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Ο. Ελύτης: 
«Την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις 

και ή πας να παίξεις τρικυμία ή πνίγεσαι.» 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: σελ. 2 

 Ανθρωπιστικά προβλήματα της εποχής μας: σελ. 12 

Αγάπη: σελ 13 

Ενεργός Γήρανση: σελ 17 

Οικολογικό πρόβλημα: σελ. 22 

Φύση- άνθρωπος-ποιότητα ζωής: σελ 27 

Αειφόρος-Βιώσιμη Ανάπτυξη: σελ. 34 

Συγκεντρωτικό Υλικό για το περιβάλλον: σελ. 39 

Εθελοντισμός – Περιβάλλον: σελ 45 

Οικολογική Αφύπνιση-ευαισθησία: σελ.46 

Οικονομική κρίση-επιπτώσεις της στο περιβάλλον: σελ 48 

Λειψυδρία-Πυρηνική ενέργεια: σελ. 59 

Αθλητισμός: σελ 60 

Διατροφική κρίση: σελ. 69 

Γλώσσα: σελ. 75 

GREEKLISH: sel. 80 

Επιφυλλίδες μ. Μπαμπινιώτη περί Γλώσσας: σελ 84 

Κλωνοποίηση: σελ 92 

Τουρισμός: σελ. 96 
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Θεσμός της Οικογένειας: σελ. 164 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 
 «Το κράτος πρόνοιας αδυνατεί να υπάρξει» 

της Αλεξάνδρας Κορωναίου*   (Κείμενό της (για την αυτομόρφωση) είχε 

επιλεγεί Πανελλήνιες) 

Σε μια εποχή πλήρους απορρύθμισης των οικονομικών και εργασιακών 

σχέσεων, καθώς οι κοινωνικοί δεσμοί πλήττονται θανάσιμα από την κυριαρχία 

του ατομικιστικού πνεύματος σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, τι 

μπορεί να σημαίνει η λέξη αλληλεγγύη; Αλληλεγγύη είναι μια λέξη φορτισμένη 

με ποικίλα νοήματα, μια λέξη την οποία κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται 

διαφορετικά: άλλοτε ως ατομική φιλανθρωπία και ανιδιοτελή προσφορά προς 

τον πάσχοντα συνάνθρωπο, άλλοτε ως υπεράσπιση των ιδιαίτερων 

συμφερόντων και δικαιωμάτων μιας επαγγελματικής ομάδας και άλλοτε ως 

δέσμευση «σιωπής» ανάμεσα στα μέλη μιας εγκληματικής ομάδας (η «ομερτά» 

της Μαφίας).  

Στην πορεία της Ιστορίας ποικίλα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα έβαλαν τη 

σφραγίδα τους στις αναπαραστάσεις που έχουμε για την αλληλεγγύη. 

Ορισμένες απ’ αυτές είναι: οικογένεια και «υποχρέωση» να βοηθάει ο ένας τον 

άλλον στα δύσκολα, χριστιανισμός και φιλανθρωπία, συνδικαλισμός και 

εργατικές διεκδικήσεις, αλλά και εθνική ομοψυχία, όταν οι περιστάσεις το 

απαιτούν. Δεν είναι ίσως τυχαίο που, μέσα στη βαθιά κρίση που βιώνει η χώρα, 

ακόμη και οι πολιτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν την ίδια λέξη για να ζητήσουν τη 

στήριξη άλλων κρατών στο πλαίσιο μιας -αμφισβητούμενης- ευρωπαϊκής 

οικογένειας.  

Η ατομική αλληλεγγύη γίνεται κοινωνική στο δεύτερο μισό του 20ού 

αιώνα, όταν το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί το δικαίωμα όλων στην υγεία, 

την εργασία, την εκπαίδευση. Η συνδρομή στους φτωχούς, τους αδύναμους, τους 

ασθενείς, τους άνεργους κ.ά. οργανώνεται και ρυθμίζεται από την κρατική 

εξουσία που, ακόμη και σήμερα, ιδρύει «Ταμεία Αλληλεγγύης» κάνοντας 

έκκληση στην ατομική και κοινωνική ευαισθησία των προνομιούχων απέναντι 

στους μη προνομιούχους.  

         Σήμερα που το κράτος πρόνοιας αδυνατεί να υπάρξει και μολονότι ο φόβος 

απέναντι στον Άλλο διογκώνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι οι 

οποίοι, έξω από κόμματα, ομάδες και ιδεολογίες, επιμένουν να προσφέρουν κάτι 

από τον εαυτό τους κόντρα στη σαρτρική ρήση1[1] «Η κόλαση είναι οι άλλοι». 

Ίσως επειδή, για να αντέξει κανείς την κόλαση, χρειάζεται να βρει το νήμα που 

τον ενώνει με τους άλλους, ένα νήμα που διαρκώς κόβεται από διαχωρισμούς 

και αποκλεισμούς, μικρές και μεγάλες απάτες, ορατές και αόρατες μορφές βίας. 

Ίσως, επειδή προβάλλει βασανιστικά η αναγκαιότητα να επαναπροσδιορίσουμε 

                                                 
1[1] Φράση του Γάλλου φιλόσοφου Jean Paul Sartre  
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τι σημαίνουν κοινωνία και εαυτός ως ύστατη προσπάθεια να δώσουμε νόημα 

στο παρόν και το μέλλον.  
* Αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 

Ο Εθελοντισμός συνιστά μία μη αμειβόμενη, εθελούσια, ανιδιοτελή και με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης δραστηριοποίηση των πολιτών η οποία αποβλέπει 

στην ευημερία και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο και στην κοινωνία 

γενικότερα. Αποτελεί μια κατ’ εξοχήν στάση ζωής η οποία στηρίζεται σε 

ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη 

και η κοινωνική συμμετοχή. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ορίζει τον 

εθελοντισμό ή την εθελοντική εργασία, ως την «εθελούσια παροχή 

δραστηριοτήτων ή εργασίας, χωρίς πληρωμή, ενός ατόμου με σκοπό την 

προώθηση ενός σκοπού ή την παροχή βοήθειας σε κάποιον εκτός του 

νοικοκυριού του ή της οικογένειας του». 2 

Η ανάπτυξη του Εθελοντισμού είναι άρρηκτα συνυφασμένη και συνδεδεμένη 

με την ανάπτυξη της Κοινωνίας Πολιτών.  

«Τι είναι  Κοινωνία Πολιτών; Είναι ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στο κράτος 

και τον πολίτη και ένα πλέγμα διαδράσεων ανάμεσα σε οργανώσεις που 

εκουσίως συστήνουν οι πολίτες. Η Κοινωνία Πολιτών είναι ένα αντιστήριγμα 

στην Πολιτική Κοινωνία, δηλαδή το κράτος και συγχρόνως χώρος εθελούσιας 

και ανιδιοτελούς συμμετοχής σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύνολο. Το 

αντιστήριγμα αυτό που αποτελεί η Κοινωνία Πολιτών παίζει ρόλο ανταγωνιστικό 

και συγχρόνως συμπληρωματικό ως προς την Πολιτική Κοινωνία. Από τη μια μεριά 

ο πολίτης στηρίζεται από την Κοινωνία Πολιτών ως φορέας δικαιωμάτων έναντι 

του κράτους. Από την άλλη μεριά η κοινωνία πολιτών λειτουργεί επικουρικά ως 

προς το κράτος, εφόσον το τελευταίο εδράζεται στη συναίνεση, η οποία 

διαμορφώνεται μέσα από την Κοινωνία Πολιτών. Με την έννοια αυτήν, η ανάπτυξη 

της Κοινωνίας Πολιτών αποτελεί μέτρο πολιτιστικής ανάπτυξης και δημοκρατικής 

επιδεκτικότητας ενός κοινωνικού συνόλου: όσο πιο ανεπτυγμένη είναι η Κοινωνία 

Πολιτών τόσο πιο άρτια λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό συμβαίνει 

                                                 
2 ILO, ο.π. σελ. 15. 
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διότι η συχνά μη ισόρροπη σχέση μεταξύ κράτους και Κοινωνίας Πολιτών 

οφείλεται στην υπερτροφία του πρώτου εις βάρος του δεύτερου». Ο Εθελοντισμός 

ως κυρίαρχο συστατικό της Κοινωνίας Πολιτών συνδέεται άρρηκτα με τις 

έννοιες της Ανοικτής Κοινωνίας και Δημοκρατίας.  

Ο Εθελοντισμός συμβάλλει άμεσα σε καίριους στόχους των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όπως είναι η κοινωνική ενσωμάτωση, η 

απασχόληση, η εκπαίδευση και δια βίου μάθηση και η πολιτειότητα. 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο εφαρμογής στην ΕΕ. 

Ακόμα, όμως, και στις ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται 1) έλλειψη θεσμικού 

πλαισίου λειτουργίας του εθελοντισμού, 2) ανομοιογένεια ως προς το εύρος και 

τη δυναμικότητα των δράσεων εκδήλωσής τους και κυρίως 3) έλλειψη 

παραγωγής επιστημονικών δεδομένων και μελετών σε επίσημο κρατικό επίπεδο.  

Εμβληματικής σημασίας αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για την ανακήρυξη του έτους 2011 ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, με 

σκοπό την περαιτέρω συνεργασία  των κρατών μελών και το συντονισμό των 

ενεργειών τους, σε κοινοτικό επίπεδο, στον τομέα του εθελοντισμού. 3  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011, τα κράτη-μέλη, 

συνεπώς, λειτουργούν, κάτω από ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές και κοινούς 

στόχους, όπως έχουν προσδιοριστεί,4 ώστε να επιτύχουν: 

1) τη δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε.,  

2) την ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για 

βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων,  

3) την αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και  

4) την ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού. 

 

 

                                                 
3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το 
ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη 
(2011)», (2010/37/ΕΚ), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 17/22.01.2010. 
4 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/37/ΕΚ), .ο.π., Άρθρο 2. 
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Παρουσίαση των συμπερασμάτων των ερευνών ανά θεματική περιοχή του 

αντικειμένου της Μελέτης 

 

 

Άξονες και Ερωτήματα διερεύνησης 

Δημογραφικό προφίλ 

εθελοντών (φύλο, 

ηλικία, εθνοτική 

καταγωγή, 

θρήσκευμα, 

μορφωτικό επίπεδο, 

προσωπική και 

εργασιακή 

κατάσταση, κλπ) 

Η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού έρευνας 

υπάγεται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και 

αποτελείται από εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. 

Διαθέτουν ένα ιδιαίτερα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

και είναι άτομα σχετικά νέα ή πολύ νέα στις βασικές 

παραγωγικές ηλικίες (από 20 έως 50 ετών) με ελληνική 

υπηκοότητα. Η παρουσία και των δύο φύλων είναι 

σημαντική αν και οι γυναίκες υπερτερούν κατά τι.  

 

Κίνητρα (ή/και 

αντικίνητρα) 

ενασχόλησης με τον 

εθελοντισμό 

Είδος εθελοντικής εργασίας – τυπικός Εθελοντισμός 

Η προσφορά στον συνάνθρωπο και την κοινωνία και η 

δημιουργική ενασχόληση τον ελεύθερο χρόνο 

συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας των 

εθελοντών. 

Η κοινωνική δικτύωση, η απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας, η προσωπική εξέλιξη και τα ταξίδια, αν και 

συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά συμφωνίας, 

συγκεντρώνουν επίσης σημαντικά ποσοστά ουδέτερης 

στάσης και σχετικά σημαντικά ποσοστά διαφωνίας.  

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ερωτώμενοι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά ουδέτερης άποψης σχετικά με το 

κίνητρο της κινητικότητας, σε αντίθεση με τους 

μικρότερους σε ηλικία ερωτώμενους που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας στο συγκεκριμένο 

κίνητρο.  

Σχετικά με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και 

την προσωπική εξέλιξη, η ουδέτερη στάση λαμβάνει 

μεγαλύτερα ποσοστά στους άνδρες και στους 

μεγαλύτερους σε ηλικία ερωτώμενους, ενώ οι γυναίκες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας. 

Είδος εθελοντικής εργασίας – άτυπος Εθελοντισμός 

Αντικίνητρα για τους εθελοντές: Έλλειψη χρόνου και 

έλλειμμα ενημέρωσης. 

Αντικίνητρα 

ενασχόλησης των μη 

εθελοντών με τον 

Η Έλλειψη χρόνου αυξάνει ως αντικίνητρο στις 

μεγαλύτερες ηλικίες και το έλλειμμα ενημέρωσης στις 

μικρότερες. Τα πολύ νεαρά άτομα δεν θεωρούν την 
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Άξονες και Ερωτήματα διερεύνησης 

ανεπίσημο 

εθελοντισμό 

έλλειψη ενδιαφέροντος ως αντικίνητρο. 

Οφέλη που 

λαμβάνουν οι 

εθελοντές από τον 

εθελοντισμό 

Εθελοντές 

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η απόκτηση 

γνωριμιών και η ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, και η 

προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη συγκεντρώνουν 

μεγάλα ποσοστά συμφωνίας των εθελοντών.  

Το όφελος της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης 

συναντάται περισσότερο ως άποψη στις γυναίκες και 

στις μικρότερες ηλικίες. 

Στις απόψεις ότι ο Εθελοντισμός προσφέρει κοινωνική 

αναγνώριση και ότι αποτελεί εφόδιο για την εύρεση 

εργασίας συγκεντρώνονται μεγάλα ποσοστά ουδέτερης 

στάσης (σχεδόν ισοδύναμα με τα ποσοστά συμφωνίας). 

Μη Εθελοντές 

Τα κίνητρα που αφορούν την προσφορά στο 

συνάνθρωπο, την προσωπική εξέλιξη και τη 

δημιουργική απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντικά. 

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι οι νεαρότερες ηλικίες 

αναγνωρίζουν ως κίνητρα σε υψηλότερο ποσοστό και 

τις πιο ωφελιμιστικές πλευρές του Εθελοντισμού όπως 

η κοινωνική δικτύωση και η απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας. 

