλίζει ακόμη τον κρινόμενο με αυτοπεποίθηση και δύναμη να καταβάλλει και νέες αποδοτικές 

προσπάθειες. Όμως και ο έπαινος, όταν γίνεται αυτοσκοπός, αποβαίνει βλαπτικός. Σε τέτοιες περιπτώ-

σεις καλλιεργεί ψευδαισθήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους εκτρέφουν τάσεις αλαζονείας, επίδειξης και 

εγωκεντρισμού.  

- Η γόνιμη κριτική όμως προϋποθέτει και την απαλλαγή του κριτή από μικρόψυχα πάθη. Η 

ιδιοτέλεια, για παράδειγμα, ο υπέρμετρος εγωισμός και οι προκαταλήψεις είναι ανασταλτικοί 

παράγοντες της καλής κριτικής. Γενικά, τα πάθη αυτά συσκοτίζουν το νου του κριτή και τον «σύρουν» 

σε μια κριτική που εξυπηρετεί παντός είδους συμφέροντα. Αντίθετα, η ανιδιοτελής κριτική ξεπερνά τα 

εμπόδια που θέτει ο ωφελιμισμός, ο τυφλός εγωισμός και τα στερεότυπα σχήματα. Μια τέτοιου είδους 

κριτική πηγάζει από τίμιες προθέσεις, αναζητά την αλήθεια, είναι ξάστερη, εναργής και όντως αποτιμά 



την αξία ή την απαξία πράξεων και κοινωνικών θεσμών, για να προωθήσει το δίκαιο, το άξιο, το 

ελεύθερο, το έντιμο. 

- Ωστόσο, η γενικότερη ενημέρωση του κριτή και η γνώση του αντικειμένου της κριτικής 
διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις μιας εύστοχης κριτικής. Η ευρεία ενημέρωση οπλίζει τον κριτή με 

γνώσεις. Η εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου της κριτικής τον προφυλάσσει από άστοχες 

επισημάνσεις. Αντίθετα, η άγνοια ή η ημιμάθεια οδηγούν σε επιπόλαιες και επιφανειακές κρίσεις. 

Εύκολα, επομένως, διαπιστώνει κανείς πως τα επιχειρήματα του ανενημέρωτου κριτή είναι αδύναμα να 

εισχωρήσουν στην ουσία των πραγμάτων. Απλώς ο τέτοιου είδους κριτής αρκείται στα επιφαινόμενα, 

κρίνει επιπόλαια και φυσικά δεν πείθει. 

- Βέβαια, ο κριτικός λόγος για να ευδοκιμήσει είναι απαραίτητο να υπάρχει κλίμα 
ελευθεροστομίας. Με την κατοχύρωση της παρρησίας αποτρέπεται κάθε είδος λογοκρισίας, κυρίως από 

τους εξουσιαστές, και ανοίγει ο δρόμος προς την καθολική και ολόπλευρη διερεύνηση μιας πράξης ή 

ενός θεσμού. Αντίθετα, οι κάθε είδους περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης που θέτουν 

ανελεύθερα καθεστώτα, οδηγούν τους «κατ’ επίφαση» κριτές σε μια κριτική που εξυπηρετεί πολιτικά 

και όχι μόνο συμφέροντα. 

   

Α3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

 Λόγοι που μας εμποδίζουν να δεχτούμε την κριτική των άλλων: 

 Τα προσωπικά συμφέροντα. 

 Ο στείρος εγωισμός (αυταρέσκεια, εγωπάθεια, αλαζονεία). 

 Οι στερεότυπες θέσεις και τα δόγματα. 

 Οι ανταγωνιστικές σχέσεις. 

 Η άγνοια του ρόλου της κριτικής και της αυτοκριτικής. 

 

Α4. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 

 Μύηση στο ρόλο και την αξία της κριτικής: με την κριτική ανοίγει ο δρόμος προς την 

αυτοκριτική και την αυτογνωσία («γνώθι σαυτόν»).  

 Αναγνώριση του διπλανού μας ως ισότιμου εταίρου για την πορεία μας στη ζωή: η σχέση 

ανάμεσα σε εμάς και το συνάνθρωπό μας είναι διαλεκτική· αυτήν ακριβώς τη διαλεκτική σχέση 

στεριώνει η καλοπροαίρετη κριτική.  

 Αποβολή του εγωκεντρισμού: κανείς δεν είναι αλάθητος και αναμάρτητος.  

 Ξήλωμα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.  

 

Α5. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

- Σύμφωνα με το άρθρο 1 (γ) του νόμου 1566, σκοπός της εκπαίδευσης είναι, επίσης, να βοηθά τους 

μαθητές «να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη ... ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με 



την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην 

ανάπτυξη της πατρίδας μας». 

- Η θεωρητική δυναμική του προηγούμενου άρθρου του νόμου για την εκπαίδευση είναι 

αναμφισβήτητη. Το ζητούμενο είναι πώς αυτή η θεωρητική δυναμική θα γίνει πράξη. Η προσπάθεια 

αυτή θα ευοδωθεί, μόνο όταν αρχικά ορίσουμε με σαφήνεια τι εννοούμε «κριτική σκέψη» και τι 

περιμένουμε απ’ αυτή. Εύκολα μπορούμε να ορίσουμε την κριτική σκέψη, αν καταφύγουμε στο μεγάλο 

της εχθρό, τη στείρα σκέψη. Η στείρα σκέψη έχει πολλές μορφές. Άλλοτε είναι ανελεύθερη, άλλοτε 

δογματική, άλλοτε αβαθής, άλλοτε χρησιμοθηρική και άλλοτε ετερόφωτη. Όλα όμως αυτά τα 

γνωρίσματα της στείρας σκέψης δεν προσιδιάζουν στην κριτική σκέψη, που είναι ελεύθερη, 
δυναμική, πολύπλευρη, ενορατική και αυτόφωτη. 
- Εύλογο είναι πως τα γνωρίσματα αυτά της κριτικής σκέψης την καθιστούν αξία καθεαυτή για πολλούς 

λόγους: 

 Καταρχήν, αυτή διαπλάθει ελεύθερες προσωπικότητες: αυτή δηλαδή αρνείται την υποτέλεια, 

τη δουλεία, την εξάρτηση, την απάθεια και το συνακόλουθο ατομικό και κοινωνικό μαρασμό. 

 Αυτή πρώτη σηκώνει τη σημαία της ελεύθερης δράσης, της δυναμικής πορείας και της 
συνακόλουθης ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 Ο κριτικός νους δεν είναι μονοδιάστατος: δεν εγκλωβίζεται δηλαδή σε δόγματα και 

στερεότυπα· είναι πολύπλευρος, καταδεκτικός και πλατύς. 

 Κυρίως, το κριτικό πνεύμα δε στέκεται στα επιφαινόμενα, πάει πιο βαθιά και αγγίζει τα 
παρόντα και σχεδιάζει τα μελλούμενα. 

 Το πνεύμα που κρίνει δεν αρέσκεται σε «εύπεπτη και μασημένη τροφή»: προβαίνει σε 

συγκρίσεις, αναλογίες, προσθέσεις και αφαιρέσεις, ώστε να αποφύγει την παραπλάνησή του από 

επίδοξους ερμηνευτές της πραγματικότητας, που έχουν αναγάγει την πλάνη ως το καλύτερο 

μέσο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.  

- Με την κατάδειξη του ρόλου της κριτικής σκέψης στην ανθρώπινη προσωπικότητα, αναλογιζόμαστε το 

βάρος που πέφτει στους φορείς εκείνους που έχουν αναλάβει την καλλιέργεια και την προώθησή της. 

Σήμερα όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, ίσως λόγω του φορτίου της κριτικής 

σκέψης, αλλά ίσως λόγω δικών τους ατοπημάτων, τείνουν να υποβαθμίσουν με την πρακτική τους την 

κριτική σκέψη, γιατί στην ουσία καλλιεργούν τη στείρα σκέψη μ’ όλες τις παραφυάδες της. Αυτή την 

πρακτική ακολουθεί και το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Τα ατοπήματά του για την υποβίβαση και 
τον ευτελισμό της κριτικής σκέψης αφορούν όλους τους φορείς του. 

- Ας ξεκινήσουμε από τους εκπαιδευτικούς, για να ελέγξουμε την ευθύνη τους στον ευτελισμό της 

κριτικής σκέψης. Οι περισσότερες απ’ τις σημερινές μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται από 

τους εκπαιδευτικούς είναι εξουσιαστικές, δογματικές και μονοδιάστατες. Οι εκπαιδευτικοί, διδάσκοντας 

ως αυθεντίες και ακολουθώντας πιστά αναχρονιστικές εκπαιδευτικές «συνταγές» των στείρων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατορθώνουν να επιβληθούν οι ίδιοι και όχι να προωθήσουν την κριτική 

σκέψη. Γι’ αυτό, όλη η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στο μονόλογο.  



- Και οι άλλοι όμως φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος απαξιώνουν την κριτική σκέψη. Ας δούμε 

τον αντίκτυπο του σχολικού εγχειριδίου στην κριτική σκέψη: η χρήση τον ενός και μόνου 

συγγράμματος για κάθε τομέα της γνώσης δυσχεραίνει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.   

- Ωστόσο, και ο ρόλος των σημερινών αναλυτικών προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα βλαπτικός προς 

την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Όσοι υπουργοί παιδείας, τόσες κατευθύνσεις της παιδείας και 

άλλα τόσα αναλυτικά προγράμματα. Άλλα αγγίζουν τη νέα γενιά, άλλα την προσπερνούν, άλλα την 

καθηλώνουν στην αδιαφορία και την απάθεια, άλλα εκδημοκρατίζουν τη σχολική ζωή, άλλα είναι 

αντιπαιδαγωγικά. 

- Γι’ αυτό, διαφορετικά πρέπει να δράσουν όλοι οι φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να 

προωθήσουν την κριτική σκέψη:  

 Το βάρος αρχικά πέφτει στην πολιτεία. Αυτή έχει χρέος να οδηγήσει τους νέους στις πηγές της 

κριτικής σκέψης. Αρχικά, οφείλει να εφαρμόσει το θεσμό της χρήσης πολλαπλών βιβλίων για 
κάθε τομέα της γνώσης. Η δεύτερη κίνηση της πολιτείας αφορά τα αναλυτικά προγράμματα: 

τα συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών με συγκεκριμένους κοινωνικούς, 

πολιτικούς, οικονομικούς, εθνικούς, διαπολιτισμικούς και όχι κομματικούς στόχους κρίνονται 

απολύτως αναγκαία. Η κριτική σκέψη ταυτίζεται μόνο με την προώθηση της κοινωνικής 

προόδου, της πολιτικής δράσης, της οικονομικής ευημερίας, της αυτόνομης εθνικής πορείας, 

αλλά και της συνεισφοράς μιας χώρας στον παγκόσμιο πολιτισμό. 

