COVID 19
ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Φιλόλξγξρ: Αλίκη Τςεοπαηλίδξτ

Σσόφξι μαθήμασξρ
 Ππξβλημασιςμόρ για σημ ανία σηρ ζψήρ και σημ έμμξια
σηρ ετστφίαρ

 Αμσίληχη σηρ αμάγκηρ σξτ «υιλξςξυείμ» καθημεπιμά
 Δημιξτπγία επψσημάσψμ και υιλξςξυικόρ ςσξφαςμόρ
 Αμυιςβήσηςη δεδξμέμψμ κασαςσάςεψμ
 Εμοέδψςη σηρ ηθικήρ υιλξςξυίαρ μέςα αοό θέμασα σηρ
εοικαιπόσησαρ, μέςψ εμόρ βίμσεξ, εμόρ ςκίσςξτ και εμόρ
κειμέμξτ

Πξπεία διδαςκαλίαρ
Σύμσξμη αμαυξπά:
 ςσξ σι θεψπείσαι ηθικά ςψςσό
 ςση θεψπία σξτ ψυελιμιςμξύ
 ςση θεψπία σξτ Καμσ για σημ ηθική

 ςση ςημαςία σξτ όπξτ «ετδαιμξμία για σξμ Απιςσξσέλη
και ςσημ αμσίςσξιφη ςημαςία ςσιρ μέπερ μαρ

 ςση υεμιμιςσική σάςη σηρ ξικξλξγίαρ

Παπακξλξύθηςη βίμσεξ
https://safeyoutube.net/w/eEfI

Επψσήμασα για σξ βίμσεξ
α. Πξιξ είμαι σξ θέμα οξτ θίγει;

β. Πώρ ςτμδέεσαι σξ θέμα ατσό:
1. με ση θεψπία σξτ ψυελιμιςμξύ

2. με ση θεψπία σξτ Καμσ
3. με ση ςημαςία σξτ όπξτ ετδαιμξμία για σξμ
Απιςσξσέλη και με σημ αμσίςσξιφη ςημεπιμή
ςημαςία σξτ όπξτ ετδαιμξμία
4. με ση υεμιμιςσική σάςη σηρ ξικξλξγίαρ

Σκίσςξ

Επψσήμασα για σξ ςκίσςξ
 Πξιξ μήμτμα μεσαυέπει σξ ςκίσςξ;
 Πξια ςτμαιςθήμασα ςαρ οπξκαλεί;
 Πώρ ςτμδέεσαι με σημ ηθική υιλξςξυία;

Κείμεμξ
ΑΣ ΜΑΣ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ
Ατσό οξτ ζξύμε, ίςψρ είμαι μια κπτμμέμη ετλξγία. Πξσέ
άλλξσε δεμ είφε η αμθπψοόσησα σημ ετκαιπία, μα ςσαμασήςει
ξλόκληπη σατσόφπξμα σξμ ακπάσησξ καλοαςμό σηρ. Να κάμει
έμα αοπόςμεμξ διάλειμμα-έςσψ και αμαγκαςσικό-αοό σξ
οξδξβξλησό σηρ οάμψ ςε σξύσξ σξμ ολαμήση. Να κάμει έμα
βήμα οίςψ, μα οάπει μια βαθιά αμάςα και μα έπθει
αμσιμέσψοη με σξμ εατσό σηρ. Να κξισάνξτμε κασάμασα σα
λάθη μαρ, ψρ είδξρ αλλά και ξ καθέμαρ μαρ ασξμικά. Γιασί ό,σι
βιώμξτμε είμαι σα λάθη μαρ οξτ γύπιςαμ για μα μαρ
ςσξιφειώμξτμ… Και ατσή είμαι η ώπα σξτ αοξλξγιςμξύ. Είμαι η
ώπα οξτ ξ καθέμαρ κλειςμέμξρ ςσξ “κελί” οξτ έυσιανε, θα
έπθει αμσιμέσψοξρ με σξμ ίδιξ σξτ σξμ εατσό…

Οι οεπιςςόσεπξι θα έπθξτμ οπόςψοξ με οπόςψοξ με ση
μξμανιά. Θα κασαλάβξτμ όσι δεμ αμσέφξτμ μα είμαι μόμξι,
γιασί δεμ έφξτμ σι μα οξτμ με σξμ εατσό σξτρ. Έφξτμ μάθει
μα ξπίζξτμ σημ ύοαπνή σξτρ μέςα αοό σα μάσια σψμ
άλλψμ. Μέςα αοό εοαγγελμασικέρ εοιστφίερ, μεγάλξτρ
έπψσερ, τχηλέρ σαφύσησερ, πεσξτςαπιςμέμερ photos και
βεβιαςμέμα likes. Και όσαμ ατσά λείχξτμ, σόσε φάμξτμ και
σημ ιςξππξοία σξτρ. Όσαμ σα μάσια σψμ γύπψ δεμ κξισξύμ,
σόσε φάμξτμ σξμ εατσό σξτρ. Όμψρ δεμ είμαι σα
εοισεύγμασά μαρ οξτ καθξπίζξτμ σημ ύοαπνή μαρ, άλλα η
ξτςία μαρ…