Οφέλη που θεωρούν 

οι εθελοντές ότι 

λαμβάνει η κοινωνία 

από τον εθελοντισμό 

Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση της 

συλλογικότητας, και της αλληλεγγύης, η βοήθεια στο 

συνάνθρωπο, η συμβολή στον εκδημοκρατισμό της 

κοινωνίας συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά 

συμφωνίας των εθελοντών. 

Η αντίληψη ότι ο Εθελοντισμός καλύπτει τα κενά του 

κράτους συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 

των ανδρών εθελοντών και μεταξύ των εθελοντών 

μεγαλύτερης ηλικίας. 

Σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, η 

ουδέτερη στάση λαμβάνει μεγαλύτερα ποσοστά στις 

μικρότερες ηλικίες. 

Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων 

Ο Εθελοντισμός κυρίως συνεισφέρει σε αξίες όπως η 

συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή στα κοινά, 

οι οποίες βελτιώνουν την κοινωνική συνοχή μιας 

κοινωνίας καθώς διευκολύνουν τη συντονισμένη 

δράση. 
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Άξονες και Ερωτήματα διερεύνησης 

Οικονομική και 

κοινωνική αξία 

Εθελοντισμού για 

την τοπική κοινωνία 

Ο Εθελοντισμός ενισχύει αξίες που συνδέονται με την 

κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία κοινωνικού 

κεφαλαίου όπως αλληλεγγύη, ενεργός συμμετοχή, 

κοινωνική δικτύωση. Συνδέεται επίσης με την τοπική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.   

Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων 

Εξαιρετικά μικρά είναι τα ποσοστά των απόψεων που 

συνδέουν τον εθελοντισμό με την τοπική οικονομία και 

την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. 

Αντίληψη περί 

Εθελοντισμού / 

θεώρηση της έννοιας 

και της σημασίας του 

Εθελοντισμού 

Εθελοντές 

Προσφορά στον συνάνθρωπο, καλύπτει κενά του 

κράτους, προσφέρει γνωριμίες και επαφές, προωθεί τη 

συλλογικότητα και προσφέρει στον εκδημοκρατισμό 

της κοινωνίας. 

Η αντίληψη ότι ο Εθελοντισμός καλύπτει τα κενά του 

κράτους συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 

των ανδρών εθελοντών και όσων βρίσκονται στις 

μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. 

Οι αντιλήψεις ότι ο Εθελοντισμός προσφέρει γνωριμίες 

και επαφές αλλά και γνώσεις και δεξιότητες 

συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά στις μικρότερες 

ηλικίες. 

Όσο αυξάνει η ηλικία των εθελοντών αυξάνονται τα 

ποσοστά διαφωνίας με την αντίληψη ότι ο 

Εθελοντισμός αποτελεί εφόδιο για την εύρεση 

εργασίας. 

Μη εθελοντές 

Στοιχείο συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο και 

ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών. 

Η νεαρότερη ηλικιακή κατηγορία σε σημαντικά 

ποσοστά θεωρεί ότι κάποιος μπορεί να αποκομίσει και 

μη «συμβολικά» κέρδη από τον εθελοντισμό όπως είναι 

η κοινωνική αναγνώριση και επένδυση της εμπειρίας 

και των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. 

Σχέσεις εθελοντικών 

οργανώσεων και σε 

συμμετοχή σε δίκτυα 

του εσωτερικού 

Ως προς τους πόλους ανάπτυξης συνεργασιών των 

οργανώσεων, οι σημαντικότεροι είναι αφενός ο ίδιος ο 

χώρος του Εθελοντισμού και αφετέρου η τοπική 

αυτοδιοίκηση με την τελευταία πάντως να εμφανίζει 

σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης σχετικά με το 

εύρος των δυνατοτήτων της γύρω από τον εθελοντισμό. 
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Άξονες και Ερωτήματα διερεύνησης 

Προβλήματα 

εθελοντικών 

οργανώσεων 

Τα οργανωτικά ζητήματα των οργανώσεων όπως και 

η διαχειριστική τους ανεπάρκεια έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μικρή συμμετοχή τους σε προγράμματα ευρωπαϊκής 

εμβέλειας και εν γένει σε δράσεις που προϋποθέτουν 

αξιολόγηση σε συνθήκες ανταγωνισμού. 

Η χρηματοδότηση και η προσπάθεια για εύρεση 

οικονομικών πόρων από τη μια και τα θέματα 

διαφθοράς, ad hoc παρεμβάσεων της πολιτείας για τη 

διαχείριση των πόρων πελατειακά από την άλλη, 

αποτελούν τον πυρήνα των προβλημάτων που 

συνδέονται με την επιβίωση των οργανώσεων.    

Η οικονομική αυτοδυναμία των οργανώσεων βρίσκεται 

στον πυρήνα των προβλημάτων τους. 

Η έλλειψη συμπαράστασης από την πλευρά του 

κράτους προς τις εθελοντικές οργανώσεις αποτελεί 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας των 

εθελοντικών οργανώσεων με τους κρατικούς φορείς 

(κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση) γεγονός που 

κάνει τη συνεργασία να υπολείπεται των προσδοκιών 

και απαιτήσεων των εθελοντικών οργανώσεων. 

Ο ατομικισμός και ο τοπικισμός που χαρακτηρίζουν την 

ελληνική κοινωνία λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη του ιδεώδους της συλλογικότητας και του 

Εθελοντισμού. 

Η πολυδιάσπαση του χώρου σε ορισμένους τομείς, όπως 

για παράδειγμα ο πολιτισμός και ο αθλητισμός σε 

τοπικό επίπεδο συμβάλλει στη σπατάλη των πόρων και 

στη διάσπαση της αλληλεγγύης και ως εκ τούτου 

δημιουργεί ρωγμές στην κοινωνική συνοχή.  

Τα προβλήματα του οργανώσεων αποτελούν 

χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικού 

μετασχηματισμού. Η ελλιπής χαρτογράφηση του χώρου 

είναι δε δομικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.   

Μελλοντικές 

προθέσεις εθελοντών 

και εθελοντικών 

οργανώσεων 

Η κρίση να ειδωθεί ως ευκαιρία για την 

ανασυγκρότηση του χώρου, την εξυγίανσή του, την 

αλλαγή κουλτούρας και τη συγκρότηση ενός 

αυθεντικού Εθελοντισμού ώστε να αποτελέσει, μεταξύ 

άλλων, μοχλό ανάπτυξης τοπικά και υπερτοπικά.  

Όσοι θεωρούν ότι η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει το 

εθελοντικό κίνημα, επισημαίνουν ότι αυτό έχει 

επιτευχθεί κυρίως μέσω της αλληλεγγύης και 

συνεισφοράς στους οικονομικά και κοινωνικά 
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Άξονες και Ερωτήματα διερεύνησης 

ασθενέστερους. Βέβαια κάποιοι επισημαίνουν ότι το 

εθελοντικό κίνημα δεν έχει ενισχυθεί αρκετά ή όσο θα 

αναμενόταν από την οικονομική κρίση επισημαίνοντας 

ως κύρια αιτία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

άνθρωποι εξαιτίας της κρίσης (οικονομικά, ψυχολογικά, 

κοινωνικά) και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την 

αναδίπλωση στον εαυτό τους και την αύξηση του 

φαινομένου ατομικισμού. 

Τα στελέχη των οργανώσεων προσδοκούν την 

περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος 

γενικότερα, μέσω στρατηγικής προσέκλυσης νέων 

εθελοντών βασισμένη στο τρίπτυχο Ενημέρωση, 

Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση. 

 

Παρουσίαση προτάσεων για τον Εθελοντισμό στην Ελλάδα 

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στη Μελέτη συντέθηκαν από όλες τις έρευνες 

που διεξήχθησαν και παρουσιάζονται σε ενιαία μορφή καθώς οι πληθυσμοί τους 

(Δημόσιοι Φορείς, Υπερκείμενες Δομές Κοινωνίας των Πολιτών, Εθελοντές, Μη 

Εθελοντές, Εθελοντικές Οργανώσεις), δεδομένου ότι συγκροτούν από κοινού, 

τον Εθελοντισμό στην Ελλάδα, διαμορφώνουν τις αξίες, τη στρατηγική και τη 

δυναμική του.  

Όσον αφορά τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προτάσεις αναπτύσσονται σε δύο (2) 

Άξονες: 

Άξονας 1. Ανάπτυξη Συνεργασιών ανάμεσα στις Εθελοντικές Οργανώσεις και 

την Πολιτεία 

Ειδικότερα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν: 

 Δημιουργία ενός ενιαίου Μητρώου με κανόνες για την ταξινόμηση και 

καταγραφή των οργανώσεων. 

 Καθιέρωση ενός ευρύτερου πλαισίου ελέγχου της λειτουργίας και της 

χρηματοδότησης, ειδικά στους τομείς όπου η Πολιτεία στρέφει συστηματικά 

την προσοχή της. 

 Aσκηση περιφερειακής πολιτικής με γνώμονα την αυτονομία των 

οργανώσεων αλλά και την υποστήριξή τους από τις Περιφέρεις και τους 

Δήμους η οποία θα αποτυπώνεται στον Αναπτυξιακό τους Σχεδιασμό και τη 

δέσμευση πόρων γι’ αυτές. 

 Ημερίδες ευαισθητοποίησης και συνεργασιών στο πλαίσιο Εθνικής 

Συνδιάσκεψης για τη δημόσια διαβούλευση και πολύ-θεματικό διάλογο για 

την αποτίμηση της συνεργασίας της Ελληνικής Πολιτείας με ΜΚΟ. 
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Άξονας 2. Εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια των Εθελοντικών Οργανώσεων 

 Εκκίνηση διαλόγου μεταξύ των Οργανώσεων για τις αξίες, τη λειτουργία και 

την επιβίωσή τους με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας κοινωνικής αλληλεγγύης 

και συνοχής. 

 Εξωστρέφεια των οργανώσεων, αλλαγή κουλτούρας συνεργασίας και 

δημιουργία συμπράξεων σε μεγαλύτερα σχήματα (π.χ. Ομοσπονδίες, Δίκτυα, 

Συστάδες, κ.λ.π.) με σκοπό τη δικτύωση, την ενδυνάμωση, την απόκτηση 

τεχνογνωσίας, την αναζήτηση χρηματοδότησης. 

 Συνεργασία των Οργανώσεων με το Σχολείο για την από κοινού διοργάνωση 

και υλοποίηση δράσεων Εθελοντισμού όπως και δράσεων καλλιέργειας 

«συνείδησης» του ενεργού πολίτη στις μικρές κυρίως ηλικίες.   

 

Όσον αφορά στο άτομο και στην κοινωνία οι προτάσεις κατευθύνονται 

κυρίως σε δυο κεντρικά θέματα, αφενός την ενίσχυση της ενημέρωσης και 

αφετέρου την εκπαίδευση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν: 

Α. Ενίσχυση Ενημέρωσης 

Ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω της χρήσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών, δημοσιοποίηση των δράσεων των 

οργανώσεων, οργάνωση καμπανιών ενημέρωσης από τοπικούς φορείς.  

Βασικά θέματα για ενημέρωση αποτελούν, εκτός των διαθέσιμων εθελοντικών 

δράσεων και προγραμμάτων, η προώθηση των αξιών και των ωφελειών του 

Εθελοντισμού όπως και της αποκωδικοποίησης της έννοιας του 

Εθελοντισμού, με απώτερο στόχο, να μετριαστεί σταδιακά η καχυποψία για 

την εθελοντική δράση και να καλλιεργηθεί μια «κουλτούρα προσφοράς και 

αλληλεγγύης».  

Ακόμα, προτείνεται η ενημέρωση των πολιτών -δυνητικών εθελοντών- για τις 

ανάγκες των Οργανώσεων ως προς τη ζήτηση εθελοντικής εργασίας.  

Β. Εκπαίδευση και  η παιδεία εν γένει 

Ζητήματα παιδείας, ενίσχυσης της εκπαίδευσης και εμβάθυνσης της 

επιμόρφωσης προς την κατεύθυνση καλλιέργειας «κουλτούρας 

Εθελοντισμού», «συλλογικότητας» και της «έννοιας του ενεργού πολίτη», 

όπως θέτουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. 

Η εκπαίδευση για τον εθελοντισμό θα πρέπει να είναι βιωματική, να λαμβάνει 

χώρα μέσα στο σχολείο, με έμφαση στις μικρές ηλικίες. 

Η επιμόρφωση των γονέων προκρίνεται, επίσης, σημαντική καθώς μέσω των 

γονέων επιτυγχάνεται και η ευαισθητοποίηση των παιδιών τους. Επιτυγχάνεται, 

δηλαδή, η μετάδοση της σημασίας του Εθελοντισμού στις επόμενες γενεές.  

Αναδεικνύεται, συνεπώς, η ανάγκη σύνδεσης του σχολείου και της οικογένειας, 

ως θεσμών κοινωνικοποίησης, με τον Εθελοντισμό, μέσω της ανάπτυξης 

δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δια βίου μάθησης με σκοπό την 

«ανάδυση» του αυριανού ενεργού πολίτη. 
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Αντιλήψεις 

 Ο Εθελοντισμός δεν πρέπει να υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του Κράτους ή 

την αμειβόμενη εργασία αλλά -εν γένει- να επικουρεί.  

 Ανάγκη για «μεγαλύτερη ενίσχυση και συσπείρωση των κοινωνιών σε τοπικό 

επίπεδο - αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση των πολιτών». 