 Δεν είναι όμως και λίγη η ευθύνη που βαραίνει τους εκπαιδευτικούς: αυτοί, οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους ως πολύτιμων κοινωνικών λειτουργών· η αέναη προσωπική 

κατάρτιση, η απλοχωριά της ψυχής  και προπαντός ο διάλογος και η συζήτηση στη σχολική 

αίθουσα είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 

Στην προσπάθεια τους αυτή αρωγό πρέπει να βρουν και την πολιτεία. Αυτή οφείλει να τους 

στηρίξει οικονομικά, να φροντίσει για την πληρέστερη κατάρτισή τους, αποτρέποντας την 

οικονομική τους εξαθλίωση και την άλωσή τους από την οκνηρία και την άγνοια. 

 Τέλος, και οι ίδιοι οι νέοι με τη στάση τους οφείλουν να επαγρυπνούν και σκέφτονται με κριτικό 

πνεύμα. Νέοι οκνηροί, απαθείς, μαλθακοί και αποχαυνωμένοι ποτέ δε θα γευτούν τα αγαθά της 

κριτικής σκέψης. Κι αυτό, γιατί η κριτική σκέψη «θέλει αρετήν και τόλμη» και γιατί είναι κυρίως 

«μέγας άγων» ίσως και ο «έσχατος» για τη διάπλαση ενεργών, υπευθύνων, προοδευτικών και 

συλλογικών προσωπικοτήτων. 

 

Α6. ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

- Ο αυτοέλεγχος και η αυτοκριτική ανοίγουν στον άνθρωπο το δρόμο προς την κατάκτηση της 

αυτογνωσίας και συνακόλουθα προς τη γνώση των δυνάμεών του (για ασφαλή επαγγελματική πορεία) 

και προς την απαλλαγή του από τον εγωκεντρισμό, τα δόγματα και τον αμοραλισμό. Οι παραπάνω 

κατακτήσεις του ανθρώπου μέσα από τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική καταδεικνύουν την 

πολυτιμότητά τους για κάθε πτυχή της ζωής. 



- Ειδικότερα, στον επαγγελματικό χώρο ο ρόλος του αυτοελέγχου και της αυτοκριτικής είναι 

καθοριστικός για την επαγγελματική επιτυχία. Σήμερα η επαγγελματική επιτυχία προϋποθέτει γνώση 

των δυνάμεών μας και θάρρος στις αποτυχίες.  

- Όσο όμως ωφέλιμη είναι η αυτοκριτική στον επαγγελματικό τομέα, άλλο τόσο είναι ωφέλιμη και στον 

κοινωνικό τομέα. Με το συνεχή έλεγχο του εαυτού μας απαλλασσόμαστε από τον εγωκεντρισμό, την 

ατομική προβολή και την αδιαλλαξία, που απειλούν την κοινωνική συνοχή. Ο έλεγχος του εαυτού μας 

δεν ψαλιδίζει τις φιλοδοξίες μας· αντίθετα, με την ενδοσκόπηση εξοβελίζουμε τις ναρκισσιστικές και 

αυτάρεσκες τάσεις μας, που είναι καταστρεπτικές και για την ατομική και για την κοινωνική προκοπή. 

Επιπλέον, η αυτοκριτική μας εντάσσει στην κοινωνική πραγματικότητα, γιατί συνειδητοποιούμε ότι 

είναι αδύνατο να προσπεράσουμε μόνοι μας τις δυσκολίες που ορθώνονται σε κάθε βήμα μας.  

- Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι ωφέλειες της αυτοκριτικής και στον πνευματικό τομέα. Όταν ελέγχουμε 

τις σκέψεις μας, απελευθερώνουμε το νου μας από δόγματα και άλλα στερεότυπα σχήματα. Έτσι, 

ελεύθερος πλέον ο νους αποκτά την ικανότητα να εντρυφήσει, να εμβαθύνει και να φτάσει στην 

αλήθεια. 

- Και στον ηθικό όμως τομέα ο ρόλος της αυτοκριτικής είναι ιδιαίτερα πολύτιμος. Η αυτοκριτική 

απομονώνει τις παρορμήσεις της ψυχής. Έτσι, χωρίς τις παρορμήσεις της ψυχής κινούμαστε με οδηγό 

τον ορθό λόγο, που περιορίζει τα πάθη του μίσους, της έξαψης, της οργής και της εκδίκησης. Γι’ αυτό, 

θα λέγαμε πως η αυτοκριτική είναι μια διαδικασία λυτρωτική από κάθε εσωτερικό καταναγκασμό. Αυτή 

επομένως ανοίγει το δρόμο προς την εσωτερική ελευθερία. 

- Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους η αυτοκριτική θεωρείται πολύτιμη ανθρώπινη διαδικασία. Για 

να την εφαρμόσει όμως κάποιος, χρειάζεται αγώνας. Χρειάζεται ταπεινοφροσύνη, αποδοχή των 

αδυναμιών μας, αναγνώριση των λαθών μας. Όλα όμως αυτά με μέτρο, γιατί όσο καταστρεπτική είναι η 

έλλειψη της αυτοκριτικής, άλλο τόσο καταστρεπτική είναι η κατάχρησή της. Η κατάχρησή της λειτουργεί 

δυναστευτικά. Η καταδυνάστευση του εαυτού μας από έναν ασφυκτικό έλεγχο μας προσδένει σε 

καταστροφικά δεσμά. Είναι τα δεσμά της ατολμίας στον επαγγελματικό χώρο, τα δεσμά της 

απομόνωσης στον κοινωνικό χώρο, τα δεσμά της δυσπιστίας και του αρνητικού παροξυσμού στον 

πνευματικό χώρο και τα δεσμά των ποικίλων ψυχολογικών συμπλεγμάτων στον ηθικό χώρο. 

Καθηλωμένοι λοιπόν σε αυτά τα δεσμά, μοιάζουμε με όντα άτολμα, αντικοινωνικά και αήθη, που δεν 

ταυτίζονται με τον Άνθρωπο. Γι’ αυτό, ο αγώνας για αυτοκριτική πρέπει να έχει στόχους ανθρώπινους. 

Αυτοί είναι οι στόχοι της δράσης, της κοινωνικότητας, της πνευματικότητας και της ηθικής 

ολοκλήρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 6ο: Η ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

 

- Απ’ την αρχαιότητα ακόμη οι Σπαρτιάτες έγιναν ονομαστοί για την ανδρεία και για τη λακωνικότητά 

τους. Συνήθως έλεγαν ότι «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» και μ’ αυτή τη φράση εννοούσαν πως είναι 

πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να εκφράζεται με συντομία και – ταυτόχρονα – με ευστοχία. Από τότε 

έχουν περάσει πολλοί αιώνες. Ωστόσο ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν 

ότι η λακωνικότητα είναι αρετή και πλεονέκτημα. Ίσως δεν έχουν άδικο, διότι: 

 Αποφεύγονται οι περιττολογίες, οι ασάφειες και οι προσπάθειες εντυπωσιασμού. Η λακωνική 

έκφραση στο πλαίσιο ενός διαλόγου προσδίδει στα λεγόμενα του κάθε ομιλητή σοβαρότητα και 

καθίσταται, συνάμα, εμφανής η συγκρότηση του λόγου, η ουσιαστική σκέψη και μελέτη επί των 

ζητημάτων που έχει προηγηθεί, καθώς και ο σεβασμός του ομιλητή απέναντι στους συνομιλητές 

του. 

 Επιτυγχάνεται η σαφήνεια, η λιτότητα και η εστίαση στο συζητούμενο πρόβλημα. Με τη 

λακωνικότητα των διατυπώσεων, και άρα με τη σαφήνεια, την ακριβολογία και την καθαρή 

παρουσίαση των επιχειρημάτων, οι συνομιλητές μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα την 

ανάπτυξη των συλλογισμών και να κατανοούν πληρέστερα και σε βάθος τις εκφραζόμενες 

απόψεις.  

 Υπάρχει αμεσότητα στην επικοινωνία πομπού – δέκτη. Η λακωνικότητα επιτρέπει την 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των ατόμων τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε 

επαγγελματικό επίπεδο, εφόσον επικεντρώνει τη συζήτηση πάντοτε στα καίρια ζητήματα, χωρίς 

υπεκφυγές ή αμφίσημες διατυπώσεις. 

 Η επιδίωξη της λακωνικότητας συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο όξυνσης της αντιληπτικής 

ικανότητας του ατόμου, εφόσον το εξωθεί να αναζητά πάντοτε τα καίρια στοιχεία κάθε 

ζητήματος και στη διάκρισή τους από τα λιγότερο ουσιώδη.  

 Η λακωνικότητα, άρα, μπορεί να λειτουργήσει ως γενικότερος τρόπος ζωής: η αναζήτηση και η 

επιλογή του καίριου, οπότε, δεν αφορά μόνο τη λεκτική έκφραση του ατόμου, αλλά και τη 

γενικότερη οργάνωση της καθημερινότητάς του.  

 Η λακωνικότητα αποτελεί σημαντικό ζητούμενο κυρίως στο χώρο της πολιτικής, υπό την έννοια 

πως από τους πολιτικούς απαιτούνται ουσιαστικές απαντήσεις για τα προβλήματα του τόπου και 

όχι φλύαρες απαντήσεις γεμάτες κενολογίες και γενικότητες.  

 Η λακωνικότητα σε τομείς όπως είναι αυτός της ενημέρωσης των πολιτών αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία στην εποχή μας, όπου η έλλειψη χρόνου καθιστά συχνά αναγκαία την καίρια και γοργή 

παροχή πληροφοριών για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα. 

 Η αξία της λακωνικότητας προκύπτει κι από την έμφαση που δίνεται σε αυτή στο πλαίσιο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την άσκηση της περιληπτικής απόδοσης ενός κειμένου.  



 Η λακωνική έκφραση, σε μια εποχή που διακρίνεται για τους γοργούς ρυθμούς της και τη 

διαρκή ένταση, έχει αποτελέσει το βασικό μοτίβο λειτουργίας και των πιο δημοφιλών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Twitter). 

- Υπάρχουν, όμως και επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες η λακωνικότητα δεν επαρκεί: 

 Η διαδικασία της διδασκαλίας απαιτεί αρκετές φορές τη διεξοδική και αναλυτική παρουσίαση 

μιας σύνθετης έννοιας, ενός φαινομένου ή ενός ιστορικού γεγονότος, προκειμένου οι μαθητές να 

μπορέσουν να το κατανοήσουν καλύτερα. 