Άλλξι θα αμαγκαςσξύμ μα έπθξτμ αμσιμέσψοξι με σιρ
ςφέςειρ οξτ έυσιαναμ. Τα οαιδιά, σξτρ γξμείρ, σξτρ
ςτμσπόυξτρ. Κλειςμέμξι ς ’έμα ςοίσι φψπίρ ελοίδα
διαυτγήρ, δεμ θα τοάπνει άλλξρ σπόοξρ οαπά μα δξτμ ξ
έμαρ σξμ άλλξμ κασάμασα. Να λξτςσξύμ εκείμα σα
κακξμαθημέμα οαιδιά οξτ εκείμξι κασάμσηςαμ έσςι και
μεσά σα ναμόληςαμ ςσξμ κόςμξ. Να αμσιμεσψοίςξτμ
εοισέλξτρ έμαμ γάμξ οξτ έφει σελειώςει και όλξ
αμαβάλλεσαι λόγψ κεκσημέμηρ σαφύσησαρ. Να σεςσάπξτμ
αμ οπαγμασικά μοξπξύμ και αμσέφξτμ μα μείμξτμ με σξμ
ςύμσπξυξ σξτρ…

Κι άλλξι θα έπθξτμ αμσιμέσψοξι με σξ υόβξ σξτ
θαμάσξτ, φαμέμξι οίςψ αοό μαμσηλάκια και σόμξτρ
μακαπόμια. Και με ατσό σξ ςύμμευξ σξτ θαμάσξτ οάμψ
αοό σα κευάλια μαρ, αρ αμαλξγιςσξύμε σι άνιζε αοό όςα
ζήςαμε ψρ εδώ. Αρ θτμηθξύμε σι κάμαμε οπιμ αοό
μεπικέρ εβδξμάδερ, γιασί θτμώμαμε, γιασί οαλεύαμε κι
αμ όλα ατσά έφξτμ ακόμα ανία σώπα. Κι αμ δεμ έφξτμ,
ίςψρ ήπθε η ώπα μα αλλάνξτμε. Δεμ μοξπξύμε μα
οξπετσξύμε άλλξ ςαμ είδξρ με μξμαδικέρ ανίερ σξ φπήμα
και σημ εικόμα. Τίοξσα αοό σα δύξ δεμ μοξπεί μα μαρ
βξηθήςει σώπα. Μαρ σξ δείφμει η ζψή φπόμια σώπα. Μαρ
σξ υψμάζει σξ ςύμοαμ. Μαρ σξ ξτπλιάζει ξ ολαμήσηρ.

Ο ολαμήσηρ οξτ κασαςσπέυξτμε κάθε μέπα οξτ
ςηκψμόμαςσε αοό σξ κπεβάσι μαρ και φξπξοηδάμε ςσημ
ολάση σξτ με σημ έοαπςη σξτ κτπίαπφξτ είδξτρ. Κι
όμψρ… δεμ είμαςσε σξ κτπίαπφξ είδξρ. Τα μικπόβια
είμαι.. Ατσό, σξ μικπόσεπξ όλψμ σψμ ολαςμάσψμ είμαι
οξτ θα εοιβιώςει μιαρ οιθαμήρ ξλικήρ κασαςσπξυήρ. Όφι
εμείρ. Και ατσό έπφεσαι σώπα μα μαρ αοειλήςει μ’ έμαμ
σπόοξ σόςξ αοόλτσξ οξτ θα μαρ τοεμθτμίςει σξ οόςξ
αςήμαμσξι είμαςσε όλξι μαρ για σξύσξ σξμ ολαμήση.
Όλξι! Άμδπερ, γτμαίκερ, μικπξί, μεγάλξι, ολξύςιξι,
υσψφξί, μεσαμάςσερ, μσόοιξι, φπιςσιαμξί, μξτςξτλμάμξι.
Όλξι!

Όοξιξρ και μα λείχει αοό εμάρ, ξ ολαμήσηρ θα ςτμεφίζει
μα γτπίζει. Για σημ ακπίβεια, όςξ εμείρ μξςξύμε ξ ολαμήσηρ
θα θεπαοεύεσαι. Όςξ μέμξτμε κλειςμέμξι ςσα ςοίσια μαρ, ξ
αέπαρ και σα μεπά θα καθαπίζξτμ αοό σα τοξλείμμασα μαρ.
Τα ζώα και σα οξτλιά θα γτπμξύμ ελεύθεπα φψπίρ σξμ υόβξ
μαρ. Ο Γη θα κάμει εοισέλξτρ έμα διάλειμμα αοό σημ
οαπξτςία μαρ και θα αμθίςει…

Κι ατσό αρ μαρ γίμει έμα μάθημα οξτ θα σξ θτμόμαςσε
όσαμ θα ναμανεφτθξύμε εκεί ένψ. Να θτμόμαςσε όσι καμείρ
μαρ δεμ είμαι ςημαμσικόσεπξρ καμεμόρ ςε ατσή ση γη και όσι
εκείμη θα ςτμεφίζει μα γτπίζει ακόμα και φψπίρ εμάρ. Κι αμ
δεμ σξ κασαλάβξτμε μόμξι μαρ, σόσε σξ εοόμεμξ μαρ μάθημα
θα είμαι ακόμα δτςκξλόσεπξ….



Σσέλιξρ Κξτμέμσηρ

Άπθπξ διαςκεταςμέμξ

Επψσήμασα ςσξ κείμεμξ
α. Πξιξ είμαι σξ θέμα οξτ θίγει;

β. Πώρ ςτμδέεσαι σξ θέμα ατσό:
1. με ση ςημαςία σξτ όπξτ ετδαιμξμία για σξμ
Απιςσξσέλη και με σημ αμσίςσξιφη ςημεπιμή
ςημαςία σξτ όπξτ ετδαιμξμία.
2. με ση υεμιμιςσική σάςη σηρ ξικξλξγίαρ.

Σαρ ετφαπιςσώ!