 Παροχή κινήτρων [π.χ. υλικά κίνητρα (οικονομικά, προνόμια επαγγελματικής 

απορρόφησης, πιστοποίηση εμπειρίας, κάλυψη εξόδων), ηθικά κίνητρα 

(ψυχική ανάταση, προσωπική ικανοποίησης για δημιουργία, προβολή της 

εμπειρίας, κοινωνική δικτύωση, δίπλωμα αναγνώρισης εθελοντικής εργασίας, 

κ.λ.π.)] ως μέσο για τη μεγαλύτερη συμμετοχή ατόμων σε εθελοντικές 

δράσεις. 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ 

Είναι κοινός τόπος πλέον ότι στη σημερινή τεχνοκρατούμενη κοινωνία, με τους 

ξέφρενους και αγχωτικούς ρυθμούς ζωής, με τους ανάλγητους νόμους της 

αγοράς και της στυγνής οικονομικής συνδιαλλαγής και με την άμβλυνση των 

ηθικών φραγμών, η έννοια του ανθρωπισμού έχει δυστυχώς παραμεριστεί στην 

καρδιά και στο νου των σύγχρονων ανθρώπων. Ο εθελοντισμός ως μια έκφραση 

του ανθρωπισμού έχει και αυτός υποστεί σταδιακή αλλοίωση τόσο ως προς την 

ένταση του στις διάφορες εκδηλώσεις του, όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Ο 

εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής 

τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική 

λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό 

συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. 

 

 

     Υπάρχει, επίσης, ο διεθνής εθελοντισμός: ως προσφορά αλληλεγγύης και 

γνώσης στις χώρες του Τρίτου κόσμου ή ανθρωπιστικών υπηρεσιών στις 

ζώνες πολεμικών συγκρούσεων. Σε ανάπτυξη βρίσκεται επίσης, ο 

περιβαλλοντικός εθελοντισμός, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την 

καθαριότητα των δασών και των παραθαλάσσιων περιοχών, της οργάνωσης 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων κ.λπ. 

Τέλος, υπάρχει ο πολιτιστικός εθελοντισμός, η οργάνωση από νεανικές 

ιδίως εθελοντικές οργανώσεις πολιτιστικών θεατρικών, μουσικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων που εκφράζουν τη νεανική φαντασία και 

δημιουργικότητα , πέρα από τη λογική της αγοράς και του κέρδους. 

     H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. 

Ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες.  

Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων.  

Αυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. 

Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας 

την απασχόληση. Η εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη μάχη της ανεργίας και αποτελεί πηγή θέσεων εργασίας.  
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Ανθρωπιστικά προβλήματα της εποχής μας:·        Η φτώχεια που 

μαστίζει τα τρία τέταρτα του παγκοσμίου πληθυσμού, η άνιση κατανομή του 

πλούτου, η εκμετάλλευση που υφίστανται οι χώρες του νότιου ημισφαιρίου.·        

Τα ανελεύθερα, αντιδημοκρατικά καθεστώτα.·      

   Ο αναλφαβητισμός και οι ρατσιστικές εκδηλώσεις.·       

  Ο πόλεμος, ο κίνδυνος θερμοπυρηνικού πολέμου.·     

    Η απανθρωποποίηση των ανθρώπινων υπάρξεων, η τυποποίηση, ο κοινωνικός 

κομφορμισμός, η κρίση των αξιών, η αλλοτρίωση των ανθρώπων.·     

    Οι απάνθρωποι όροι διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις.·        

 Η απομάκρυνση της επιστήμης από την κοινωνία και τα πραγματικά 

προβλήματα του ανθρώπου. Η κυριαρχία του δόγματος «η επιστήμη για την 

επιστήμη» που οδηγεί στην ηθική ουδετερότητα της επιστήμης.·    

     Το τεχνοκρατικό μοντέλο ανάπτυξης που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως 

παραγωγική μονάδα και υποβαθμίζει την πολυπλοκότητα του ·    

     Η κρίση του πολιτισμού μας.·       

  Η καταστροφή του περιβάλλοντος και το ενεργειακό πρόβλημα. 

►  Ο ρόλος των ανθρωπιστικών οργανώσεων: 

Σήμερα, με την παγκοσμιοποίηση των προβλημάτων, την κατάργηση των 

συνόρων, την οικουμενική διάσταση των αναγκών, την ταχύτητα των αλλαγών 

και των τεχνολογικών εξελίξεων επιβάλλεται η ουσιαστικότερη ενεργοποίηση 

και ευαισθητοποίηση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίες χρειάζεται:·       

Να πάρουν ενεργό θέση στη μελέτη ανίχνευσης και διερεύνησης των 

προβλημάτων, να επισημάνουν τρόπους αντιμετώπισης τους και να 

επιδιώξουν την ανάπτυξη ανάλογης πολιτικής.·      

  Να οργανωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα.·    

    Να επιδιώξουν την εμπλοκή των βοηθούμενων στις οργανώσεις και να 

μεριμνήσουν για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.·      

  Να οργανωθούν και να συντονιστούν μεταξύ τους.·       
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 Να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ώστε να επιτυγχάνουν τη 

συνεχή βελτίωση.·     

   Να ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή των πολιτών όλων των η-

λικιών με εθελοντική προσφορά και εργασία. Πρέπει συστηματικά και με-

θοδευμένα να διαδώσουν και να αναπτύξουν τον εθελοντισμό. Με το ζω-

ντάνεμα του εθελοντικού κινήματος και την ανάπτυξη των μη κυβερνητι-

κών οργανώσεων καλύπτεται ένα σοβαρό κοινωνικό έλλειμμα. Αναπτύσ-

σεται το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Με τη λειτουργία 

της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η κοινωνία γίνεται πιο ισχυρή 

και η δημοκρατία πιο αποτελεσματική. Ο κοινωνικός έλεγχος συμβάλλει 

στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής και πολιτικής 

δράσης. Μέσα από την ανάπτυξη των οργανώσεων αλληλεγγύης μπορούμε 

να αξιοποιήσουμε τις πρωτοβουλίες, τη φαντασία και την ενεργητικότητα 

των νέων ανθρώπων.·    

  Πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης, οικονομική, πολιτική, 

θρησκευτική. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν κρίνεται θετική η συμμετοχή της 

πολιτείας στην ενίσχυση των προγραμμάτων των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων.·       

 Στόχος των προγραμμάτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων πρέπει να είναι 

η ανακούφιση πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση της 

διασφάλισης της ανεξαρτησίας των λαών αυτών.·      

  Η δράση των Μ.Κ.Ο δεν πρέπει να κινείται από οίκτο και ελεημοσύνη. Η 

ανθρωπιστική δράση πρέπει να κάνει συμμέτοχους τους πολίτες στην κάλυψη 

αναγκών των ανθρώπων και αλληλεγγύης στο πρόβλημα. Γι’ αυτό και 

χρειάζεται ένας πραγματικός ανθρωπισμός, ο οποίος πρέπει να είναι 

ενεργός, συλλογικός και πρακτικός. Να μην είναι ένα αφηρημένο ιδανικό, 

μια ουτοπία.     πηγή: ΕΘΝΟΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ, 30 - 4 - 2003  

 

ΑΓΑΠΗ 

Αγάπη είναι το συναίσθημα συμπάθειας και αφοσίωσης σε πρόσωπα ή 

πράγματα. 

Μορφές της αγάπης 

• η αγάπη προς τους γονείς 

• η αγάπη προς την πατρίδα 

• η ερωτική αγάπη 

• η αγάπη προς το συνάνθρωπο 
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• η αδελφική αγάπη 

• η αγάπη προς το θεό 

• η αγάπη προς την Παράδοση 

• η αγάπη προς τη φύση κ.λπ. 

 

 

Χαρακτηριστικά της αγάπης 

• η καθολικότητα, η απουσία πνεύματος διακρίσεων 

• η ανιδιοτέλεια, η αγνότητα των αισθημάτων και των προθέσεων 

• η ανυστερόβουλη διάθεση, η απουσία σκοπιμοτήτων και των 

μικροϋπολογισμών του προσωπικού συμφέροντος 

• η ανοχή, η ανεκτικότητα προς τη διαφορετικότητα 

• η ανυπόκριτη εμπιστοσύνη και η απουσία της καχυποψίας 

• η γενναιοδωρία, η μεγαλοψυχία και η καλοσύνη 

• η απουσία της κτητικής διάθεσης και ο σεβασμός στην αυτονομία της 

προσωπικότητας του άλλου 

• η ανυπαρξία έπαρσης, εγωκεντρισμού και αλαζονείας η ψυχική συμμετοχή 

στη χαρά και στη λύπη του συνανθρώπου, που εκδηλώνεται ως συμπαράσταση. 

• η διάθεση της συγνώμης, η απουσία μνησικακίας, η ανεξικακία η διάθεση 

προσφοράς που φτάνει ως την αυτοθυσία και δεν αναζητεί δικαίωση. 

 

Η σημασία της αγάπης 

 

Κοινωνικός τομέας 

1. Συμβάλλει στη διαμόρφωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, που 

χαρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια, αφοσίωση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και φιλική 

διάθεση. 

2. Εξευγενίζει το συναισθηματικό κόσμο και διαμορφώνει το αναγκαίο κλίμα 

ψυχικής και συναισθηματικής επαφής, αλληλοπροσέγγισης και βαθύτερης 

επικοινωνίας, χωρίς ωφελιμιστικά κριτήρια. 

3. Αποδιώχνει την αίσθηση της μοναξιάς, αφού καλύπτει τις συναισθηματικές 

ανάγκες των ανθρώπων. 

4. Περιστέλλει την εγωκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων και τον άκρα¬ το 

ατομικισμό. Με το αίσθημα της αγάπης το άτομο απομακρύνεται από τα στενά 

πλαίσια του «εγώ» και μεταβαίνει προς το «εσύ». 

5. Αποτρέπει τον ανταγωνισμό και το συγκρουσιακό κλίμα στις διαπροσωπικές 

σχέσεις. 

 

Ψυχολογικός τομέας 

1. Συντελεί στην ψυχολογική ισορροπία του ατόμου. 

2. Προσανατολίζει το άτομο στην αντιμετώπιση της ζωή με αισιόδοξη και 

ελπιδοφόρα διάθεση. 

3. Ισχυροποιεί τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, ενισχύοντας τον εσωτερικό 

κόσμο του με υπομονή, εγκαρτέρηση και αντοχή. 

Δημιουργικός τομέας 

Η αγάπη, λειτουργώντας ως θετικό κίνητρο: 
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o αναδεικνύει τη δημιουργική διάθεση και 

o αποτελεί πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας. 

Ηθικός τομέας 

Ηθικοποιεί τη συμπεριφορά του ατόμου, γιατί διαμορφώνει μια στάση ζωής που 

χαρακτηρίζεται από την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την αγνότητα των 

προθέσεων. 

Ιδεολογικός τομέας 

Η αγάπη: 

• προσδίδει ουσιαστικό νόημα στη ζωή του ανθρώπου με την ανθρωπιστική 

προσέγγιση των πραγμάτων και τον προσανατολίζει στην κατάκτηση υψηλών 

αξιών και την πραγμάτωση ιδανικών. 

• αποτρέπει τους διαχωρισμούς των ατόμων με κριτήριο τις ιδεολογικές τους 

αντιλήψεις. 

• απομακρύνει τη δογματική προσκόλληση σε εγωκεντρικές αντιλήψεις, τη 

μισαλλοδοξία και το φανατισμό. 

Διεθνιστικός τομέας 

Η αγάπη προς τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, χρώματος κ.λπ. 

διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη της αρμονικής και 

ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. 

• απαλλάσσει από αρνητικούς προϊδεασμούς, προκαταλήψεις και ρατσιστικές 

αντιλήψεις. 

• καλλιεργεί πνεύμα ανοχής και ανεκτικότητας προς τη διαφορετικότητα. 

• αναπτύσσει πνεύμα οικουμενικής συνείδησης. 

 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ 

• Η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων, στις οποίες, στο πλαίσιο των 

σύγχρονων τεχνολογικά αναπτυγμένων καταναλωτικών κοινωνιών, 

κυριαρχούν: 

• Ο άκρατος ατομικισμός 

• οι εμπορευματοποιημένες, συμβατικές, επιφανειακές σχέσεις 

• το ανταγωνιστικό πνεύμα 

• η απροσωποποίηση 

• το αίσθημα της μοναξιάς 

• η εκμετάλλευση το συνανθρώπου ως μέσου για την επίτευξη ενός ιδιοτελούς 

στόχου 

 

 • Τα φαινόμενα ρατσισμού, φυλετικού και κοινωνικού, όπως: 

 o η αρνητική αντιμετώπιση των μειονοτήτων και των μεταναστών,  

 o η άνιση μεταχείριση των εκπροσώπων άλλων φυλών και εθνών σε 

πολλές χώρες,  

 o η αναβίωση φασιστικών και νεοναζιστικών αντιλήψεων,  

 o η απαξιωτική αντιμετώπιση και περιθωριοποίηση διάφορων  

 κοινωνικών ομάδων (ναρκομανών, φορέων ή ασθενών με  

 AIDS κ.λπ.),  
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 o η υποτιμητική στάση απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες  

 

• Η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως: 

η εκμετάλλευση των παιδιών η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, οι 

παράνομες φυλακίσεις και τα βασανιστήρια, που επιβάλλουν τα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα υποτιμητική/ προσβλητική αντιμετώπιση της γυναίκας, κυρίως στις 

υπανάπτυκτες χώρες. 

οι εστίες πολέμου σε διάφορα μέρη της Γης 

το φαινόμενο της ανεργίας 

 

• Οι απάνθρωπες συνθήκες ζωής σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, 

όπως: 

προκλητικές ανισότητες, που περιθωριοποιούν μεγάλες μάζες πληθυσμών 

πείνα, στερήσεις, εξαθλίωση αναλφαβητισμός  

 

• Η έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας, η οποία: 

προκαλεί αισθήματα καχυποψίας, δυσπιστίας προς τους άλλους κι ακυρώνει την 

ανιδιοτελή προσέγγιση και επικοινωνία. 

κλονίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και καλλιεργεί το μίσος και την εχθρότητα. 

• Η εμπορευματοποίηση της σύγχρονης ζωής που ωθεί το άτομο σε 

αγοραπωλησία, σωματική και πνευματική στο όνομα της αγάπης. 