 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αναγκαία η αφήγηση ενός γεγονότος κατά τρόπο αναλυτικό 

(π.χ. καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων), μιας και κάθε του λεπτομέρεια μπορεί να φανεί 

σημαντική, ο ομιλητής δεν μπορεί να καταφύγει σε λακωνικές διατυπώσεις.  

 Όταν ο ομιλητής θέλει να αποσαφηνίσει μια ιδέα ή μια θεωρία του, αναγκάζεται συχνά να 

προχωρήσει σε μια αναλυτική παρουσίαση, προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι 

πτυχές και όλες οι παράμετροι της παρουσιαζόμενης ιδέας (άποψης, θεωρίας).  

 Στην ερμηνευτική δημοσιογραφία, όπου στόχος είναι η ανάλυση των πολιτικών και οικονομικών 

καταστάσεων, κρίνεται συχνά αναγκαία μια διεξοδική παρουσίαση των δεδομένων, προκειμένου 

να καθίσταται σαφέστερη η πορεία που ακολουθούν τα πράγματα. 

- Στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επικοινωνίας, όταν το ζητούμενο είναι η καλύτερη γνωριμία μεταξύ 

των ατόμων, είναι συχνά επιβεβλημένη η αναλυτική αφήγηση προσωπικών εμπειριών και 

παρελθοντικών γεγονότων∙ κάτι που θεωρείται θεμιτό, εφόσον σε μια τέτοια συζήτηση δεν τίθενται 

χρονικοί περιορισμοί, όπως, για παράδειγμα, σ’ έναν διάλογο που πραγματοποιείται σε επαγγελματικό 

πλαίσιο και επιδιώκει τη γοργή συνεννόηση μεταξύ των συνδιαλεγόμενων ατόμων.  

- Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η λακωνικότητα 

είναι δείγμα εσωστρέφειας κι ότι οι άνθρωποι που εκφράζονται λιτά είναι συνήθως συνεσταλμένοι και 

περνούν συχνά απαρατήρητοι. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα, διότι η 

λακωνικότητα είναι μια ιδιότητα που – τις περισσότερες φορές – χαρακτηρίζει ανθρώπους που έχουν 

ξεκάθαρες απόψεις και σαφείς στόχους στη ζωή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 7ο: Ο ΤΑΧΥΣ ΡΥΘΜΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΟΝΟΥ 

 

- Στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και των καταιγιστικών ρυθμών ζωής οι άνθρωποι 

αναγκάζονται να εξοικονομούν συνεχώς χρόνο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Προσπάθειες εξοικονόμησης χρόνου γίνονται σε όλους σχεδόν τους 

τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων:  

 Στην εργασία: εκτεταμένη χρήση μηχανών και Η/Υ. 

 Στις μεταφορές: ταχύτερα και πιο εξελιγμένα μέσα μεταφοράς. 

 Στις καθημερινές συνήθειες: «γρήγορο» - πρόχειρο φαγητό. 

 Στον τρόπο ζωής γενικά: αυτοματοποίηση και αυστηρός προγραμματισμός των 

καθημερινών δραστηριοτήτων, π.χ. διασκέδαση, φιλικές συναναστροφές, ξεκούραση. 

- Ένας τέτοιος τρόπος ζωής, όμως, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. 

Η συνεχής και εναγώνια προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου διαταράσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις. Ανάμεσα σε άλλες (ανασφάλεια, αλλοτρίωση, έλλειψη κοινωνικότητας) 

ξεχωρίζει το άγχος. 

- Αίτια πρόκλησης άγχους στον σύγχρονο άνθρωπο:  

 Ανεργία / Οικονομικά προβλήματα: στη χώρα μας, όπου τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν 

εξαιρετικά υψηλά τα τελευταία χρόνια, είναι εύλογη η αυξημένη παρουσία άγχους. Έντονο 

άγχος, εντούτοις, βιώνουν πλέον ακόμη κι εκείνοι που εργάζονται, καθώς οι μειώσεις στους 

μισθούς με την παράλληλη αύξηση των τιμών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, έχουν 

δυσχεράνει κατά πολύ τον οικονομικό προγραμματισμό κάθε οικογένειας. 

 Καταναλωτισμός: η τάση που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες να αναζητούν οι άνθρωποι το 

αίσθημα της ευδαιμονίας μέσα από την απόκτηση ολοένα και περισσότερων υλικών αγαθών. 

Έτσι, όμως, επιβαρύνουν τον εαυτό τους με επιπλέον, και μάλιστα περιττές, ανησυχίες, ιδίως 

όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι. 

 Απουσία ελεύθερου χρόνου.  

 Οι ανταγωνιστικές σχέσεις: ένα ανησυχητικό σύμπτωμα των ημερών μας είναι η 

ανταγωνιστική διάθεση που κυριαρχεί στις περισσότερες διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. 

 Μοναξιά & υπαρξιακή αγωνία: η αδυναμία του ατόμου να δημιουργήσει πραγματικές σχέσεις 

φιλίας και η αίσθηση πως δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους του ή να προσδιορίσει 

το νόημα της ζωής του.  

- Επιπτώσεις του άγχους: 

 Σε ό,τι αφορά τη σωματική υγεία οι επιπτώσεις είναι τόσο βραχυπρόθεσμες (με παροδικά 

συμπτώματα), όσο και μακροπρόθεσμες, καθώς συντείνει στην επιδείνωση άλλων 

προβλημάτων.  

 Το άγχος έχει ιδιαίτερα επιζήμιες επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία των ατόμων επηρεάζοντας 

δραστικά τη συμπεριφορά τους και υπονομεύοντας τη δυνατότητά τους να διαχειριστούν 



αποτελεσματικά τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Τα άτομα εμφανίζουν διάθεση απομόνωσης, 

καταθλιπτικά συναισθήματα και διαρκείς εναλλαγές στη διάθεση.  

 Η ανάγκη των ανθρώπων να απαλλαγούν από τα δυσάρεστα συναισθήματα του άγχους τους 

εξωθεί συχνά ν’ αναζητήσουν ψυχική εκτόνωση με επιζήμιους για τη σωματική τους υγεία 

τρόπους, όπως είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών.  

 Το άγχος επηρεάζει συνολικά τη δυνατότητα των ανθρώπων να δεχτούν και να επεξεργαστούν 

με αντικειμενικότητα τις όποιες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα να αντιδρούν 

σπασμωδικά ή με αυξημένη ένταση σε ερεθίσματα που θα έπρεπε να τα υποδέχονται με 

μεγαλύτερη ψυχραιμία.  

- Τρόποι αντιμετώπισης:   

 Καίριας σημασίας είναι η συνειδητοποίηση πως τα υλικά αγαθά και ο πλούτος δεν αποτελούν 

ικανά εχέγγυα ευτυχίας. Η αφιέρωση περισσότερου χρόνου για δραστηριότητες που προσφέρουν 

συναισθηματική ικανοποίηση στο κάθε άτομο μπορούν να λειτουργήσουν ιδιαιτέρως ευεργετικά 

για τη μείωση του άγχους. 

 Οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες, επιτρέποντας στον εαυτό τους να αναδιαμορφώσει τις επιμέρους στοχεύσεις του. Το 

να συνεχίζει κάποιος να επιδιώκει υπέρμετρες επιτεύξεις και να θέτει εμφανώς απροσέγγιστους 

στόχους αποτελεί έναν περιττό παράγοντα άγχους που λειτουργεί αρνητικά στη ζωή του.  

 Σε περίπτωση που το συναίσθημα άγχους εμφανίζεται συχνά και με ένταση, το άτομο οφείλει να 

αναζητήσει καθοδήγηση και βοήθεια από κάποιον εξειδικευμένο ιατρό.  

- Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να υποτιμούν την επιζήμια δράση του άγχους, ούτε να θεωρούν πως το να 

καταφύγουν στην ιατρική συνδρομή αποτελεί υπερβολή ή πως είναι κάτι το περιττό. Θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν πως η ουσιαστική αντιμετώπιση του άγχους θα τους επιτρέψει να λειτουργούν πιο 

φυσιολογικά και με μεγαλύτερη άνεση σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους δράσης, γι’ αυτό και 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να αξιοποιήσουν κάθε θεμιτό μέσο για τον περιορισμό του.  
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ΘΕΜΑ 8ο:«ΝΟΘΗ» ΚΑΙ «ΓΝΗΣΙΑ» ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 

- Στη σημερινή εποχή οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής έχουν ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο: άγχος και 

πίεση. Την μοναδική ίσως δυνατότητα για χαλάρωση, ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων την 

προσφέρει ο «ελεύθερος χρόνος». Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική υπόθεση η σωστή αξιοποίησή του.  

- Στις μέρες μας βέβαια οι δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου είναι πολλές, καθώς και τα 

μέσα ψυχαγωγίας που προσφέρονται στο σύγχρονο άνθρωπο είναι επίσης πάρα πολλά. Οι περισσότεροι 

όμως – και κυρίως οι νέοι – προτιμούν τρόπους διασκέδασης που, αντί να τους ψυχαγωγούν 

πραγματικά, τους εξαντλούν και τους φθείρουν.  

- Οι περισσότεροι, λοιπόν, διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μορφές νόθης ψυχαγωγίας:  

 Τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια (παθητική θέαση και καταιγισμός από εικόνες που 

καταδυναστεύουν την ψυχή και χειραγωγούν το μυαλό). 

 Γήπεδα και νυχτερινοί χώροι διασκέδασης (προσφέρονται κυρίως για εκτόνωση ή 

ενδεχομένως για επίδειξη). 

 Τυχερά παιχνίδια, εθισμός σε ναρκωτικές ουσίες, οινοποσία (ψευδεπίγραφοι τρόποι 

διασκέδασης που οδηγούν στην απώλεια της αυτοκυριαρχίας). 

- Γιατί όμως οι άνθρωποι στρέφονται σε μορφές νόθης ψυχαγωγίας; Οι αιτίες του φαινομένου μπορεί 

να είναι οι εξής: 

 Οι άνθρωποι επιδιώκουν διασκεδάσεις εύκολες κι ανώδυνες, διασκεδάσεις που προσφέρουν 

άμεση και συνήθως πρόσκαιρη ευχαρίστηση. 

 Οι συγκεκριμένοι τρόποι νόθης ψυχαγωγίας προβάλλονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνουν τα πρότυπα συμπεριφοράς ακόμη και στον τομέα της διασκέδασης. 

 Ο μιμητισμός, η μόδα και η αδυναμίας προσέγγισης άλλων μορφών διασκέδασης οδηγούν 

πολλούς στη νόθη ψυχαγωγία. 

 Τέλος, η ανασφάλεια, η κατάρρευση των ηθικών αξιών, το άγχος και η μοναξιά πολλές φορές 

οδηγούν σε εκδηλώσεις εκτόνωσης, που καμιά σχέση δεν έχουν  με τη γνήσια ψυχαγωγία. 

- Οι συνέπειες απ’ τη στροφή των ανθρώπων στη νόθη ψυχαγωγία: 

 Σπατάλη χρόνου, φθορά σωματικών και πνευματικών δυνάμεων. 

 Υποδούλωση στις αδυναμίες και τα πάθη, ηθική διαφθορά. 

 Αποτυχία πραγμάτωσης των στόχων της γνήσιας ψυχαγωγίας: αντί για την αναζωογόνηση, 

την ψυχική ανάταση, τη μόρφωση και την αισθητική καλλιέργεια έρχονται η καταπόνηση της 

ψυχής και του μυαλού, η αποχαύνωση και η αδιαφορία για άλλες άξιες λόγου 

δραστηριότητες.  

- Δε λείπουν, όμως, και εκείνοι οι άνθρωποι που διαθέτουν διαφορετικά τον ελεύθερο χρόνο τους, σε 

μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας: 

 Αθλητισμός, παιχνίδια που απαιτούν κίνηση και δεξιότητα. 

 Εκδρομές και ταξίδια (επαφή με τη φύση και γνωριμία άλλων πολιτισμών). 



 Ενασχόληση με την τέχνη (αισθητική καλλιέργεια). 

 Φιλικές συντροφιές (ανάπτυξη του αισθήματος της κοινωνικότητας). 

 Μελέτη βιβλίων (διάνοιξη καινούριων οριζόντων). 

- Βέβαια, οι μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας προϋποθέτουν κάποιο πνευματικό επίπεδο και εσωτερική 

καλλιέργεια. Δυστυχώς, όμως, δεν είναι πάντοτε προσιτές στον καθένα είτε για λόγους οικονομικούς, 

είτε λόγω έλλειψης υποδομών (π.χ. πολλοί άνθρωποι που ζουν στην επαρχία δεν έχουν εύκολη 

πρόσβαση σε χώρους γνήσιας ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα σε αθλητικούς χώρους, βιβλιοθήκες, 

θέατρα, κ.τ.λ.). 

- Η γνήσια ψυχαγωγία, επομένως, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο σώμα και την ψυχή του ανθρώπου. 

Γι’ αυτό, ευθύνη και καθήκον της πολιτείας είναι να καταστήσει προσιτή σ’ όλους τη γνήσια 

ψυχαγωγία, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές. Από κει και πέρα, ο ίδιος ο άνθρωπος – και 

ιδιαίτερα ο νέος – έχει την αποκλειστική ευθύνη για τους τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 9ο
: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

Α1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

   Ο άνθρωπος με αγώνες και μεγάλες θυσίες κατόρθωσε να θεσμοθετηθεί υπέρ του η έννοια του 

ελεύθερου χρόνου σε σχέση με τις ώρες εργασίας και παρ’ όλους τους αγώνες του σήμερα 

διαπιστώνουμε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε σχέση μ’ αυτόν. Με τον όρο ελεύθερο χρόνο 

εννοούμε το χρόνο στη διάρκεια του οποίου ο άνθρωπος αναπληρώνει τις σωματικές, πνευματικές και 

ψυχικές δυνάμεις, που απώλεσε τις ώρες της εργασίας, και ολοκληρώνει την προσωπικότητά του.  

   Η σημασία του ελεύθερου χρόνου είχε εκτιμηθεί ήδη από την αρχαιότητα, καθώς ο Αριστοτέλης 

πίστευε πως ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι το τέλος της εργασίας, αλλά ότι η εργασία είναι το τέλος του 

ελεύθερου χρόνου. Ωστόσο ήταν αντίθετος σ’ έναν ελεύθερο χρόνο που θα παρέμενε αναξιοποίητος. 

   Στη σύγχρονη εποχή η ραγδαία ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η ιλιγγιώδης πρόοδος των 

επιστημών, η εισαγωγή των αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανών στην παραγωγική διαδικασία από τη μια 

και από την άλλη, οι επίμονες διεκδικήσεις των εργαζομένων, ο περιορισμός των ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, η καθιέρωση της εξαήμερης και αργότερα της πενθήμερης εβδομάδας 

εργασίας, η καθιέρωση και σταδιακή επέκταση της ετήσιας άδειας με αποδοχές, αποτέλεσαν τους 

βασικούς λόγους για την προοδευτική αύξηση του ελεύθερου χρόνου. 

 

Α2. ΕΛΛΕΙΨΗ / ΚΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

   Παρά την αύξηση του διαθέσιμου χρόνου τα τελευταία χρόνια και τον πολλαπλασιασμό των 

εναλλακτικών λύσεων για την αξιοποίησή του, εμφανίστηκε το φαινόμενο άλλοι να τον εκμεταλλεύονται 

χωρίς ίχνος δημιουργικότητας για το πνεύμα και την προσωπικότητά τους, ενώ άλλοι να έχουν οργανώσει 

με τέτοιο τρόπο τη ζωή τους ώστε να μην τους απομένει καθόλου ελεύθερος χρόνος. 

   Αρχικά, είναι ανάγκη να επισημάνουμε πως ο περιορισμός του ελεύθερου χρόνου οφείλεται τόσο 

στην αύξηση του εργάσιμου χρόνου, όσο και στην αντίστοιχη αύξηση του «νεκρού» χρόνου, του 

χρόνου μετάβασης από τον χώρο εργασίας στην κατοικία του εργαζομένου, καθώς και εξαιτίας του 
χρόνου που διαθέτει ο άνθρωπος για την επανάκτηση των βιολογικών του δυνάμεων. Η μείωση 

αυτή μπορεί να αποδοθεί σε υπερωρίες, σε υπερεργασία και δεύτερη απασχόληση λόγο ανεπαρκών 

αποδοχών από την πρώτη εργασία, σε σύνθετα εργασιακά καθήκοντα, στο θεσμό της μερικής 

απασχόλησης και του ελαστικού ωραρίου, σε επαγγέλματα κοπιαστικά που απατούν πολλές ώρες 

ανάπαυσης για ανάκτηση δυνάμεων. 

   Επίσης, οφείλουμε να κάνουμε ιδιαίτερο λόγο για τις εργαζόμενες γυναίκες. Η ανάληψη πολλαπλών 

και συχνά αλληλοσυγκρουόμενων ρόλων κάτω από τις παρούσες συνθήκες, συχνά εξανεμίζει τον ελεύθερο 

χρόνο τους. Για το γεγονός αυτό ευθύνεται το ότι οι γυναίκες επωμίζονται υψηλό βάρος εργασίας τόσο 

στο σπίτι, όσο και στον εργασιακό χώρο, αφού οι παραδοσιακές οικιακές εργασίες παραμένουν δική 

τους ευθύνη. 

   Επιπλέον η μορφή της σύγχρονης εργασίας έχει αποβάλλει το δημιουργικό της χαρακτήρα. Η 

εξειδίκευση και ο αυτοματισμός μετέτρεψαν τον άνθρωπο από υποκείμενο της παραγωγικής 



διαδικασίας σε απλό εξάρτημα δευτερεύουσας σημασίας. Η εργασία του πλέον είναι ένα σύνολο από 

μονότονες και ρυθμικές κινήσεις που καταπονούν τον άνθρωπο σωματικά και ψυχικά. Έτσι το άτομο 

αποκτά την ανάγκη να εκτονωθεί, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο ευεργετικά και 

δημιουργικά για το πνεύμα του. Η εκτόνωση αυτή πραγματοποιείται μέσα από ψυχοφθόρες διαδικασίες. 

   Επιπρόσθετα, η ανταγωνιστική βάση της εργασίας, που εκφράζεται μέσα από την αγωνιώδη 
προσπάθεια για επαγγελματική ανέλιξη και σταδιοδρομία, απαιτεί την κατανάλωση χρόνου για την 

εργασία και εκτός εργασιακού χώρου. Ο άνθρωπος αδυνατεί να εκτιμήσει την αξία του ελεύθερου 

χρόνου, τον οποίο θεωρεί σαν πηγή πλήξης και ανίας.  

   Η εμπορευματοποίηση της προσφερόμενης ψυχαγωγίας μετατρέπει τον ελεύθερο χρόνο σε 
καταναλωτικό αγαθό. Η δημιουργία της πολιτιστικής βιομηχανίας, που κύριο γνώρισμά της αποτελεί η 

μαζική κουλτούρα, επινοήθηκε για να πληρώσει τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου. Ο εμπορικός 

ελεύθερος χρόνος έρχεται να καλύψει την οχληρότητα της καθημερινής ζωής, τα προβλήματα 

επιβίωσης, την αγωνία του ατόμου για το μέλλον, την αίσθηση της αποξένωσης. 

   Επιπλέον, καθίσταται αναγκαίο να επισημάνουμε πως ζούμε σε μιαν εποχή που χαρακτηρίζεται από 

το τέλος των ιδεολογιών και από μια πλήρη έκπτωση των ηθικών παραδοσιακών αξιών. Το άτομο 

έχει χάσει τα μέτρα και τα σταθμά που θα τον οδηγήσουν στην ορθή και ωφέλιμη αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου της ζωής του. Η σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία δημιούργησε τη δική της 
ιδεολογία, που παράγει τα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, τον καταναλωτισμό. Ο σύγχρονος 

άνθρωπος πλέον αναγκάζεται να εργάζεται για να ικανοποιήσει όχι μόνο τις πραγματικές υλικές 

ανάγκες της ζωής του, αλλά και τις τεχνητές ή φανταστικές που επιβάλλονται από τη διαφήμιση και τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις σχετικά με την κοινωνική καταξίωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι χωρίς 

να το συνειδητοποιούν ζουν για να εργάζονται και όχι το αντίστροφο. 

 

Α3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

   Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (θα πρέπει να) αποτελεί βασική προτεραιότητα για 

κάθε άνθρωπο. Συγκεκριμένα: 

   Το άτομο οφείλει να αποκαταστήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις του, την επικοινωνία και την 
επαφή με τους συνανθρώπους του, να αναπτύξει την κοινωνικότητά του. Έτσι ο ελεύθερος χρόνος 

θα καταστεί μια δημιουργική ενασχόληση με τον συνάνθρωπο και ένα μέσο για την γεφύρωση των 

διαφορών και την επίτευξη της κοινωνικής ομαλότητας και ευρυθμίας.  

   Ο ελεύθερος χρόνος θα πρέπει να αξιοποιείται με την ενασχόληση του ατόμου με τα κοινά και τη 
συμβολή του στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Το άτομο οφείλει να ευαισθητοποιηθεί 

πάνω σε σημαντικά παθογενή φαινόμενα της εποχής όπως τα ναρκωτικά, η βία, το πρόβλημα της 

μετανάστευσης, και να προσφέρει αρωγή στα πληγέντα άτομα. 