• Η υποβάθμιση και η άκρατη σχετικοποίηση των ηθικών αξιών, με αποτέλεσμα 

να μη διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος ένα σταθερό σύστημα ηθικής 

συμπεριφοράς 

 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ -

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

• σεξουαλική αγωγή/ ενημέρωση 

• προβλήματα ερωτικής επικοινωνίας με το άλλο φύλου 

• υπερπληροφόρηση για ερωτικής φύσεως ζητήματα 

• κοινωνικοί κανόνες και ερωτικές σχέσεις 

• η ηθική διάσταση των ερωτικών σχέσεων 

• η εμπορευματοποίηση των ερωτικών σχέσεων 

• ερωτική αυτογνωσία 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Α. Σε ατομικό επίπεδο: 

• μοναξιά 

• χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση 

• ανασφάλεια φόβος 

• αυτοενοχοποίηση 

• αίσθημα προσωπικής απόρριψης 

Β. Σε κοινωνικό επίπεδο: 

• αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας 

• προστριβές συγκρούσεις 

Πηγή: apostolos1963.blogspot.com 
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2012 - Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 

μεταξύ των Γενεών 
Στόχος αυτού του έτους είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία. Επιδιώκεται η 

ενθάρρυνση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε 

όλα τα επίπεδα να αναλάβουν δράση για να δημιουργηθούν καλύτερες 

ευκαιρίες παράτασης του επαγγελματικού βίου και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών. 

Τι είναι η ενεργός γήρανση; 

Ενεργός γήρανση σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία και ως ισότιμα μέλη 

της κοινωνίας, να αισθανόμαστε πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας, πιο 

ανεξάρτητοι στην καθημερινή μας ζωή και πιο ενεργοί πολίτες. Άσχετα από την 

ηλικία μας, μπορούμε πάντα να συμμετέχουμε δραστήρια στην κοινωνία και να 

απολαμβάνουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στόχος μας πρέπει να είναι η όσο 

το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουμε, 

ακόμη και σε πιο προχωρημένη ηλικία. Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 επιδιώκει να 

προωθήσει την ενεργό γήρανση σε τρεις τομείς: 

Απασχόληση: καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, 

αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης. Πολλοί όμως φοβούνται ότι δεν θα 

μπορούν να παραμείνουν στη σημερινή δουλειά τους ή να βρουν άλλη μέχρις 

ότου μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Πρέπει να 

προσφέρουμε στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας καλύτερες προοπτικές 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας. 

Συμμετοχή στην κοινωνία: το να συνταξιοδοτηθεί κάποιος δεν σημαίνει ότι θα 

μπει στο περιθώριο. Συχνά παραβλέπεται η κοινωνική συμβολή των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας είτε με τη μορφή φροντίδας που παρέχουν σε άλλους, 

στους γονείς, στους συζύγους ή στα εγγόνια τους, είτε με τη μορφή εθελοντικής 

εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερη 

αναγνώριση της συμβολής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία και 

να δημιουργήσει γι΄αυτούς ευνοϊκότερες συνθήκες. 

Ανεξάρτητη διαβίωση: καθώς γερνούμε, έχουμε όλο και περισσότερα 

προβλήματα υγείας, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά για να 

αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πολύ μικρές αλλαγές στο περιβάλλον 

μας μπορούν να έχουν τεράστιο όφελος για τα άτομα με διάφορα προβλήματα 

υγείας ή αναπηρίες. Ενεργός γήρανση σημαίνει επίσης να έχουμε τη δυνατότητα 

καθώς γερνούμε να ορίζουμε τη ζωή μας για όσο το δυνατόν περισσότερα 

χρόνια. 

Το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 

(2012) έχει σκοπό να παρέχει κίνητρα στους ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα 

για τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων και την ανάληψη δράσης, με σκοπό να δοθεί η 

δυνατότητα στις κοινωνίες μας να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική γήρανση, 

μέσω της αύξησης της συνεισφοράς των ηλικιωμένων ανθρώπων προς την 

κοινωνία και της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας τους. 
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Πρόκειται για μια επίκαιρη πρωτοβουλία, αφού μεγάλες ομάδες του πληθυσμού 

που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και του ’50 συμπληρώνουν τώρα 

ηλικία συνταξιοδότησης. Συνεπώς, η δημογραφική αλλαγή συντελείται τώρα 

στην ΕΕ με τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές, δημοσιονομικές και πολιτικές 

συνέπειες. 

Παρατηρούνται κυρίως δύο τάσεις. Πρώτον, ο συνολικός πληθυσμός σε ηλικία 

εργασίας (15-64 ετών) υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά 20,8 εκατ. από το 2005 

έως το 2030, καθώς συνταξιοδοτούνται οι ομάδες πληθυσμού της γενιάς του 

ｫbaby-boomｻ. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για το μέλλον της 

απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ΕΕ, καθώς και για τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας και υγείας, τα οποία βρίσκονται 

αντιμέτωπα με ένα διαρκώς αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες 

δαπανών και στα έσοδα από φόρους και εισφορές. 

Δεύτερον, ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων αυξάνεται συνεχώς. 

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 80 ετών θα αυξηθεί κατά 

57,1% από το 2010 έως το 2030 (1).  

Η δημογραφική αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία μέσω μιας 

θετικής προσέγγισης που θα εστιάζεται στις δυνατότητες των ηλικιωμένων 

ατόμων. Η έννοια της ενεργού γήρανσης βρίσκεται στο επίκεντρο της θετικής 

αυτής αντίδρασης στη δημογραφική αλλαγή, η οποία είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η ενεργός γήρανση 

εμπερικλείει κατά βάση τρία πράγματα: 

1) Δίνει τη δυνατότητα τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες να εργάζονται για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα —θα παρέχεται βοήθεια σε πολλούς 

ηλικιωμένους ανθρώπους να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, με 

συστημικά και ατομικά οφέλη, μέσω της υπερπήδησης διαρθρωτικών φραγμών 

(όπως η έλλειψη στήριξης των ατόμων που παρέχουν άτυπη φροντίδα) 

και της προσφοράς κατάλληλων κινήτρων. 

2) Διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά με τη δημιουργία ευνοϊκού 

περιβάλλοντος που αξιοποιεί τη συμβολή των ηλικιωμένων, ανδρών και 

γυναικών, στην κοινωνία. 

3) Δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες και άντρες να διατηρούν την υγεία τους σε 

καλή κατάσταση και να ζουν ανεξάρτητα ενώ μεγαλώνουν, χάρη σε μια διά βίου 

προσέγγιση της υγιούς γήρανσης, σε συνδυασμό με την παροχή 

προσαρμοσμένης στέγης και τοπικού περιβάλλοντος, τα οποία επιτρέπουν στους 

ηλικιωμένους να παραμένουν στις κατοικίες τους όσο το δυνατόν περισσότερο.__ 

Η στρατηγική Ευρώπη 2020 της ΕΕ αποσκοπεί στην επίτευξη έξυπνης και 

βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 

παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.  

Η ενεργός γήρανση αποτελεί ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η 

επιτυχία της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόβλεψη της 

δυνατότητας να συνεισφέρουν οι ηλικιωμένοι πλήρως εντός και εκτός της 

αγοράς εργασίας. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 

παραμένουν ενεργοί ως εργαζόμενοι, καταναλωτές, φροντιστές, εθελοντές και 

πολίτες. 

Το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 

(2012) στοχεύει στη δημιουργία νέας πνοής, με σκοπό την επίτευξη των 
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προκαθορισμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένων των ευρύτερων οικονομικών 

και κοινωνικών στόχων, μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτά τα καίρια 

ζητήματα, της αλλαγής νοοτροπίας και της συμμετοχής της κοινωνίας σε όλα τα 

επίπεδα, σε μια προσπάθεια παροχής καλύτερων ευκαιριών στους ηλικιωμένους, 

προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί και να συμμετέχουν ως πλήρη μέλη της 

κοινωνίας μαζί με τις νεότερες γενιές. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι ενόψει του εν λόγω έτους θα καταρτιστούν 

νέες δράσεις και δεσμεύσεις από τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και συνεπώς την ενίσχυση 

της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Καθένας από αυτούς τους παράγοντες 

πρέπει να συμβάλει με συγκεκριμένο τρόπο και να αντιμετωπίσει το έτος 

ως ευκαιρία για επανεξέταση όσων ακόμα μπορούν να γίνουν για την προώθηση 

της ενεργού γήρανσης. 

Γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι να διευκολύνει τη δημιουργία μιας 

κουλτούρας ενεργού γήρανσης στην Ευρώπη που θα βασίζεται σε μια κοινωνία 

για όλες τις ηλικίες. Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έτος ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές 

και τοπικές αρχές τους, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και η 

επιχειρηματική κοινότητα, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

για να προωθήσουν την ενεργό γήρανση και να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα το δυναμικό του ταχέως αυξανόμενου πληθυσμού ηλικίας 

πλησίον ή άνω των 60 ετών. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την αλληλεγγύη και τη 

συνεργασία μεταξύ των γενεών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία και την 

ισότητα των φύλων. Η προώθηση της ενεργού γήρανσης συνεπάγεται τη 

δημιουργία καλύτερων ευκαιριών ώστε οι ηλικιωμένοι, γυναίκες και άνδρες, 

να μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην αγορά 

εργασίας, καταπολεμώντας τη φτώχεια, ιδίως τη φτώχεια των γυναικών, 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό, προάγοντας τον εθελοντισμό και την ενεργό 

συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή και την κοινωνία και ενθαρρύνοντας 

την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση. Τούτο προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την 

προσαρμογή των συνθηκών εργασίας, την καταπολέμηση των αρνητικών 

στερεοτύπων και διακρίσεων λόγω ηλικίας, τη βελτίωση της υγείας και της 

ασφάλειας στην εργασία, τον προσανατολισμό των προγραμμάτων διά βίου 

μάθησης στις ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και την 

εξασφάλιση της επάρκειας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 

της παροχής των κατάλληλων κινήτρων. 

 

Στη βάση του π εδαφίου, οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι οι ακόλουθοι: 

α) αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αξία της 

ενεργού γήρανσης και τις ποικίλες διαστάσεις της και διασφάλιση 

απόδοσης προτεραιότητας στο θέμα αυτό στην πολιτική ατζέντα των 

ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να τονιστεί η 

χρήσιμη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία και την οικονομία, να 

ανυψωθεί η εκτίμηση της οποίας χαίρουν, να προωθηθούν η ενεργός 

γήρανση, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και η ζωτικότητα και η 

αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το 
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δυναμικό των ηλικιωμένων, ανεξαρτήτως προέλευσης, και να τους δοθεί η 

δυνατότητα να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο, 

β) ενίσχυση του διαλόγου, ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη της 

αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 

μερών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να προωθηθούν οι πολιτικές για την 

ενεργό γήρανση, να προσδιοριστούν και να διαδοθούν ορθές πρακτικές και να 

ενθαρρυνθούν η συνεργασία και οι συμπράξεις, 

γ) διαμόρφωση ενός πλαισίου για ανάληψη δεσμεύσεων και συγκεκριμένων 

δράσεων, ώστε να είναι σε θέση η Ένωση, τα κράτη μέλη και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των 

πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων και με ιδιαίτερη 

έμφαση στην προώθηση στρατηγικών πληροφόρησης, να διαμορφώσουν 

καινοτόμες λύσεις, πολιτικές και μακρόπνοες στρατηγικές, περιλαμβανομένων 

συνολικών στρατηγικών διαχείρισης της ηλικίας για τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την απασχόληση και την εργασία, μέσω συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων και να επιδιώξουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σχετικά 

με την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 

δ) προαγωγή δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν να καταπολεμηθούν οι 

διακρίσεις λόγω ηλικίας, να ξεπεραστούν τα σχετικά με την ηλικία στερεότυπα 

και να αρθούν τα εμπόδια, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα απασχόλησης. 

 

Περιεχόμενο των μέτρων 

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες δραστηριότητες σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: 

α) συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, με την ενεργό συμμετοχή όλων των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, για την προώθηση του διαλόγου, την 

ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δέσμευσης για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων που συμβάλλουν σε συνεχή και μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα, 

β) εκστρατείες ενημέρωσης, προβολής και εκπαίδευσης, με τη χρήση πολυμέσων, 

γ) ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών, με τη χρήση, 

μεταξύ άλλων, της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και δικτύων των 

ενδιαφερόμενων μερών που εργάζονται την υλοποίηση των στόχων του 

ευρωπαϊκού έτους, 

δ) έρευνα και μελέτες σε ενωσιακή, εθνική ή περιφερειακή κλίμακα και διάδοση 

των αποτελεσμάτων, με επίκεντρο τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της 

προαγωγής μιας πολιτικής για την ενεργό γήρανση και φιλικών προς την ενεργό 

γήρανση πολιτικών. 

 

2. Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, δίνεται προσοχή στη συμμετοχή 

όλων των γενεών στην επιδίωξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους, ιδίως με 

την επιδίωξη της ανάπτυξης συμμετοχικής προσέγγισης και με την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής ηλικιωμένων και νεότερων ανθρώπων σε 

κοινές πρωτοβουλίες. 

Η δια βίου μάθηση αποτελεί βασικό συστατικό της ενεργού γήρανσης, 

καθώς εξασφαλίζει την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων στο τελευταίο 

στάδιο της επαγγελματικής καριέρας του ατόμου, βελτιώνει την κοινωνική 
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λειτουργικότητα και ευεξία των ατόμων μετά τη συνταξιοδότησή τους και δίνει 

τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να συμβάλλουν ενεργά στην κοινωνία με 

έμμισθη απασχόληση, εθελοντική εργασία, συμμετοχή τους στα κοινά και 

αυτοβοήθεια ώστε να μπορούν να ζουν ανεξάρτητοι. 