   Επιπρόσθετα, η ενασχόληση του ατόμου με τις τέχνες, τα γράμματα θα συμβάλει στην 

ηθικοπνευματική ανάπτυξή του, στην όξυνση της κριτικής του ικανότητας, στην ανάπτυξη της 
ευαισθησίας, της καλαισθησίας και της αντιληπτικής του ικανότητας. Έτσι το άτομο θα καταστεί 

υγιές και οργανικό μέλος της κοινωνίας.  



 

Α4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

   Βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μπορεί να είναι:  

   Η επανεκτίμηση και σωστή ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών, η διάκριση των επίπλαστων 
από τις σημαντικές και ουσιώδεις ανάγκες θα συμβάλει στην μείωση των ορών εργασίας, θα 

βοηθήσει στην εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου και στην ορθή αξιολόγησή του. Κάτι τέτοιο όμως 

προϋποθέτει τη λήψη ανθρωπιστικής καθολικής παιδείας που θα αποβλέπει στη δημιουργία 

ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με πνευματικό υπόβαθρο και σταθερές ηθικές αξίες.  

   Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός θα βοηθήσει το άτομο να επιλέξει ορθά την 
επαγγελματική του κατεύθυνση. Έτσι το επάγγελμά του θα τον καλύπτει ψυχικά και ηθικά και θα 

ικανοποιεί την δημιουργική τάση του. Δεν θα καθίσταται λοιπόν χώρος δουλείας και καταναγκασμού 

για το άτομο, αλλά δημιουργικής έκφρασης και ανάπτυξης των οριζόντων της φαντασίας και της κρίσης 

του.  

   Η ανάγκη της πολιτιστικής αναβάθμισης της κοινωνίας καθίσταται επιτακτική, γιατί μ’ αυτόν 

τον τρόπο είναι δυνατόν να απαγκιστρωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος από τα θεάματα του συρμού, από τα 

προϊόντα υποκουλτούρας που απογυμνώνουν την ψυχή και το πνεύμα του και τον αποπροσανατολίζουν. 

   Τελικά, καταλήγουμε στη διαπίστωση πως ο ελεύθερος χρόνος είναι απαραίτητος για τη ζωή, την 

γαλήνη, την πνευματική ηρεμία και ευτυχία του σύγχρονου ανθρώπου. Ωστόσο είναι ανάγκη να 

επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες που θέτουμε ώστε να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε 

δημιουργικά και να συμβάλει στην πνευματική και ηθική μας ανέλιξη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 10
ο: ΤΕΧΝΗ 

 

Α1. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

- Βασικό γνώρισμα του ανθρώπου – από τα πρώτα βήματά του πάνω στη γη – είναι η προσπάθειά του 

για επικοινωνία και ερμηνεία του κόσμου. Αυτή η προσπάθεια ικανοποιείται με το λόγο, την επιστήμη, 

τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και φυσικά με την Τέχνη. 

- Η Τέχνη, επομένως, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, ένας τρόπος διερεύνησης του 

περιβάλλοντος κόσμου. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η οικουμενικότητα και η διαχρονικότητα, δηλ. 

ως φαινόμενο εκδηλώνεται πανανθρώπινα και διαχρονικά. Η Τέχνη αρχίζει να αναπτύσσεται από τη 

στιγμή που ο άνθρωπος σκέφτεται να κάνει το περιβάλλον του ωραιότερο, απ’ τη στιγμή που δεν τον 

ενδιαφέρει μόνο η χρηστικότητα, αλλά και η αισθητική ενός αντικειμένου. Γι’ αυτό και η συμβολή της 

Τέχνης είναι πολύ σημαντική για τη ζωή και την ανάπτυξη του πολιτισμού, απ’ τη στιγμή μάλιστα που 

καλύπτει και ικανοποιεί θεμελιώδεις πνευματικές ανάγκες. 

- Η Τέχνη, μ’ άλλα λόγια, είναι απαραίτητη στη ζωή μας, γιατί μας φέρνει σε επαφή με αλήθειες που 

είναι νοητικά απρόσιτες, μας αποσπά από τον κλοιό της πεζής πραγματικότητας, δυναμώνει τη διάθεσή 

μας για ζωή. Η επαφή με την ομορφιά της μας γεμίζει με αισθητική χαρά. Καλλιεργεί την ευαισθησία 

μας, μας εξευγενίζει και μας εξυψώνει. 

- Πρωταρχικά, η Τέχνη αποτελεί ένα προνομιακό μέσο έκφρασης. Κανένα άλλο δημιούργημα δεν 

εκφράζει με τόσο πηγαίο και αυθεντικό τρόπο τον άνθρωπο όσο το καλλιτεχνικό. Το έργο Τέχνης είναι 

η ζωντανή αποτύπωση της ψυχής, η συνομιλία της με τη ζωή και τον έρωτα και η αναμέτρησή της με το 

θάνατο και το χρόνο. Είναι, με άλλα λόγια, η απάντηση του συναισθήματος και της φαντασίας σε ό,τι η 

λογική δυσκολεύεται να κατανοήσει και να εκφράσει. 

- Έπειτα, είναι επικοινωνία, και μάλιστα γνήσια και βαθιά. Αποτελεί την παγκόσμια και διαχρονική 

γλώσσα του ωραίου, που απελευθερώνει τον άνθρωπο απ’ τη συμβατικότητα των σχέσεων, απ’ τους 

περιορισμούς του λόγου, για να δώσει αυθεντικό περιεχόμενο στην επαφή με το συνάνθρωπο. Όταν ο 

λόγος χωρίζει τους ανθρώπους, η Τέχνη τους ενώνει, πλημμυρίζοντας τις ψυχές τους με κοινά 

αισθήματα και ευαισθησίες.  

- Ακόμη, η καλλιτεχνική δημιουργία εκλεπτύνει τον άνθρωπο. Με τα ευγενικά αισθήματα που γεννάει 

ημερεύει την ψυχή, γαληνεύει τα πάθη, αποκαθαίρει τα μίση, τις μικρότητες και τις κακίες. Η Τέχνη 

γονιμοποιεί τον ψυχικό κόσμο με την αξία του ωραίου, του μέτρου και της αρμονίας. 

- Τέλος, πλουτίζει και το πνεύμα. Μέσω της Τέχνης το άτομο ξαναπλησιάζει τον κόσμο και τη φύση με 

τις αγνές και αμόλυντες δυνάμεις του συναισθήματος και της φαντασίας· απαγκιστρώνεται από την 

πεζή καθημερινότητα και ευαισθητοποιείται απέναντι στα εκάστοτε κοινωνικά προβλήματα. 

- Συμπερασματικά, η Τέχνη προάγει τον άνθρωπο ψυχικά, ηθικά και πνευματικά. Το κυριότερο είναι πως 

του μαθαίνει να επιζητά την ομορφιά και την καλαισθησία στη ζωή του. Εξάλλου, ανώτερος σκοπός και 

δικαίωσή της είναι να καταστήσει το «ωραίο» στόχο και τρόπο ζωής, ώστε συνειδητά να αποφεύγει ο 

άνθρωπος την ασχήμια και την ακαλαισθησία που εξωτερικά τον περιβάλλουν. 

 



Α2. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

- Το αν η Τέχνη πρέπει να υπηρετεί κοινωνικούς ή καθαρά αισθητικούς σκοπούς αποτέλεσε για πολλές 

δεκαετίες μέχρι σήμερα αντικείμενο προβληματισμού και διχογνωμιών ανάμεσα στους πνευματικούς αν-

θρώπους. Η σημαντικότερη απάντηση δόθηκε από το δόγμα «η Τέχνη για την Τέχνη», αλλά 

δικαιολογημένα ξεσήκωσε πολλές αντιρρήσεις και διαφωνίες.  

- Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, σκοπός και δικαίωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι το φανέρωμα 

της ομορφιάς. Το «ωραίο» αποτελεί αξία από μόνο του και τίποτε έξω από αυτό δε δικαιολογείται ο 

καλλιτέχνης να υπηρετεί. Αν εκπληρώσει πιστά την αποστολή του, θα δημιουργήσει αγνή και καθαρή 

Τέχνη, αμόλυντη από ιδεολογικές προσμίξεις, κοινωνικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Αν όμως 

λησμονήσει τούτη την επιταγή, τότε το έργο του θα χάσει την καλλιτεχνική του αξία.  

- Μπορεί όμως να υπάρξει «καθαρή» και «άδολη» Τέχνη; Το να μην ασχολείται κάποιος με ιδεολογικά 

και πολιτικά ζητήματα, το να μένει αδρανής μπροστά στα κοινωνικά προβλήματα δε σημαίνει ότι δεν 

παίρνει θέση. Θέση είναι και η αδιαφορία, και μάλιστα πολιτική. Πολύ περισσότερο ο καλλιτέχνης, ως 

πνευματικός ταγός, έχει ηθικό και πολιτικό χρέος απέναντι στο κοινωνικό σώμα. Αυτό σημαίνει ότι ο 

καλλιτέχνης οφείλει να πρωτοστατεί στους αγώνες για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η άρνηση αυτού του χρέους ισοδυναμεί με συμβιβασμό 

και αποδοχή της παγιωμένης κατάστασης, όσο απάνθρωπη και αν είναι. Επομένως, η «γνήσια» Τέχνη 

δεν είναι άδολη, όπως υποκριτικά διατείνονται οι υποστηρικτές της: είναι Τέχνη πολιτικοποιημένη, 

στρατευμένη στο πλευρό όσων επιζητούν την κοινωνική αλλαγή και βελτίωση. 

- Έπειτα, η καθαρότητα, όπως τουλάχιστον την εννόησαν, δεν μπορεί να βρεθεί σε κανένα ανθρώπινο 

έργο, ούτε βέβαια στο καλλιτεχνικό. Καθαρή Τέχνη σημαίνει πως ο δημιουργός κάθε φορά που μπαίνει 

στο εργαστήρι του αφήνει απ’ έξω τις κοινωνικές επιρροές, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ιδεολογία και 

τους προβληματισμούς του. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί. Επομένως, κάθε καλλιτεχνικό 

δημιούργημα έχει και μια συνειδητή ή ασύνειδη τοποθέτηση απέναντι στην πραγματικότητα: την 

αποδέχεται ή την αρνείται, την υπερασπίζεται ή την καταγγέλλει. 

- Τέλος, ο καλλιτέχνης, που αδιαφορεί για τα προβλήματα και τις αγωνίες της κοινωνίας, δημιουργεί 

έργα αδιάφορα για τους πολλούς. Γιατί μπορεί το «ωραίο» να αναγνωρίζεται από τους φιλότεχνους ως 

το μοναδικό αισθητικό μέτρο, αλλά το ευρύ κοινό έχει άλλα κριτήρια. Πέρα από το «ωραίο», ζητά το 

μήνυμα, το όραμα, την αξία. Όταν στο καλλιτεχνικό έργο το «ωραίο» ζυμώνεται με τους κοινωνικούς 

προβληματισμούς και είναι δοσμένο με τρόπο κατανοητό, τότε καταξιώνεται και αισθητικά και 

κοινωνικά. Όταν αυτό δε γίνεται, τότε μπορεί να γνωρίζει αποδοχή από τους λίγους, αλλά για τους 

υπόλοιπους καμία αξία δεν έχει. Επομένως, δεν είναι το «ωραίο» μοναδικός σκοπός και κριτήριο για τη 

δικαίωση της Τέχνης. Προορισμός του καλλιτεχνικού δημιουργήματος είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο 

και αισθητικά και κοινωνικά. 

 

Α3. Η ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗ 

- Κάθε έργο και κάθε λόγος, στο βαθμό που αφορούν τους άλλους, είναι πολιτικές πράξεις, έστω και αν 

δεν έχουν ορατή αναφορά σε μια ορισμένη πολιτική ιδεολογία. Συνακόλουθα, η απουσία έργου και 



λόγου μπροστά σε ζητήματα που αφορούν τους άλλους είναι επίσης πολιτική πράξη, έστω και αν ο 

φορέας τους απορρίπτει το χαρακτηρισμό. 

- Το κριτήριο, λοιπόν, για τον προσδιορισμό του πολιτικού ή μη χαρακτήρα οποιασδήποτε πράξης δεν 

έχει καμία σχέση με το αν εκπορεύεται ή όχι από κάποια πολιτική ιδεολογία ούτε με το τι διατείνεται το 

υποκείμενό της· κάθε πράξη που κινείται έξω από το στενό χώρο του ιδιωτικού βίου είναι πολιτική, αφού 

αφορά, απευθύνεται και επιδρά στους άλλους. Και αν αυτά ισχύουν για τον καθένα μας, πολύ περισσό-

τερο ισχύουν για τους πνευματικούς ανθρώπους, που έχουν το προνόμιο και την ευθύνη να ενεργούν 

και να εκφράζονται δημόσια. 

- Επομένως, «απολιτικό» δεν μπορεί να είναι κανένα πνευματικό έργο, όσο εκφράζει ιδέες και θέσεις 

που απευθύνονται στο κοινό. Με την ίδια λογική, «απολιτικός» δεν μπορεί να είναι ούτε ο δημιουργός 

που μεταδίδει αυτές τις ιδέες και θέσεις στο κοινό. Συνειδητά ή όχι είναι στρατευμένος στην ιδεολογία 

που διαπερνά το δημόσιο λόγο του και το πνευματικό έργο του. Το πραγματικό, λοιπόν, ζητούμενο σ’ 

αυτή τη στράτευση δεν έγκειται στο αν υπάρχει ή όχι· έγκειται στο βαθμό και τα όριά της. 

- Και αυτό γιατί διατυπώθηκε η άποψη πως ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να είναι κομματικά 

ενταγμένος στις προοδευτικές, επαναστατικές πολιτικές δυνάμεις. Μια τέτοια, όμως, στράτευση 

καταργεί το θεμελιώδη όρο της πνευματικής δημιουργίας: την ελευθερία. Καθορισμένη πολιτική και  

κοινωνική δράση του δημιουργού σημαίνει περιχαράκωση της ελευθερίας του και η περιχαράκωση αυτή 

είναι πηγή μιας διαρκούς αντίφασης: υποχρεώνεται ο δημιουργός να υπερασπίζεται πολιτικές δυνάμεις 

που υπόσχονται την κοινωνική ελευθερία, την ίδια ώρα που καταπατούν τη δική του πνευματική 

ελευθερία. Επομένως, προϋπόθεση της γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι η ελευθερία από κάθε 

δογματική – κομματική τοποθέτηση και από κάθε σκοπιμότητα. 

 

Α4. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

- Η ανάπτυξη της Τέχνης συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο του πολιτισμού, γι’ αυτό και είναι 

σημαντική η μελέτη της, από την οποία μπορούν να προκύψουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες:  

 Για τον καλλιτέχνη – δημιουργό. 

 Για την παιδεία, τη θρησκεία, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις αξίες – ακόμη και 

τις προκαταλήψεις – μιας συγκεκριμένης εποχής. 

 Για την παράδοση και τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς της συγκεκριμένης κοινωνίας. 

 Για την ιεράρχηση της εξουσίας και την κοινωνική διαστρωμάτωση. 

 Για τις καθημερινές ασχολίες, τις οικονομικές δραστηριότητες και τα πιθανά κοινωνικά και 

πολιτικά προβλήματα. 

 

Α5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

Προσδιορισμός της έννοιας 

 Η αποκάλυψη του «ωραίου», η ικανότητα του ανθρώπου να αποκρυσταλλώνει τα 

συναισθήματά του σε καλλιτεχνικές μορφές. 



 Η φαντασιακή ή νοητική έκφραση από την οποία απορρέει ένα σύστημα έργων που 

εξυπηρετεί την κοινωνική πρακτική ή ανταποκρίνεται σε αισθητικές αξιώσεις. 

 Η ικανότητα του δημιουργού να προκαλεί αισθητική συγκίνηση με την εκτέλεση έργων που 

πραγματώνουν την ιδέα του «ωραίου», του «καλού». 

 Τέχνη είναι η ψυχική – εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αναζητάει και να αποκαλύπτει το 

ωραίο, να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του και τις ιδέες του και να εκφράζει την εποχή 

του. 

 Η Τέχνη είναι ανθρώπινο, κοινωνικό για την ακρίβεια, δημιούργημα με σκοπούς και δράση 

κοινωνικούς και υπόκειται σε μια ορισμένη, αλλά ακατάπαυστα εξελισσόμενη τεχνική. 

 

Διάκριση Τέχνης – Τεχνικής 

 Η Τέχνη διακρίνεται από αισθητικότητα, δηλ. από την αντίληψη και την αγάπη του 

«ωραίου», είναι η έκφραση του φανταστικού, ενώ η Τεχνική είναι το σύνολο των μεθόδων με 

τις οποίες εκτελείται κάποιο τεχνικό έργο, στοχεύει στην ικανοποίηση πρακτικών αναγκών 

της ζωής με τη μετατροπή των πρώτων υλών σε υλικά αγαθά. 

 

Μορφές Τέχνης 

 Πλαστικές / εικαστικές / τέχνες του χώρου: η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, η ζωγραφική και οι 

διακοσμητικές τέχνες (ταπητουργία, υαλουργία, κεραμική, βιβλιοδετική, κ.ά.). 

 Μουσικές / τονικές ή τέχνες του χρόνου: η ποίηση, η μουσική. 

 Μιμικές / κινητικές τέχνες: όρχηση, θέατρο και στις μέρες μας ο κινηματογράφος. 

 

Η γένεση της Τέχνης 

 Μια άποψη θεωρεί πως η Τέχνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θρησκεία (και πρώτα – 

πρώτα με τη μαγεία) αφού αρχικά η κοινωνική ζωή δεν ξεχώριζε από αυτή· τα πρώτα 

πράγματα που θέλησε ο άνθρωπος να κατασκευάσει καλλιτεχνικά ήταν τα αντικείμενα 

λατρείας.  

 Σταδιακά η Τέχνη αποκόπτεται από τη μαγεία, κατόπιν και από τη θρησκεία και εκφράζει 

σπουδαίες πλευρές της κοινωνικής ζωής, δηλαδή τον πόλεμο, την εργασία, τη σχέση με τη 

φύση, τον έρωτα, την οικογένεια· η πρωτόγονη τέχνη κατευθύνει την πρακτική 

δραστηριότητα των ανθρώπων (ζωγραφιές ζώων με οδηγίες για το κυνήγι, χοροί – 

αναπαραστάσεις του μαζέματος της τροφής, του ψαρέματος, του κυνηγιού, χοροί 

προετοιμασίας για τον πόλεμο)· με την Τέχνη προσπάθησε ο άνθρωπος να ερμηνεύσει 

βιωματικά τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα αλλά και να λυτρωθεί από της υπαρξιακές 

του αγωνίες (γέννηση, θάνατος προέλευση του κόσμου). 



 Η Τέχνη ικανοποιούσε την ανάγκη κάθε κοινωνικής ομάδας να αποκτήσει ενιαία συνείδηση 

των ηθικοπολιτικών αξιών που ρύθμιζαν τη συλλογική ζωή και εξασφάλιζαν την ομοιογένεια 

και τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου. 

 

Θεωρίες για τη σκοπιμότητα της Τέχνης 

 «Η Τέχνη για την Τέχνη»: η Τέχνη δεν μπορεί να υπηρετεί άλλη αξία, παρά μόνο την αξία 

του «ωραίου». Εκεί που ο σκοπός της Τέχνης παύει να είναι το «ωραίο», εκεί παύει να 

αποτελεί και Τέχνη. Η Τέχνη είναι αυτόνομη, αποτελεί αυθύπαρκτη αξία που «μολύνεται» 

από την επαφή με την καθημερινότητα. Χαρακτηριστικά της είναι η επιδίωξη ενός άψογου 

αισθητικά αποτελέσματος, η προσήλωση στη μορφή και η ουδέτερη θέση – αδιαφορία του 

καλλιτέχνη για το κοινό και τα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα του καιρού και του 

τόπου του.  

   Το καλλιτεχνικό έργο αποτελεί έκφραση της ατομικότητας και της ψυχολογίας του 

καλλιτέχνη. Ωστόσο, η Τέχνη δεν είναι ανεξάρτητη, εφ’ όσον ο καλλιτέχνης αποτελεί 

κομμάτι αναπόσπαστο του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ζει και δεν μπορεί παρά να 

αντανακλά έστω και έμμεσα την περιρρέουσα ατμόσφαιρα (δηλ. δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε τους κοινωνικούς ή πολιτικούς συσχετισμούς με το καλλιτεχνικό 

δημιούργημα).  

 Στρατευμένη Τέχνη: η Τέχνη πρέπει να υπηρετεί σκοπούς, ιδέες ή ιδεολογίες. Η στράτευση 

της Τέχνης γενικότερα αναφέρεται σε κάθε λογής σκοπούς (κοινωνικούς, θρησκευτικούς...). 

Το καλλιτεχνικό δημιούργημα που δεν αναφέρεται στα προβλήματα της ζωής, είναι 

άχρηστο. Το δόγμα «η Τέχνη για την Τέχνη» απομονώνει την Τέχνη από το κοινωνικό 

σύνολο και την ίδια τη ζωή.  