 

Κηρύσσοντας την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και 

Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών στην Κύπρο, η Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σωτηρούλα Χαραλάμπους αναφέρθηκε στις 

προκλήσεις που συνοδεύουν τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση 

του προσδόκιμου ζωής για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, για τα 

συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης, για την αγορά 

εργασίας, τις οποίες, όπως υπέδειξε, «πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως 

κοινωνία βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών». 

Για την επίτευξη, συνέχισε, των στόχων της ενεργούς γήρανσης, ιδιαίτερα 

σημαντική παράμετρος είναι «η διασφάλιση αξιοπρεπούς και επαρκούς 

εισοδήματος για τα ηλικιωμένα άτομα και ικανοποιητικού επιπέδου 

κοινωνικής προστασίας». Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κύπρος, είπε η κ. 

Χαραλάμπους, προχώρησε το 2009 σε αλλαγές στον Νόμο Περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων προς βελτίωση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, όπως και στην εισαγωγή ειδικών σχεδίων για στήριξη των 

εισοδημάτων των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα. 

Θέση στην εργασία και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι 

«Οι πολιτικές απασχόλησης χρειάζεται να προσαρμόζονται στις ανάγκες των 

εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, που στην πράξη σημαίνει αγορές εργασίας 

χωρίς ηλικιακές διακρίσεις» επεσήμανε. 

Παράλληλα, συμπλήρωσε, «μέσα από την προώθηση της ανάπτυξης, ανάπτυξης 

φιλικής στην εργασία, μπορούν να έχουν θέση στην εργασία και οι μεγαλύτερης 

ηλικίας εργαζόμενοι, καθώς και οι νέοι άνθρωποι». Στο σχέδιο παροχής 

κινήτρων για πρόσληψη ανέργων από τις ευπαθείς ομάδες που υλοποίησε το 

Τμήμα Εργασίας, περιλαμβάνονται ως ομάδα-στόχος και οι δύο κατηγορίες (νέοι 

κάτω των 24 χρόνων και πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι), σύμφωνα με την 

Υπουργό. 

Η κ. Χαραλάμπους υπέδειξε πως «υπάρχει ανάγκη, για αλλαγή στις αντιλήψεις 

και στις συμπεριφορές μας προς τα γηραιότερα μέλη των κοινωνιών μας» τα 

οποία, είπε, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως παθητικά μέλη της κοινωνίας, 

ούτε να θεωρούνται ως μια κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση. «Τα 

γηραιότερα μέλη των κοινωνιών μας μπορούν να συμβάλλουν με τη γνώση και 

την εμπειρία τους στην κοινωνία» υπογράμμισε η Υπουργός Εργασίας. 

«Προσβλέπουμε μέσα από τις ενέργειες και τις δράσεις μας, να υπογραμμίσουμε 

ότι η ενεργός γήρανση και η διαγενεολογική αλληλεγγύη είναι απαραίτητα 

στοιχεία για μια κοινωνία συνεκτική, αλληλέγγυα και ανθρώπινη» είπε η 

Υπουργός. 

 

Ευαισθητοποίηση του κοινού  

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν πρέπει να στοχεύουν πρώτον στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού γήρανσης και 

τις ποικίλες διαστάσεις της, στην προώθηση της ενεργούς γήρανσης και της 
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αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και στην διασφάλιση ότι το θέμα αυτό 

βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Δεύτερον στην ενίσχυση του διαλόγου 

και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Τρίτον, στην διαμόρφωση πλαισίου για 

ανάληψη δεσμεύσεων και συγκεκριμένων δράσεων και τέταρτον, στην 

προαγωγή δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν την καταπολέμηση των 

διακρίσεων λόγω ηλικίας, στην κατάργηση σχετικών με την ηλικία 

στερεοτύπων και στην άρση των εμποδίων σε ό,τι αφορά την ικανότητα 

απασχόλησης. 

Οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν με δράσεις όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικές εκστρατείες, ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, καλών 

πρακτικών, διεξαγωγή ερευνών και μελετών και διάδοση των 

αποτελεσμάτων. 
www.kathimerini.com.cy με πληροφορίες από ΚΥΠΕ 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: όταν μιλάμε για οικολογικό πρόβλημα, 

εννοούμε τους κινδύνους που δημιουργεί για τη ζωή μας και τη φύση η μόλυνση 

και η εν γένει ανισορροπία του περιβάλλοντος. 

Μόλυνση του περιβάλλοντος είναι η αλλοίωση της φυσιολογικής σύστασης του 

ατμοσφαιρικού αέρα, των υδάτων, του εδάφους και του υπεδάφους από την 

εναπόθεση ξένων, χημικών ουσιών. 

  Η ρύπανση και η μόλυνση, η υποβάθμιση γενικά, του περιβάλλοντος δεν είναι 

ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τους επιστήμονες. Δεδομένου ότι επηρεάζει τις 

ανθρώπινες ζωές είναι ένα πρόβλημα υγείας. Δεδομένου ότι επηρεάζει την 

ιδιοκτησία και τον πλούτο είναι ένα πρόβλημα οικονομίας. Δεδομένου ότι 

επηρεάζει τους ζώντες οργανισμούς είναι ένα πρόβλημα συντήρησης της φύσης 

και των φυσικών αποθεμάτων. Δεδομένου ότι επηρεάζει τις αισθήσεις  είναι ένα 

πρόβλημα αισθητικό. 

  

«Ο άνθρωπος είναι καλός και αγνός κοντά στη φύση, γιατί η αρμονία και η 

ισορροπία που παρατηρούνται σε αυτήν επιδρούν θετικά και πάνω στον 

άνθρωπο». Rousseau 

 

«Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση είναι σχέση αμοιβαιότητας. Η φύση 

προσφέρει πολλά στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα της 

προσφέρει την καταστροφή». Hegel 

 

 

http://www.kathimerini.com.cy/
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Η μόλυνση του περιβάλλοντος συνίσταται στους παρακάτω τομείς: 

-Μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος, νερό) και αισθητική 

 παραμόρφωση του φυσικού τοπίου. 

- Ηχορύπανση. 

- Φθορά της εθνικής κληρονομιάς. 

«'Όταν το τελευταίο δέντρο αφανιστεί. ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και 

πεθάνει το τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν μπορεί να 

τραφεί με χρήματα».  Green Peace  

ΑΙΤΙΕΣ 

1.Κρατική αδιαφορία - ελλιπή μέτρα. ελαστική νομοθεσία σε θέματα 

περιβαλλοντικής προστασίας  και εξυπηρέτηση συμφερόντων. 

2. Οικονομικός ορθολογισμός - επιθυμία για κέρδος. Η φύση είναι 

απροστάτευτη στη βουλιμία κάθε φορέα που τη θεωρεί μέσο γρήγορου και 

εύκολου πλουτισμού. 

3.Έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης· απουσία οικολογικής συνείδησης. 

4.Άγνοια των φυσικών νόμων απ' τους ανθρώπους, απροσεξία, αδιαφορία 

για την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος και παραδοχή του μύθου ότι 

η φύση είναι αστείρευτη πηγή ικανή να επουλώσει κάθε πληγή.         

5.Ο ανεπίτρεπτος χειρισμός από τον άνθρωπο των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων έχει ως αποτέλεσμα την αποσυνθετική δράση της 

τεχνολογίας σε βάρος των οικολογικών διεργασιών.  

Μερικά σχετικά παραδείγματα είναι: 

- οι βιομηχανικές μονάδες, τα δηλητηριώδη λύματα, η έλλειψη φίλτρων στα 

εργοστάσια 

- τα πετρελαιοειδή 

- τα μέσα μεταφοράς 

-τα απορρίμματα - ιδιαίτερα εκείνα που δεν αποσυντίθενται 

- οι αποχετεύσεις 

- τα απορρυπαντικά, τα εντομοκτόνα, τα λιπάσματα 

- οι πυρκαγιές, οι εμπρησμοί 
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- δηλητηριώδη αέρια από πυρηνικά ατυχήματα. πυρηνικές δοκιμές, διαρροές από 

πυρηνικά εργοστάσια. 

- δυνατοί και κάποτε εκκωφαντικοί ήχοι μηχανών (ηχορύπανση). 

6. Η καταναλωτική νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου 

- Η καταναλωτική μανία επιτείνει την κερδοσκοπία και αναγκάζει τις 

βιομηχανίες σε παραγωγή όλο και περισσότερων υλικών αγαθών, αμφίβολης 

συχνά χρησιμότητας. 

- Για την παραγωγή αυτών των προϊόντων κατασπαταλώνται φυσικοί πόροι. 

- Ενώ το "δίπυλο" παραγωγή - κατανάλωση ισχύει με ξέφρενους ρυθμούς δεν 

έχουν αναπτυχθεί κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης επικίνδυνων 

υποπροϊόντων. 

- Η κοινή γνώμη είναι ανεκτική και αδιάφορη, καθώς προτεραιότητα δίνει στην 

ικανοποίηση της καταναλωτικής υστερίας. Το πνεύμα του υπερκαταναλωτισμού 

οδηγεί στον ωφελιμισμό. 'Έτσι, καθένας δρα με βάση το προσωπικό του 

συμφέρον, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των πράξεών του στη ζωή του 

συνόλου. Ακόμη, ο καταναλωτής δεν προβληματίζεται ώστε να ασκήσει τις 

κατάλληλες πιέσεις τόσο στη βιομηχανία όσο και στην πολιτεία για να 

περιορισθεί η διοχέτευση λυμάτων στο φυσικό περιβάλλον δίχως αυτά να έχουν 

διασπαστεί πρώτα 

7. Ο εγωισμός και η απληστία οδηγούν στο παράλογο φαινόμενο να 

διαμαρτύρονται οι καταπατητές των δασών για την αδιαφορία του 

κράτους,  όταν μάλιστα εξαιτίας τους δημιουργούνται καταστροφές κατά 

τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. 

8. Αστυφιλία – ακαλαίσθητες και ανθυγιεινές τσιμεντουπόλεις. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Στον άνθρωπο:  

-Ως βιολογική υπόσταση: εμφάνιση επικίνδυνων ασθενειών, (καρκίνος, 

λευχαιμία, καρδιοπάθειες. πονοκέφαλοι, άσθμα). Τα καυσαέρια στερούν από τον 

άνθρωπο το οξυγόνο, ενώ εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του 

άνθρακα διοξείδιο του θείου. Άλλωστε η ραδιενέργεια και η καταστροφή του 

όζοντος απειλούν κάθε μορφή ζωής. 

- Ως ψυχική υπόσταση:  

 -Αύξηση του άγχους 
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 -Η ηχορύπανση προσβάλλει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου 

  -Ο άνθρωπος "στεγνώνει" ψυχικά μες στις απάνθρωπες τσιμεντουπόλεις όπου 

το τρίπτυχο μπετόν - ατσάλι - γυαλί κυριεύει τον ψυχισμό και αυξάνει την 

επιθετικότητά του. χάνει την αίσθηση του ωραίου, της αρμονίας, του μέτρου και 

της ισορροπίας. 'Έτσι, ο άνθρωπος νοσεί γιατί ζώντας μακριά απ' το φυσικό του 

περιβάλλον ζει α-φύσικα, απάνθρωπα, βιάζοντας την ίδια του την ύπαρξη. 

  Συνέπειες στη φύση:  

- Καταστρέφεται η ομορφιά και αποδυναμώνεται το κεφάλαιό της σε πρώτες 

ύλες και στοιχεία απαραίτητα για τον άνθρωπο. Καταστροφή 

πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

- Καταστροφή χλωρίδας και πανίδας. 

- Ρύπανση του νερού από τα βιομηχανικά απόβλητα 

- Ρύπανση του εδάφους από τα χημικά λιπάσματα, καταστροφή των δασών, 

πλημμύρες λόγω διάβρωσης του εδάφους. 

- Μόλυνση του αέρα από τα βιομηχανικά αέρια και καυσαέρια (καταστροφή του 

όζοντος). 

- Ανεπανόρθωτη καταστροφή της τροφικής αλυσίδας της οποίας τελευταίος 

κρίκος είναι ο άνθρωπος 

- Αλλαγή κλιματολογικών συνθηκών 

- Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 Στην οικονομία:  

- Εκτάσεις γης γίνονται απρόσφορες για καλλιέργεια. 

- Καταστρέφεται ο αλιευτικός πλούτος λιμνών, ποταμών και θαλασσών. 

- Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων κάνει επιτακτικό το ενεργειακό 

πρόβλημα. 

- Μειώνεται το τουριστικό ρεύμα προς τις χώρες που εμφανίζουν πρόβλημα 

οικολογικό 

- Καταστρέφονται τα μνημεία της αρχαιότητας καθώς τα καυσαέρια εισδύουν 

και διαβρώνουν το μάρμαρο και τον πωρόλιθο των αρχαίων ελληνικών ναών. 

Τρόποι Αντιμετώπισης:  
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1.Το άτομο οφείλει να επωμιστεί το μεγάλο μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, 

να ευαισθητοποιηθεί και να εργαστεί για την επίλυση του προβλήματος 

συνειδητοποιώντας ότι φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής συνδέονται 

άρρηκτα. 

2. Παιδεία, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών 

ώστε να υπάρξει οικολογική συνείδηση. 

3.Πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με συνεπή 

περιβαλλοντική πολιτική. 

4.Αντιρρυπαντική τεχνολογία, έλεγχος βιομηχανιών για τη χρησιμοποίηση 

φίλτρων και τη χρήση βιολογικού καθαρισμού. απομάκρυνση των βιομηχανιών 

από τα αστικά κέντρα. 

5. Ανακύκλωση σκουπιδιών, χαρτιού, αλουμινίου.  

6. Προσοχή στη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων.  

7. Έλεγχος συστημάτων αποχέτευσης.  

8. Ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας.  

9. Χρήση γεωθερμικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας. 

10. Δημιουργία εστιών πρασίνου, αναδάσωση. 

11. Έλεγχος των μέσων μεταφοράς. 

12. Σωστή χωροταξική κατανομή. 

13. Ευαισθητοποίηση των επιστημόνων και των πνευματικών ανθρώπων 

γενικότερα. 