   Το να είναι ο καλλιτέχνης φορέας μιας ιδεολογίας, μιας πίστης την οποία να εκφράζει μέσα 

από τα έργα του, είναι απολύτως αποδεκτό εφ’ όσον διατηρεί την πνευματική και κοινωνική 

ελευθερία του και πληροί τους κανόνες της αισθητικής. Άλλωστε, με την πλατιά έννοια του 

όρου – δηλ. ως υπηρέτηση υψηλών στόχων – η Τέχνη όλων των εποχών μπορεί να θεωρηθεί 

στρατευμένη, π.χ. μια βυζαντινή αγιογραφία ή ένα κλέφτικο τραγούδι ήταν για την εποχή 

τους «στρατευμένα»· όταν όμως ο καλλιτέχνης εξαναγκάζεται να υπηρετήσει μία 

συγκεκριμένη σκοπιμότητα, τότε η Τέχνη μετατρέπεται σε φτηνή προπαγάνδα, στείρα 

πολιτικολογία, συνθηματολογία. 

 

Η σημασία της Τέχνης 

 Ικανοποιεί την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για προσωπική δημιουργία, για συμβολική 

αναπαράσταση της πραγματικότητας. 

 Απελευθερώνει τον ψυχικό μας κόσμο εκφράζοντας συναισθήματα και αποφέρει αισθητική 

συγκίνηση.  



 Συντελεί στην ψυχική αποφόρτιση («κάθαρση») και εκτόνωση τόσο του δημιουργού όσο και 

του κοινού, προσφέρει γαλήνη και ευδαιμονία. 

 Απελευθερώνει από το άγχος, τις αγωνίες και τα προβλήματα, λυτρώνει από τα πάθη, 

απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, παρηγορεί, αποδεσμεύει από πιέσεις, απομακρύνει τον 

άνθρωπο από την πεζή καθημερινότητα. 

 Συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του 

ατόμου. 

 Διαπαιδαγωγεί αναπτύσσοντας τις αιώνιες αισθητικές αξίες (κάλλος, μέτρο, αρμονία, 

συμμετρία, ισορροπία, λιτότητα) ή και αναδεικνύοντας νέες, τις οποίες ισχυροποιεί στο 

εσωτερικό μιας κοινωνίας εξωραΐζοντάς την ταυτόχρονα. 

 Προβάλλει υψηλά ιδεώδη και πρότυπα, ψυχαγωγεί και τέρπει. 

 Προβληματίζει, στιγματίζει άμεσα ή έμμεσα κοινωνικά προβλήματα, ευαισθητοποιεί και 

ενεργοποιεί την κοινή γνώμη συντελώντας στον εξανθρωπισμό της κοινωνίας. 

 Εξευγενίζει και δίνει ανώτερη αισθητική ποιότητα. 

 Συμβάλλει στην κοινωνική αναμόρφωση και αναγέννηση μέσα από τα ιδεολογικά μηνύματα 

που εκπέμπει· ο καλλιτέχνης, εφ’ όσον διαπνέεται από πνεύμα δημιουργικό και νιώθει ότι 

προσφέρει έργο ωφέλιμο στο κοινό, ανάγεται σε πνευματικό άνθρωπο και αναλαμβάνει 

κοινωνικές υποχρεώσεις (λ.χ. να αντιδρά σε συγκεκριμένες ιστορικές περιστάσεις, σε 

στάσεις και τάσεις των ανθρώπων της εποχής του, να αποτελεί πρότυπο, να διαμορφώνει τη 

συλλογική συνείδηση μιας κοινωνίας). 

 Συντελεί στη δημιουργία συλλογικής συνείδησης. 

 Καθιστά εφικτή την επικοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο (η Τέχνη χρησιμοποιεί γλώσσα κοινή, 

κατανοητή σε όλα τα έθνη) και πραγματώνει την συναδέλφωση και την αλληλεγγύη. 

 Αποτελεί τον καθρέφτη κάθε εποχής αλλά και τον προάγγελο των μελλοντικών εξελίξεων. Ο 

Ν. Καζαντζάκης σημειώνει για το θέμα: «Πώς είναι δυνατόν ένας αληθινός καλλιτέχνης να 

μη ζει και να μη διατυπώνει την εποχή του; Πώς είναι δυνατόν όλες οι ανάγκες, οι λαχτάρες 

και τα προαισθήματα μιας εποχής να μη συγκλίνουν και να μη συγκεντρώνονται συνειδητά και 

ασύνειδα μέσα στην καρδιά και το νου ενός ζωντανού ανθρώπου, του δημιουργού;». 

 Αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης κάθε πολιτισμού και στοιχείο της  εθνικής ταυτότητας κάθε 

λαού· σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κρίση των αξιών και των ιδανικών και από 

τον άκρατο καταναλωτισμό, η επαφή με την καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πολυπόθητη ποιότητα ζωής. 

 

Τα αίτια της καλλιτεχνικής κρίσης και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την Τέχνη 

 Το κοινό στερείται της στοιχειώδους παιδείας προκειμένου να κατανοήσει την Τέχνη και γι’ 

αυτό προτιμά την εύκολη διασκέδαση από την ψυχαγωγία που προσφέρει η Τέχνη· στο χώρο 

της εκπαίδευσης δεν καλλιεργούνται οι καλλιτεχνικές τάσεις των νέων. 



 Η υποβάθμιση της φαντασίας του σύγχρόνου ανθρώπου και η έλλειψη ευαισθησίας που 

ενισχύεται από την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση, γεγονός που του προκαλεί 

ψυχική στειρότητα. 

 Η υποβάθμιση των ψυχικών και πνευματικών αξιών: ο άνθρωπος αποπροσανατολίζεται, 

απομακρύνεται από την Τέχνη, έχει εκπέσει στη συνείδηση των πολιτών η αξία του 

καλλιτέχνη. 

 Η εμπορευματοποίηση της Τέχνης μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου τεχνοκρατικού 

πνεύματος και του στείρου ορθολογισμού· ως μοναδική αξία προβάλλει η χρησιμοθηρία των 

πάντων: η Τέχνη καθίσταται καταναλωτικό προϊόν, επένδυση για πλούσιους και 

εκκεντρικούς συλλέκτες. 

 Η μαζική καλλιτεχνική παραγωγή και η υποβάθμιση της καλλιτεχνικής ποιότητας. 

 Η προώθηση προϊόντων υποκουλτούρας από τα ΜΜΕ που κατ’ αυτόν τον τρόπο 

υποβαθμίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των ανθρώπων. 

 Οι καλλιτέχνες που λησμονούν το ρόλο τους ως πνευματικοί ηγέτες και καταλήγουν στον 

«ελιτισμό» ή στην αντίθετη πλευρά, το λαϊκισμό. 

 Ειδικά για την καλλιτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα η ξενομανία, ο μιμητισμός, η στείρα 

υιοθέτηση ξενικών τάσεων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ουσιαστική 

επικοινωνία των ανθρώπων – κυρίως των νέων – με την Τέχνη και τα δημιουργήματά της. 

 

Προϋποθέσεις γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας 

 Ελευθερία: γνήσια έκφραση των συναισθημάτων του καλλιτέχνη, αξιοποίηση των έμφυτων 

τάσεών του, των δεξιοτήτων του, αποδέσμευση της φαντασίας του και της δημιουργικότητάς 

του (η Τέχνη δε συμβιβάζεται με τη λογοκρισία, την προπαγάνδα, την υποταγή σε 

σκοπιμότητες). 

 Υπευθυνότητα του καλλιτέχνη, αίσθηση της κοινωνικής του αποστολής. 

 Ταλέντο, γνησιότητα, πηγαία έκφραση. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης της καλλιτεχνικής κρίσης 

 Ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης δια μέσου των κοινωνικών θεσμών. 

 Σεβασμός, προβολή, διατήρηση των έργων Τέχνης. 

 Όξυνση της κριτικής ικανότητας ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος να μπορεί να διακρίνει την 

καλλιτεχνική δημιουργία από τα προϊόντα υποκουλτούρας που μαζικά πλέον τον 

βομβαρδίζουν. 

 Αναζήτηση καλλιτεχνικών ερεθισμάτων στην πολιτιστική μας κληρονομιά. 

 Αποφυγή της εμπορευματοποίησης της Τέχνης. 

 Ενίσχυση της γνήσιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας από την Πολιτεία. 



 Ευθύνη των καλλιτεχνών να προσεγγίζουν μέσα από τα έργα τους τις δεδομένες κοινωνικές 

καταστάσεις και τις ανάγκες – προβλήματα του κοινωνικού συνόλου, ανοίγοντας έτσι το 

δρόμο μιας διαρκούς επικοινωνίας με το φιλότεχνο κοινό. 

 

Α6. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

- Στις μέρες μας η αξία ενός ανθρώπου εξαρτάται από το πόσα αγαθά έχει και πόσο βιώνει τον κόσμο 

της ευμάρειας, που είναι η κυρίαρχη προτεραιότητα του πολιτισμού μας. Προσανατολισμένο και το 

σχολείο σ’ αυτούς τους δρόμους προωθεί ό,τι έχει σχέση με τον υλικό ευδαιμονισμό και εξοβελίζει ό,τι 

έχει σχέση με τον πνευματικό μας κόσμο και συνακόλουθα με την Τέχνη. Στο χώρο λοιπόν του 

σημερινού σχολείου ο μαθητικός κόσμος έρχεται σε επαφή με τα έργα Τέχνης εντελώς ευκαιριακά και 

επιφανειακά. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στα διάφορα 

μουσεία: κυριαρχεί η αδιαφορία, η γκρίνια, το ειρωνικό σκώμμα, η «κοπάνα». Δεν πρόκειται για 

ενέργειες δόλιες ή εσκεμμένες. Απλώς, είναι σπασμωδικές αντιδράσεις ατόμων αμύητων στα αγαθά της 

Τέχνης και του πνευματικού πολιτισμού.  

- Στο σχολικό, όμως, χώρο δε λείπουν και οι εξαιρέσεις. Αυτές ξεκινούν κυρίως από φωτισμένους εκπαι-

δευτικούς και από νέους με όνειρα και καταλήγουν σε λογοτεχνικές, σε ψυχαγωγικές, σε θεατρικές 

βραδιές και σε ποικίλου είδους άλλες εκδηλώσεις, που στοχεύουν να καλλιεργήσουν το «ωραίο» στη 

μαθητική ψυχή. Φυσικά, πρόκειται για μεμονωμένες εκδηλώσεις, εντελώς αποκομμένες από τους 

εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, που πιστά σύρονται στις ράγες του υλικού ευδαιμονισμού. 

- Γιατί το σχολείο έχει επιλέξει την πορεία προς τον υλικό ευδαιμονισμό, είναι εύκολο να αιτιολογηθεί. 