14.Παγκόσμια συνεργασία· διακρατικές συμφωνίες για την αντιμετώπιση του 

οικολογικού προβλήματος που δεν γνωρίζει σύνορα ... 

 

Δεν υπάρχει ¨ επόμενη μέρα¨. ..  

  Το κακό με εμάς είναι πως, ενώ όλοι όλα τα χρωστάμε στο φυσικό περιβάλλον 

στο οποίο ζούμε, όμως, δεν είναι καθόλου υπερβολή πως πολύ λίγοι γνωρίζουν 

αυτό ακριβώς το περιβάλλον. Μια απειροελάχιστη μειοψηφία το μελετάει, το 

δαμάζει, το θέτει στην υπηρεσία του ανθρώπου. Κι οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι, οι 

πολλοί, ξέρουν μόνο να το εκμεταλλεύονται. Και το εκμεταλλεύονται με πάθος, 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 

 27 

με μανία, λες και είναι εχθρός τους!. .. Για πρόσκαιρα, ανόητα και ανώφελα 

κέρδη, ο άνθρωπος βγάζει μια μια τις πέτρες που φτιάχνουν το θεμέλιο πάνω 

στο οποίο στηρίζεται η ύπαρξή του. Χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα 

εξοντώνει την τροφό του, το φυσικό περιβάλλον. Γιατί δεν έχει συνειδητοποιήσει 

πως, σαν πεθάνει αυτό, γι αυτόν δεν υπάρχει πια "ε π ό μ ε ν η  μ έ ρ α". 

  Τον σύγχρονο άνθρωπο δεν τον απασχολούν κύτταρα, μύκητες, μονοκύτταρα, 

βακτήρια. Δεν τον ενδιαφέρουν φυτά και ζώα που δεν αποτελούν τροφή του ή 

είδη ανάγκης του. Δεν έμαθε πως, όλοι οι οργανισμοί, από τον πιο ασήμαντο 

μέχρι τον άνθρωπο, αποτελούμε μιαν αλυσίδα. Το ένα συντηρεί το άλλο κι όλα 

τον άνθρωπο. Και αν σπάσει τούτη η αλυσίδα, θα μείνει στη γη, για λίγες μόνο 

ώρες, ο τελευταίος άνθρωπος, όσο θα χρειαστεί για να κλάψει τον εαυτό του και 

να καταραστεί τους ηλίθια και εγκληματικά αδηφάγους προγόνους του. 'Όλους 

εκείνους που – ενώ έπρεπε να το γνωρίζουν -διατάραξαν την αρμονία του 

περιβάλλοντος και νέκρωσαν το οικοσύστημά τους, για να «συναποθάνουν», 

μετά την καταβρόχθιση και της τελευταίας λείας τους. 

(κείμενο αποθησαυρισμένο από το Διαδίκτυο) 

 

ΦΥΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 Πώς οδηγεί - διδάσκει η Φύση:  

  Η υπάρχουσα κοινωνική ιεράρχηση, που διαχωρίζει τους ανθρώπους με 

κριτήριο τους οικονομικούς ρόλους που ασκούν και την κοινωνική δύναμη που 

κατέχουν, αποτελεί, και αυτή, ανθρώπινη εφεύρεση. Με αυτήν περιφρονούνται ή 

θεωρούνται υποδεέστεροι ορισμένοι κοινωνικοί ρόλοι, οι οποίοι είναι εξίσου με 

άλλους, απαραίτητοι για την κοινωνική ισορροπία και αρμονία. Ωστόσο, στη 

φύση δε συναντούμε τη διάθεση ή την πρόθεση της κυριαρχίας ενός είδους πάνω 

στα υπόλοιπα. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε αναπόφευκτα τη διατάραξη της φυσικής 

ισορροπίας και την καταστροφή και του ίδιου του είδους. Η διατύπωση ότι το 

λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των ζώων ή ο αετός είναι ο βασιλιάς των πουλιών είναι 

καθαρά ανθρώπινες επινοήσεις που αναφέρονται σε εξωτερικά χαρακτηριστικά 

των ζώων αυτών: ταχύτητα, ομορφιά, δύναμη. Για τη φύση, το λιοντάρι και ο 

αετός είναι εξίσου απαραίτητα με την αντιλόπη, το γύπα και το σπουργίτι. 

 Συμπεράσματα: 

- Η σημερινή ανθρώπινη κοινωνία είναι απρόσωπη, μαζοποιημένη και 

ομοιόμορφη. 

- Η παντοδυναμία του νόμου στη φύση είναι ένα ακόμη χρήσιμο στοιχείο που 

μπορεί να διδάξει τον παρατηρητή της. Σήμερα, η παγκόσμια ισορροπία και τάξη 

ρυθμίζεται όχι μόνο με νόμους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την κοινωνική 

δικαιοσύνη και ισορροπία, αλλά με νόμους που ισορροπούν τα μεγάλα διεθνή 
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συμφέροντα. Μια τέτοιου είδους ισορροπία όμως οδηγεί ορισμένους λαούς στην 

ευμάρεια και άλλους στη φυσική εξόντωση. Η λογική της φύσης, αντίθετα, 

διδάσκει πως όλοι διέπονται από τον ίδιο νόμο που δίνει το δικαίωμα της ζωής σε 

όλους και δεν επιτρέπει στους ισχυρότερους να αφανίζουν ασθενέστερους. 

Ακόμα και ό,τι φαίνεται στη φύση ως ανταγωνισμός, δεν εξυπηρετεί τελικά 

εξουσιαστικές προθέσεις αλλά λειτουργεί στο πλαίσιο του νόμου της φυσικής 

ισορροπίας. Είναι διδακτικό για τον άνθρωπο το γεγονός ότι στη φύση δεν 

υπάρχει η έννοια της εξουσίας, αλλά του νόμου. 

Η  ποιότητα ζωής από τις σχέσεις ανθρώπου - φύσης  

  Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση φαίνεται αρχικά στον τρόπο με τον οποίο 

διαμορφώνει το χώρο και το περιβάλλον. Χώρος του σύγχρονου ανθρώπου είναι 

η πόλη. Πόλεις υπήρχαν και στην αρχαιότητα, ήταν όμως δομημένες με έναν 

εντελώς διαφορετικό τρόπο, πιο ανθρώπινο και φυσικό. 

  Η σημερινή πόλη με την κάθετη δόμηση, την απέραντη έκταση και τα 

εκατομμύρια κατοίκους αποτελεί ωμή επέμβαση στη φύση, που τελικά, 

μετατρέπεται σε άρνηση της ανθρώπινης φύσης. Γιατί ο χώρος της πόλης 

επηρεάζει με τη σειρά του τον άνθρωπο, διαμορφώνει τη συμπεριφορά και τον 

τρόπο ζωής του. Ο άνθρωπος είναι και αυτός κομμάτι της φύσης, γι' αυτό δεν 

μπορεί να ζει σ' ένα χώρο που ορίζεται από το τετράπτυχο μπετόν – ατσάλι - -

γυαλί - άσφαλτος και παράλληλα, αποκλείει την αυθόρμητη επαφή με τους 

συνανθρώπους του, τον γεμίζει φόβο και άγχος, τον απομονώνει σε κατοικίες - 

κλουβιά. Η σημερινή πόλη, επομένως, αρνείται τη φύση και αυτό συνεπάγεται 

ότι αρνείται και στον κάτοικό της την ποιότητα ζωής. 

 Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είδε τη φύση σαν αντικείμενο 

και προσδιόρισε τις σχέσεις του μαζί της με αυτό το κριτήριο, τον οδήγησε στην 

πρόκληση του τεράστιου οικολογικού προβλήματος. Τις βασικές του συνιστώσες 

αποτελούν η αλόγιστη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και η 

μμόλυνση του περιβάλλοντος. Οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνουν συνθήκες 

κάτω από τις οποίες δεν είναι νοητή η ποιότητα ζωής. 

  Οι δυο παραπάνω παράγοντες έχουν επιδράσει βαθιά, όχι μόνο στην εξωτερική 

αλλά και στην εσωτερική ζωή και συμπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου. Στη 

σύγχρονη πόλη και τους απρόσωπους χώρους παραγωγής η συνείδηση της 

αποκοπής από τη φύση τραυματίζει βαθιά τον ανθρώπινο ψυχισμό. Στα μέρη 

αυτά δεν υπάρχει ούτε σημείο, ούτε στιγμή που να ξεκουράζει αληθινά τον 

άνθρωπο. να του χαρίζει αληθινή απόλαυση και ανανέωση. Μακριά από το 

φυσικό περιβάλλον, την ενότητα ζωής που περιέχεται στη φύση, ο άνθρωπος 

νιώθει μόνος. Η πλήξη που βιώνει βαθαίνει την αλλοτρίωσή του και 

εκδηλώνεται ως ομαδική, άτακτη φυγή από τις πόλεις σε κάθε αργία. Ο 

μολυσμένος και άψυχος χώρος που κατασκεύασε ο άνθρωπος για τον εαυτό του 

τον έκανε να χάσει την αίσθηση και τη δύναμη της ζωής που είχε όταν συμβίωνε 

ομαλότερα με τη φύση. Οι αλλαγές που σημειώνονται στη φύση, κάθε εποχή του 

έτους, υπήρξαν πάντοτε για τον άνθρωπο πηγή έμπνευσης, συναισθηματισμού, 
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ανανέωσης. Στο σύγχρονο χώρο που διαμόρφωσε η μόνη φυσική αλλαγή είναι 

αυτή της θερμοκρασίας. 

  Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει καταληφθεί από ένα σύνδρομο παθητικότητας, 

ψυχικής αναλγησίας αυτοκαταστροφής. Η απομάκρυνσή του από την πηγή της 

ζωής διαμόρφωσε μια ποιότητα ζωής στην οποία κυριαρχεί αυτό που ο Φρόιντ 

ονόμαζε "ένστικτο του θανάτου" παρά το "ένστικτο της επιβίωσης". 

 Όλα αυτά, τέλος, αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την 

κοινωνική, πολιτική και ηθική ζωή του. Στη σύγχρονη πόλη ο άνθρωπος θυσίασε 

τα πάντα στην ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εξασφαλισμένο 

εισόδημα, αφθονία. Θυσίασε την προσωπικότητά του, τη συνέχεια της 

παράδοσής του, τη θέλησή του για συμμετοχή στα κοινά, στην ανωνυμία και την 

αποσπασματικότητα της καθημερινής ζωής. 

  Είναι φυσικό, λοιπόν, αυτά να οδηγούν την κοινωνία του στον συγκεντρωτισμό 

και συχνά στον αυταρχισμό. Η κρίση του δημοκρατικού πολιτεύματος συνδέεται 

άμεσα με τη σύγχρονη πόλη, το χώρο που εφαρμόζεται και ο οποίος κάθε άλλο 

παρά κατάλληλος έχει γίνει γι' αυτό. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη 

φύση και η απώλεια της αίσθησης του μέτρου στην εκμετάλλευσή της οδηγούν 

τελικά τον άνθρωπο να χάσει την αίσθηση του μέτρου και απέναντι στον εαυτό 

του και τον πολιτισμό του. Αυτό μαρτυρεί το χάσμα πνευματικού - τεχνικού 

πολιτισμού και η έμφαση στον τεχνοκρατικό χαρακτήρα της  εποχής μας. 

  Επομένως, γίνεται συνείδηση πως η μόνη υπαρκτή διέξοδος από το λαβύρινθο 

αυτό δεν είναι άλλη από την ορθή επανατοποθέτησή του απέναντι στη φύση. 

Συνοδευτικά Κείμενα / Άρθρα  

  

 

Δοκίμιο για το Περιβάλλον 

Η πρόσφατη σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στην 

Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα απογοήτευσης καθώς δεν επιτεύχθηκε 

μια καθολική συμφωνία για τις περιβαλλοντικές πολιτικές, ειδικά για τις εκπομπές 

αερίων, μεταξύ κυρίως των μεγαλύτερων χωρών που αποτελούν τους κυριότερους 

«ρυπαντές» του πλανήτη. Ωστόσο, η συμμετοχή στη σύνοδο αυτών των χωρών, το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον που προσείλκυσε αλλά και η μερική έστω αναθεώρηση της 

στάσης των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την προηγούμενη, πλήρως αρνητική, τοποθέτησή 

τους απέναντι στη Συμφωνία του Κιότο συγκλίνουν στην ανάγκη να μην 

κυριαρχήσει η απαισιοδοξία γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η 

δραματικότητα της κατάστασης αρχίζει να γίνεται κατανοητή ακόμη και από τους 

δύσπιστους που αναφέρονταν μέχρι προ τινός στον «οικολογικό ιμπεριαλισμό» 

όσων επεδίωκαν μεγαλύτερες δεσμεύσεις για τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο 

χρόνος τρέχει για τον πλανήτη και αν κάτι επείγει είναι η από μέρους μας 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για άμεση δράση. Αυτή η αναγκαιότητα σε 
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συνδυασμό με τη «δια-γενεακή ευθύνη» που χαρακτηρίζει τις περιβαλλοντικές 

πολιτικές καθιστά την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή ιδιαίτερα σημαντική. 

 

Σε αυτό το πεδίο, η ιστορία συνεπικουρούμενη από επιστήμες όπως για παράδειγμα 

η αρχαιολογία, η κοινωνιολογία και η κοινωνική ανθρωπολογία μπορεί να συμβάλει 

καθοριστικά. Κατ΄ αρχάς, η ιστορική επιστήμη διαθέτει ένα σημαντικό οπλοστάσιο 

μεθόδων και εργαλείων που εστιάζουν ακριβώς στη σχέση των κοινωνιών με τον 

χώρο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν. Κυρίαρχη 

θέση καταλαμβάνει φυσικά σε αυτή την προβληματική η Σχολή των Αnnales, η 

οποία μπόλιασε την ιστορική σκέψη, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, με μια 

ιδιαίτερη ευαισθησία και μέριμνα για τους γεωγραφικούς αλλά και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη του συλλογικού βίου. 