Όταν όλοι οι κινητήριοι μοχλοί της ζωής στρέφονται στη εξυπηρέτηση των υλικών και μόνο αναγκών 

μας, το σχολείο θα φάνταζε σαν πρωτόγονος θεσμός, αν δεν εξυπηρετούσε κι αυτό τις ανάγκες αυτές. 

Έτσι, το σχολείο, στην προσπάθειά του να ταυτιστεί με τους προσανατολισμούς της εποχής μας, 

έστρεψε κι αυτό τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς προς τον υλικό ευδαιμονισμό και απέστρεψε το 

πρόσωπό του από τον πνευματικό κόσμο, δίνοντας φυσικά και τη χαριστική βολή στην Τέχνη. 

- Γενικά, το σχολείο απομακρύνθηκε από τον κόσμο της Τέχνης όχι μόνο λόγω της εισβολής του υλικού 

ευδαιμονισμού ως κυρίαρχης θεωρίας στη ζωή μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά και λόγω της 

επενέργειας των «παραφυάδων» της κυρίαρχης αυτής θεωρίας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 

αναφερθεί η νοοτροπία της «ήσσονος» προσπάθειας, η νοοτροπία της φιλαυτίας, της ματαιόδοξης 

υπεροχής, το πνεύμα του υπολογισμού και του συμφέροντος. Δείγματα αυτής της συμπεριφοράς είναι 

ορατά και στο σχολείο. Τα πάντα σ’ αυτό είναι εύκολα, ασήμαντα, χαλαρά. Η γνώση που απαιτεί 

έρευνα, κρίση και προσπάθεια ελλείπει· η φαντασία το ίδιο. Στα σχολεία έχει στήσει πλέον το βασίλειό 

της η αποστήθιση.  

- Ακόμη, όλοι εμείς, τοξικομανείς σχεδόν της ευμάρειας, αντιμετωπίζουμε το σχολείο ως μέσο για την 

είσοδό μας σε κάποια υπηρεσία ή στο πανεπιστήμιο ή κάπου αλλού, και ελάχιστοι θεωρούμε το σχολείο 

μέσο για την εκπαίδευσή μας, τη μόρφωσή μας, την παιδεία μας. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση στον 

κόσμο μας έγινε αυτοσκοπός, που εξυπηρετεί ιδιοτελείς και μόνο στόχους, κυρίως υλικούς. Σε τέτοιο 

σχολικό κλίμα πού να σταθεί η Τέχνη; Πού να βρει χώρο να ευδοκιμήσει, όταν δε φέρνει κανένα υλικό 



κέρδος; Ποιος θα τολμήσει να κάνει πράξη το στόχο του νομοθέτη που όρισε ως επιτακτική ανάγκη την 

καλλιτεχνική παιδεία των μαθητών, για να τους προστατεύσει από το ευκαιριακό, το επιπόλαιο, το 

οκνηρό, το συμφεροντολογικό, να τους ενώσει με το διπλανό τους, ώστε να τους οδηγήσει σε μία και 

μόνη υπεροχή, την ανθρώπινη; 

- Βέβαια, η αποκοπή των μαθητών από τον κόσμο της Τέχνης κοστίζει πολύ. Το κόστος είναι 

δυσβάσταχτο και για τους μαθητές αλλά και για την πολιτεία. Για τους πρώτους η καλλιτεχνική τους 

αναπηρία θα εμποδίσει την ολοκλήρωσή τους σε ακέραιες προσωπικότητες. Μακριά οι νέοι από την 

αισθητική συγκίνηση, την ευφορία, την τέρψη, το «ωραίο» και τις άλλες εκφράσεις της Τέχνης, θα 

καταντήσουν νωθροί, τραχείς και αγροίκοι. Σε τέτοιους νέους, φυσικά, δεν μπορεί καμιά πολιτεία να 

οικοδομήσει τον κόσμο της. Κι αυτό, γιατί ή θα φτιάξει ένα ξεψυχισμένο, νωθρό και άχρωμο 

οικοδόμημα ή θα φτιάξει ένα αιμοβόρο οικοδόμημα, ξεκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, βάρβαρο, 

σχεδόν αποθηριωμένο, που δε θα θυμίζει καν δημιούργημα ανθρώπινο και πολιτισμένο. 

- Οι παραπάνω λοιπόν κίνδυνοι από την αποκοπή των νέων από τα έντεχνα δημιουργήματα θέτουν το 

σημερινό σχολείο «προ των ευθυνών» του για την αισθητική διάπλαση της νέας γενιάς. Οφείλει να 

εντάξει στις άμεσες προτεραιότητές του τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό των νέων. Βέβαια, η 

ευκαιριακή και η επιφανειακή συμβολή του σχολείου, που σχολιάστηκε προηγουμένως, δεν εντάσσεται 

στην ουσιαστική συμβολή του σχολείου στο θέμα αυτό. Αλλιώς πρέπει να δράσουν οι μηχανισμοί του 

σχολείου, ώστε να φέρουν τους νέους κοντά στο «ωραίο». 

- Αυτού του είδους η δράση ξεκινάει από εκείνο το σχολείο που γίνεται οδηγός της ζωής και όχι απλώς 

συντηρητής της κατεστημένης τάξης. Αυτό λοιπόν το σχολείο θα προσπαθήσει καταρχήν να καταδείξει 

και την αξία του πνευματικού πολιτισμού, που στις μέρες μας υποβαθμίζεται συνεχώς μπροστά στην 

παντοδυναμία του τεχνικού / υλικού μας κόσμου. Την υποβάθμιση του πνευματικού πολιτισμού 

ακολουθεί και η έκπτωση όλων εκείνων των αξιών που τον στηρίζουν. Έτσι, ο έρωτας, η αγάπη, η 

φιλία, η ανεκτικότητα, η ισοτιμία, η ανθρωπιά, το φιλότιμο, που δίνουν ποικίλα ερεθίσματα για 

λογοτεχνικά ή θεατρικά ή μουσικά δημιουργήματα, εξοβελίζονται από τη ζωή μας και μαζί τους κάθε 

πνευματικό δημιούργημα. Γι’ αυτό, το σημερινό σχολείο, απέναντι σ’ αυτήν τη λεηλασία των 

ανθρώπινων αξιών, οφείλει, πρωτίστως, να τις επαναδιαπραγματευτεί, να τις τοποθετήσει ισότιμα δίπλα 

στις υλικές ανάγκες του κόσμου μας, να πείσει τους νέους για το ρόλο τους στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς τους, ώστε οι παραμελημένες αυτές αξίες να αποτελέσουν τις αφετηρίες ενός 

ευαίσθητου κόσμου, λυτρωμένου από τα πάθη και τον υλισμό, και γενικά ενός αισθαντικού κόσμου που 

θα επιζητεί το «ωραίο» σε όλες του τις εκφάνσεις.  

- Ωστόσο, όλα τα παραπάνω αποτελούν το θεωρητικό εξοπλισμό του σχολείου, ώστε να γίνει κήρυκας 

του «ωραίου». Η θεωρητική του όμως κατεύθυνση από μόνη της δεν επαρκεί, ώστε να διαπλάσει 

αισθαντικούς νέους. Το σχολείο χρειάζεται να προχωρήσει και σε πρακτικές εφαρμογές της αισθητικής 

του παιδείας. Ένας τέτοιος στόχος μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί με τη θεσμοθέτηση, για παράδειγμα, μιας 

ώρας πολιτισμού στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων και της πρώτης Λυκείου. Η κίνηση αυτή θα 

αποβλέπει κυρίως στην επαφή των μαθητών με όλες τις Τέχνες, στη γνώση της ιστορίας τους και των 



χαρακτηριστικών τους, ώστε να αποβάλουν την άγνοια που τους οδηγεί πολλές φορές στην «εκ των 

πραγμάτων» απόρριψη του έντεχνου κόσμου.  

- Το σχολείο ακόμη μπορεί να ενισχύσει την προσπάθειά του να μυήσει τους νέους στην Τέχνη με τη 

συχνότερη και πιο εμπεριστατωμένη επαφή του με τον κόσμο του «ωραίου». Αυτό θα το πετύχει, αν 

ανοίξει τις «πύλες» του στους δημιουργούς όλων των μορφών της Τέχνης, στους ιστορικούς της Τέχνης, 

οι οποίοι θα συζητούν με τους μαθητές, θα λύνουν τις απορίες τους και θα τους εξοικειώνουν με τον 

κόσμο της Τέχνης. Κάποτε προτάθηκε κάθε σχολείο να αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλεια ενός 

χώρου ή ενός οργανισμού πολιτισμού της περιοχής του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμεσότερη και πρακτικό-

τερη επαφή των μαθητών με τα έργα της Τέχνης από μια τέτοια φροντίδα. 

- Οι παραπάνω προτάσεις μας στοχεύουν προπάντων στην εξοικείωση των μαθητών με τα έργα της 

Τέχνης. Κι αυτή, όμως, η εξοικείωση ίσως δεν επαρκεί, για να διαπλάσουμε ευαίσθητους και 

καλλιεργημένους νέους. Η αισθητική παιδεία του σχολείου πρέπει να προχωρήσει βαθύτερα και να φτάσει 

και στην παραγωγή έντεχνου μαθητικού υλικού. Θα πρέπει, δηλ. το σχολείο να υποστηρίζει και να 

ενισχύει τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των μαθητών. Σ’ αυτή την διαδικασία κατά τα πρώτα γυμνασιακά 

χρόνια το σχολείο μπορεί να παίξει σημαίνοντα ρόλο, οδηγώντας τους μαθητές στην αίθουσα του 

θεάτρου ή  της μουσικής κ.τ.λ. 

- Επομένως, κάθε καλλιτεχνική ανησυχία των έφηβων και κάθε παρόμοιος προβληματισμός τους μπορεί 

να υλοποιηθεί στα εργαστήρια της Τέχνης (θεάτρου, ζωγραφικής, μουσικής κ.λ.π.), που θα λειτουργούν 

σε κάθε περιοχή – στις ώρες της σχόλης βέβαια – και που μπορούν να βρίσκονται κάτω από την 

επίβλεψη του σχολείου ή της κοινότητας ή του δήμου ή κάποιου άλλου συλλογικού φορέα. Όταν, 

τελικά, κατορθώσουμε και δώσουμε δημιουργική διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο των νέων μέσα από 

τους χώρους της Τέχνης, θα τους προστατεύσουμε από ανεξέλεγκτες επιρροές και θα τους φέρουμε σε 

επαφή με την ποιοτική καλλιτεχνική δημιουργία, που είναι ικανή να καλλιεργήσει την ψυχή τους. 

Πάντως, το σχολείο, αν θέλει να εξοικειώσει τη νεολαία με την Τέχνη, χρειάζεται να στρατευτεί σ’ 

αυτόν τον αγώνα, βάζοντας σε εφαρμογή όλες τις προτάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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