Ωστόσο, το θέμα έχει περισσότερες πλευρές. Οι παλαιότερες αντιλήψεις για τη 

σχέση «ανθρώπου» και «φύσης» διαμορφώνονταν αφενός σε συνάρτηση προς 

θεωρίες βιολογικού ή περιβαλλοντικού ντετερμινισμού και αφετέρου προς 

θριαμβολογούσες αφηγήσεις περί του κυρίαρχου ρόλου των ανθρώπων στη 

διαδικασία δαμασμού των φυσικών φαινομένων και ελέγχου ή και «κατάκτησης» 

της «άγριας» φύσης. Αυτές οι αντιλήψεις δέχονται σήμερα μια γενικευμένη κριτική, 

ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται προς την ιστορική έρευνα που προβληματοποιεί την 

αφηρημένη ή ουσιοκρατική αντίληψη περί «φύσης» και ταυτόχρονα αναδεικνύει την 

πολύπλευρη και περίπλοκη σχέση των ανθρώπων και των κοινωνιών με αυτήν. Η 

υλικότητα του φυσικού κόσμου και οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι που 

τον νοηματοδοτούν έχουν κεντρική σημασία για την κατανόηση αυτής της σχέσης. 

Η οικο-ιστορία (eco-history) και η περιβαλλοντική ιστορία (environmental history) 

αποτελούν αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας που έχουν πολλά να προσφέρουν στην 

κατανόηση της μακράς και μεταβαλλόμενης σχέσης ανθρώπων και φύσης. 

Παράλληλα με την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τη σχέση ανθρώπων και 

φύσης, η ιστορία του περιβαλλοντικού και οικολογικού κινήματος αναδεικνύεται σε 

πεδίο μελέτης, ενώ διεκδικεί τη δική της θέση στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η 

«μακρά δεκαετία του 1960» κατέχει εδώ μια σημαντική θέση. Το νεολαιίστικο, το 

φεμινιστικό και το αντιρατσιστικό κίνημά μας είναι βέβαια περισσότερο γνωστά σε 

ό,τι αφορά αυτή την «εποχή της αμφισβήτησης» όπως χαρακτηρίζεται η δεκαετία 

του 1960. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο της αμφισβήτησης και μέσα στον 

προβληματισμό που προκαλούσαν φαινόμενα όπως οι πυρηνικές δοκιμές, η 

μόλυνση, η υπερκατανάλωση αναδύθηκε σταδιακά το συλλογικό αίτημα για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η δημιουργία της Greenpeace το 1970 ή η καθιέρωση 

της «Ημέρας της Γης» (Εarth Day) την ίδια εποχή αποτελούν εύγλωττα 

παραδείγματα αυτών των εξελίξεων, ενώ προσκαλούν σε μια στενότερη σύνδεση 

του περιβαλλοντικού με τα άλλα κινήματα της δεκαετίας του 1960. Παράλληλα με 

την ιστορία του περιβαλλοντικού και οικολογικού κινήματος, η ιστορία των 

μεγάλων οικολογικών καταστροφών ή των καταστροφικών φυσικών φαινομένων 

που οφείλονται και στον ανθρώπινο παράγοντα διαμορφώνει ένα πεδίο μελέτης και 

εκπαίδευσης που βρίσκεται στην αιχμή των σύγχρονων ενδιαφερόντων. 

 

Επίσης, η σχέση ιδεολογίας, πολιτικής και επιστήμης ελκύει εκ νέου το ενδιαφέρον 

της ιστορικής έρευνας. Διεξάγεται σήμερα μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των 

υποστηρικτών της υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω της ανθρώπινης 
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δραστηριότητας (human caused global warming) και των αρνητών αυτής της άποψης. 

Αυτή η αντιπαράθεση δεν είναι άμοιρη πολιτικών συνεπαγωγών. Το ίδιο ισχύει για 

μια σειρά θεμάτων που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, στη 

νοηματοδότηση και κατανόηση των οποίων παρεμβάλλονται κυρίαρχες πολιτικές 

αντιλήψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, προκαταλήψεις αλλά και πολιτισμικές 

τάσεις και πρακτικές. Το πρόσφατο «Έτος Δαρβίνου» μας θύμισε πολλές από τις 

συγκρούσεις που περιέβαλαν τη διατύπωση της εξελικτικής θεωρίας. Η 

δαιμονοποίηση των επιστημονικών θεωριών, οι προκαταλήψεις και οι εναντίον τους 

αντιδράσεις ωστόσο αποτελούν μόνο τη μία όψη του νομίσματος. Το ολοένα 

διευρυνόμενο πεδίο της ιστορίας της επιστήμης και της τεχνολογίας αποτελεί 

προνομιακό χώρο για την επαναδιατύπωση ερωτημάτων γύρω από την 

πολυκύμαντη σχέση της επιστημονικής δραστηριότητας με την πολιτική, την 

ιδεολογία αλλά και την εξουσία. 

 

Θα λυθεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αλλά και τα άλλα περιβαλλοντικά 

ζητήματα μέσα από αυτού του τύπου την έρευνα και τη γνώση; Φυσικά όχι. Η 

ιστορική παιδεία δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει την απαραίτητη ενεργοποίηση 

και τη συμβολή εκείνων των ειδικών επιστημών που μπορούν να προσφέρουν 

λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Μπορεί όμως να συμβάλει με πολλούς 

τρόπους στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης. Κι αυτό 

είναι ένα ζήτημα που δεν στερείται σημασίας. 

Έφη Γαζή, "Το Βήμα", 17-01-2010 . Η κυρία Εφη Γαζή είναι επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας  

 

 Η προστασία του περιβάλλοντος (δοκίμιο) 

Η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού χώρου, μέσα στον οποίον και από τον οποίον 

ζούμε, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια με ρυθμό επικίνδυνο. Την ίδια στιγμή 

και παράλληλα μ' αυτήν, συντελείται και η καταστροφή, άμεση η έμμεση, των 

μνημείων που ο πολιτισμός των αιώνων έχει κληροδοτήσει στον τόπο μας, Εταιρείες 

και άτομα προσπαθούν με διακηρύξεις και θεωρητικές αναλύσεις να πείσουν - 

ποιους; - για την ανάγκη και την υποχρέωση που έχουμε να σεβαστούμε και να 

προφυλάξουμε το «φυσικό περιβάλλον» και τα ιστορικά μας μνημεία. Η πρόθεση 

είναι αναντίρρητα ορθή και επαινετή, όμως φοβούμαι πως υπάρχει ο κίνδυνος να 

εξαντληθεί σε σχήματα λόγου, αν δεν αναζητηθούν οι αιτίες του κακού και δεν 

ανατραπούν από τη ρίζα τους. 

Υποπτεύομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κρίσεις ξεκινούν από και κατευθύνονται 

προς θεωρητικές αναζητήσεις αισθητικής μορφής. Πιστεύουν πολλοί πως εκείνο 

που χρειάζεται είναι η διαφώτιση των ανθρώπων για την αξία του χώρου και του 

περιβάλλοντος. Κάποτε στο οπλοστάσιο των διαφωτιστών βρίσκει κανείς 

στατιστικά στοιχεία για τις βιολογικές και άλλες συνέπειες που μπορεί να 

προκαλέσει η μεταβολή ή η καταστροφή που συντελείται. Όλα αυτά είναι σωστά 

σκοπεύουν όμως το «τέλος», όχι την αιτία του κακού. 
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Νομίζω πως η αιτία βρίσκεται στη βάση της κοινωνικής μας δομής: θέλω να πω, η 

αιτία υπάρχει στην τάση του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου ιδιωτικού πλουτισμού. 

Είναι πολύ εύκολη η διαπίστωση της αλήθειας αυτής, το φυσικό τοπίο 

μεταμορφώνεται α) από τις βιομηχανικές μονάδες που χρειάζονται τα φυσικά 

στοιχεία ως πρώτη ύλη β) από τις βιομηχανικές...μονάδες που χρειάζονται τα 

φυσικά στοιχεία (θάλασσα, ποταμούς κλπ.), για να απαλλαγούν με τον πιο 

οικονομικό τρόπο από τα περιττά υλικά της βιομηχανικής κατεργασίας γ) από τις 

επιχειρήσεις που οικοδομούν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και δ) από κάθε 

ιδιώτη που θέλει να αποκομίσει το μέγιστο κέρδος από το χώρο που του ανήκει ως 

ιδιοκτησία. Εδώ μπορεί και πρέπει να προστεθεί κάτι πολύ σημαντικό. Και στις 

τέσσερις αυτές κατηγορίες έχουν εισχωρήσει και εισχωρούν ολοένα πιο έντονα 

«πρόσωπα» νομικά ή φυσικά, που δεν ανήκουν στο εθνικό σύνολο της χώρας μας, 

γεγονός που επιτείνει την αλλοτρίωση της εθνικής περιουσίας σε πολλαπλάσιο 

βαθμό. 

Αν αυτές οι αντικειμενικές διαπιστώσεις δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, τότε 

προκύπτουν με λογική συνέπεια τα επόμενα συμπεράσματα: 1) Καμιά «αισθητική» 

ή άλλη αγωγή δεν μπορεί να είναι η αιτία του κακού και καμιά τέτοια αγωγή δεν 

μπορεί να αποτελέσει βάση για την θεραπεία του. 2) Είναι αδύνατο να επιδιώκεται η 

«μεγιστοποίηση» (για να χρησιμοποιήσω τον κακό αυτό οικονομικό όρο) του 

οικονομικού κέρδους μιας «επενδύσεως» και ταυτόχρονα να παρακωλύεται αυτή 

από παράγοντες που την αντιστρατεύονται. 3) Είναι αδύνατο η απεριόριστη 

επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος να μην έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον 

του κοινωνικού συνόλου. 4) Είναι αδύνατο στο κράτος, που πρέπει να αποτελεί την 

πολιτική έκφραση του εθνικού συνόλου, να ελέγξει τις ιδιωτικές αυτές τάσεις για 

κέρδος, όταν θεσμικά τις κατοχυρώνει και προγραμματικά τις ενισχύει, πιστεύοντας 

πως έτσι θεμελιώνει και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 5) Είναι 

αδύνατο να ελεγχθεί και να περιορισθεί το κακό με αποσπασματικά και 

περιπτωσιακά μέτρα, όταν δεν υπάρχει συνολικό εθνικό  πρόγραμμα που να 

συνθέτει όλα τα δεδομένα, και τα οικονομικά και τα πολιτιστικά, με κριτήριο το 

συμφέρον του συνόλου και αυτό όχι βραχυπρόθεσμα αλλά με μακροχρόνιες 

προοπτικές. 

Δεύτερο λοιπόν συμπέρασμα που προκύπτει από τα προηγούμενα συμπεράσματα 

είναι ότι το «πρόβλημα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. κλπ.» δεν είναι ούτε 

πρόβλημα αισθητικό, ούτε πρόβλημα αγωγής, ούτε ακόμη πρόβλημα «κάποιου» 

ελέγχου ή «κάποιου» προγραμματισμού. Είναι στη βάση του πρόβλημα πολιτικό, 

όπως πολιτικά είναι όλα τα θεμελιακά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα 

έθνος. Αλλά ακόμα και πρόβλημα «παιδείας» και μόνον αν το χαρακτήριζε κανείς, 

πάλι σε τελευταία ανάλυση θα έπρεπε να φτάσει στην ίδια αναγωγή, αφού ακριβώς, 

αυτό το βασικό θέμα που ονομάζουμε «Παιδεία» είναι, περισσότερο ίσως από κάθε 

άλλο θέμα, πολιτικό. [...]Μανόλης Ανδρόνικος (1919-1992) 
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Αλλάζουν οι συνήθειες, αυξάνεται εξ ανάγκης η οικολογική συνείδηση  

 Η οικονομία πολλές φορές αποδεικνύεται οικολογική. Το τελευταίο διάστημα 

πολλοί είναι εκείνοι που έχουν αποκτήσει «οικολογική συνείδηση» στην 

προσπάθειά τους να περιορίσουν τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας και τα 

υπόλοιπα έξοδά τους. «Το βασικότερο, όπως διαπιστώνουμε σήμερα, είναι ότι 

παλαιότερα δεν μας ένοιαζε τι είναι αυτό που καταναλώνουμε, πώς λειτουργούν οι 

διάφορες συσκευές και τι πετάμε στα σκουπίδια. Σήμερα, ακόμα και 20 ευρώ 

λιγότερα στον λογαριασμό του ρεύματος, μας κάνει διαφορά», λέει στην «Κ» η 

συνταξιούχος Εφη Παπαδοπούλου. Κάτω από τον πάγκο της κουζίνας της μας 

δείχνει μερικά μπουκάλια μπίρας του συζύγου της. «Αγοράζεις μόνο το 

περιεχόμενο, τα μπουκάλια επιστρέφονται και τελικά σου βγαίνει φθηνότερα», 

εξηγεί. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί στο τηλεχειριστήριο είναι 

επαναφορτιζόμενες, λιγότερο βολικές, αλλά πιο οικονομικές. Μερικές 

τροποποιήσεις στο μπάνιο της μείωσαν την κατανάλωση του νερού (κυρίως στο 

καζανάκι). «Το πιο σημαντικό είναι η σωστή διαχείριση των τροφίμων, ούτως ώστε 

να μην πετιούνται, όπως παλιότερα. Αγοράζω και μαγειρεύω όσο χρειάζεται για δύο 

άτομα, ενώ ψάχνω πλέον λύσεις για τη μετατροπή του χθεσινού φαγητού. Κάνω 

πίτες με τα μακαρόνια, ομελέτα με το ψητό κοτόπουλο και πατάτες. Θέλει 

φαντασία». Κάποιοι άλλοι έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, καλλιεργώντας 

μέρος των τροφίμων τους στις αυλές ή μεταποιώντας και επιδιορθώνοντας παλιά 

έπιπλα και άλλα αντικείμενα αντί να αγοράζουν καινούργια. «Εδώ και δύο χρόνια 

έχω αρχίσει να καλλιεργώ λαχανικά μόνος μου. Φέτος ετοιμάζω σύστημα 

υδρορροών το οποίο θα συγκεντρώνει νερό σε δεξαμενή για τα ποτιστικά του 

επόμενου καλοκαιριού», αναφέρει ο Βασ. Διαμαντίδης, ιδιωτικός υπάλληλος. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και όσον αφορά τους 

τρόπους εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος. «Φέτος σημειώθηκε πολύ μεγάλος 

περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας τον χειμώνα (αν και ήταν από τους πιο 

βαρείς των τελευταίων ετών) - γεγονός που οφείλεται προφανώς στην πτώση του 

εισοδήματος των νοικοκυριών. Ακριβώς αυτή η συγκυρία κάνει το μήνυμα της 

εξοικονόμησης ακόμα πιο επίκαιρο, δίδοντας έμφαση σε παρεμβάσεις εκεί ακριβώς 

που διαπιστώνεται σπατάλη και όχι σε κάθετες περικοπές», σχολιάζει στην «Κ» ο 

Μιχ. Προδρόμου, συνεργάτης της WWF σε θέματα κλιματικής αλλαγής και 

ενέργειας. 

Τα μέτρα αυτά δεν είναι περίπλοκα. Για παράδειγμα, η καλή μόνωση του σπιτιού 

εξοικονομεί έως και 40% ενέργειας για θέρμανση, η τοποθέτηση σύγχρονων 

κουφωμάτων 20% εξοικονόμηση ρεύματος, αντικατάσταση του παλαιού ψυγείου με 

ένα που έχει σήμανση Α++ και καίει 40%-50% λιγότερο. Η αντικατάσταση του κοινού 

λέβητα με συμπίεσης εξοικονομεί 15%-20% ενέργεια. Η αντικατάσταση 5 κοινών 

λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης γλιτώνει περίπου 15 ευρώ τον χρόνο. Η 

τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα προσφέρει δωρεάν νερό σχεδόν όλο τον χρόνο 

και η απόσβεση της εγκατάστασής του γίνεται σε 4-5 χρόνια. Ένα σύστημα 

φωτοβολταϊκών ισχύος 5kWp απαιτεί επιφάνεια 35-50m² κεραμοσκεπής, κοστίζει 

περίπου 20.000 και θα αποφέρει ετήσιο εισόδημα 3.000 - 4.000 ευρώ (απόσβεση σε 

περίπου επτά χρόνια). Όσον αφορά την ενεργειακή σήμανση και ορθή χρήση ηλ. 
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συσκευών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του WWF 

(http://www.ecotopten.gr/). 

Κώστας Ονισένκο, '"Η Καθημερινή", 16-07-2012 

 

  
 

Διευκρινήσεις για τους όρους Αειφόρος και Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

  Η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) αποτελεί έννοια-κλειδί στον 

21ο αιώνα και μία μεγάλη πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα. Γι΄ αυτό και  τα 

τελευταία χρόνια εξελίσσεται διεθνώς σε μία σημαντική 

προτεραιότητα κυβερνήσεων, οργανισμών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των 

πολιτών γενικότερα. Όλοι καλούνται να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και 

αλληλεξάρτηση των ζητημάτων που τίθενται, να συμβάλουν στην αναζήτηση 

των σωστών λύσεων και να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες ενέργειες τόσο 

ατομικές όσο και συλλογικές. 

  Ως προς τον ορισμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. 

Ο γνωστότερος ορισμός της ανήκει στην πρώτη πρωθυπουργό της Νορβηγίας 

Gro Harlem Brundtland. Ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η κ. Brundtland παρέδωσε στη Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών το 1987, την αναφορά της, με τίτλο «Το Κοινό μας 

Μέλλον», γνωστή ως “Brundtland report”, στην οποία η βιώσιμη ανάπτυξη 

ορίζεται ως: η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας 

γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών 

να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 

  Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο, το 1992, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά και 

επίσημα οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Εκεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται 

ως:  η ανάπτυξη που παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας τις ανάγκες της παρούσας και των 

μελλοντικών γενεών. 

  Οι συνθήκες του Maastricht το 1992, του Amsterdam το 1997 και η Διεθνής 

Συνδιάσκεψη του Johannesburg το 2002, δέκα χρόνια μετά το Ρίο, επιβεβαίωσαν 

την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας και την καθιέρωσαν τόσο σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς. 

  Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, όπως αυτή υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του  Goeteborg το 2001 και όπως αναπτύσσεται και σε μεταγενέστερα σχετικά 

κείμενα: Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία συνεχής πορεία αλλαγής και 

προσαρμογής, και όχι μία στατική κατάσταση, με στόχο την ικανοποίηση των 

αναγκών του παρόντος, χωρίς όμως να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών 
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γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και 

ισότιμη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης: 

Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία. Μέσα από τη συμπόρευση, δηλαδή, της 

οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής 

συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης.   

   

Αειφόρος Ανάπτυξη 

 Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική 

ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία 

του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη 

δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η 

φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο 

μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών 

της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη 

στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα (όπως 

ορίζουν παραδοσιακές επιστήμες σαν τη γεωγραφία). Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι 

οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με 

τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική 

υποβάθμιση. Θεωρητικά, το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης είναι η ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει 

την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση). 

  Σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις στη μελέτη της οικολογικά ευαίσθητης 

ανάπτυξης αποτελεί το πρωτόκολλο του Κιότο, που υπογράφηκε το 1997 (ως 

συμπλήρωμα της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 

Μεταβολές του 1992) και τέθηκε μερικώς σε ισχύ από το 2005. Ορισμένες από τις 

τάσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη 

από τη δεκαετία του 1990 είναι: η προώθηση χρήσης «ενεργειακά καθαρών» 

μορφών μετακίνησης (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα), η «βιωσιμότερη» αναθεώρηση 

της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ο οικολογικός χαρακτηρισμός καταναλωτικών 

προϊόντων, η βιοτεχνολογία, η εξάλειψη φυλετικών και σεξιστικών διακρίσεων 

στον εργασιακό τομέα κλπ. 

  Συναφείς όροι, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται με σχεδόν ταυτόσημη 

έννοια, είναι η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία. Ωστόσο πρέπει να 

τονισθεί πως η πράσινη ανάπτυξη δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και όχι στην οικονομική ανάπτυξη ενώ σχετίζεται, έως έναν βαθμό 

τουλάχιστον, με τα πράσινα κόμματα της πολιτικής οικολογίας. Από την άλλη, η 

πράσινη οικονομία αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή των οικολογικών 

οικονομικών, μίας ετερόδοξης οικονομολογικής σχολής με παρεμφερείς 

προβληματισμούς, δίνοντας έμφαση στις ήπιες μορφές ενέργειας. Η αειφόρος 

ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία, ανάμεσα στ' άλλα, 

μπορούν να αξιοποιούν και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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επιστήμη των περιβαλλοντολόγων μηχανικών, καθώς και τις αρχές της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 

  Η αειφόρος ανάπτυξη - ή βιώσιμη ανάπτυξη - μπορεί να περιγραφεί σαν μία 

θεωρία «επανενσωμάτωσης του ανθρώπου στη φύση» και ακολουθεί έναν αιώνα 

όπου επικράτησε η αντίληψη ότι η οικονομική πρόοδος επιτυγχάνεται μόνο μέσα 

από την έντονη βιομηχανοποίηση, το εμπόριο και την αστικοποίηση. 

Αντιλαμβάνεται τις φυσικές πρώτες ύλες - συμπεριλαμβανομένου και του 

συστήματος διατήρησης ζωής του πλανήτη - σαν σημαντικά κεφάλαια, των 

οποίων η ποσότητα και παραγωγικότητα πρέπει να διατηρηθούν ως θεμελιώδης 

συνθήκη για την ανθρώπινη πρόοδο και ανάπτυξη. Με δεδομένα τα οικολογικά 

προβλήματα που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ήδη προκαλέσει στα γήινα 

οικοσυστήματα, η τεχνολογία καλείται πλέον σήμερα όχι να οδηγήσει στην 

εντατική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, αλλά στην 

περιβαλλοντική βελτίωση μέσα από «καθαρότερες» παραγωγικές διαδικασίες, 

καθώς και «καθαρότερη» κατανάλωση από τον τελικό χρήστη των 

παραγόμενων από αυτές προϊόντων. 

   

Περί βιώσιμης ή αειφορικής ανάπτυξης  

Η βιώσιμη ή αειφορική ανάπτυξη είναι η ελληνική απόδοση της αγγλικής 

λέξης Sustainable development.    

Οι συνθήκες μέσα από τις οποίες γεννήθηκε η «βιώσιμη ανάπτυξη 

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable development) γεννήθηκε μέσα 

από σε μια πολιτιστική ατμόσφαιρα που διαμορφωνόταν από την 

συνειδητοποίηση των εσφαλμένων προτεραιοτήτων και αρχών του 

«συσσωρευτικού μοντέλου ανάπτυξης» της Δύσης. Το μοντέλο της 

«ανάπτυξης» είχε, μεταξύ άλλων, ως μετρήσιμες συνέπειες τον ραγδαίο ρυθμό 

καταστροφής του περιβάλλοντος και των όντων που το αποτελούν 

διαμορφώνοντας ορατή την απειλή και για το ανθρώπινο πολιτισμό, την 

μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας και την δραματική 

αύξηση του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. 

 

 

Όσον αφορά το επίπεδο της φτώχιας να θυμηθούμε τον Τζέφρι Σακς5[3] «ο 

ένας στους έξι κατοίκους του πλανήτη μας ακόμα πασχίζει καθημερινά να 

καλύψει μέρος ή το σύνολο των κρίσιμων αναγκών του σε επαρκή τροφή, 

καθαρό πόσιμο νερό, ασφαλές κατάλυμα, υποδομές υγιεινής καθώς και 

πρόσβαση στη βασική υγειονομική περίθαλψη. Οι άνθρωποι αυτοί περνούν με 

1 δολάριο την ημέρα, ή ακόμα λιγότερο, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, 

εκπαίδευσης και σχεδιασμού υποδομής τους παραβλέπουν. Καθημερινά, 

                                                 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%28%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29
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περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της απόλυτης φτώχιας, 

της έλλειψης τροφής, πόσιμου νερού, φαρμάκων ή άλλων ουσιαστικών 

αναγκών». 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική καταστροφή, η όξινη βροχή, ο 

αυξανόμενος ρυθμός εξαφάνισης των ειδών, η ραγδαία ερημοποίηση, η 

εκτεταμένη χημική ρύπανση, τα αδιέξοδα της χρήσης των πυρηνικών 

αποβλήτων κλπ «έκρουαν τον κώδωνα» του κινδύνου. 

 

Η έννοια και η πορεία του Sustainable development  

Ο σύνθετος όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» προτάθηκε για πρώτη φορά το 1980 σε 

ένα κείμενο του ΟΗΕ με τίτλο « Η στρατηγική της παγκόσμιας προστασίας – η 

προστασία των φυσικών πόρων στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης». 

Ωστόσο είναι η «έκθεση Μπρούντλαντ» του ΟΗΕ (1987) που έκανε διάσημο τον 

όρο Sustainable development . Εκεί ορίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη ως «εκείνη που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υποθηκεύει την 

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες». «Στην ευρύτερή της έννοια η βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει την αρμονία 

μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων και μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης» Εκτός 

από το ότι η έκθεση αυτή θεωρείτε η πρώτη έκθεση διεθνούς επιτροπής που 

κάνει λόγο για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που απειλούν την Γή, επισημαίνει 

επίσης την ανάγκη αναδιανομής της παγκόσμιας ανάπτυξης υπέρ των 

λιγότερο ευνοημένων και της μείωσης των ανισοτήτων.6[4] 

Στην πρώτη «Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Γη» την Διάσκεψη του Ρίο, 

(1992) ο όρος υιοθετήθηκε ως θεμέλιο της διεθνούς συνεργασίας.173 Αρχηγοί 

Κρατών και Κυβερνήσεων υιοθετούν το κείμενο «Παγκόσμια στρατηγική για 

την βιώσιμη ανάπτυξη – Ατζέντα 21» το οποίο περιλαμβάνει 27 θεμελιώδεις 

αρχές.  

(Ακολουθούν μερικές:) 

(Αρχή 3) Τα δικαιώματα στην ανάπτυξη πρέπει να πληρούνται ώστε να 

καλύπτονται δίκαια οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες των 

σημερινών και των μελλοντικών γενεών. 

(Αρχή 4) Προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας 

και δεν μπορεί να εξετάζεται μεμονωμένα από αυτήν. 

(Αρχή 5) Όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συνεργάζονται για 

το βασικό καθήκον αυτό της εξάλειψη της φτώχειας ως μια απαραίτητη 

προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες 

του βιοτικού επιπέδου και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της πλειονότητας 

των ανθρώπων του κόσμου. 
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(Αρχή 7) Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα παγκόσμιας 

εταιρικής σχέσης για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της υγείας και 

της ακεραιότητας του οικοσυστήματος της Γης. Ενόψει των διαφόρων 

συνεισφορών σε παγκόσμιο επίπεδο η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα κράτη 

έχουν κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες. Οι ανεπτυγμένες χώρες 

αναγνωρίζουν την ευθύνη που φέρουν στην διεθνή εφαρμογή της βιώσιμης 

ανάπτυξης  

(Αρχή 11) Τα Κράτη μέλη θα θεσπίζουν αποτελεσματική περιβαλλοντική 

νομοθεσία,. Τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τους στόχους και τις προτεραιότητες 

της διαχείρισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα περιβαλλοντικά και 

αναπτυξιακά πλαίσια, στα οποία εφαρμόζονται. Τα πρότυπα που εφαρμόζονται 

από ορισμένες χώρες μπορεί να είναι ακατάλληλα και να έχουν αδικαιολόγητο 

οικονομικό και κοινωνικό κόστος σε άλλες χώρες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

(Αρχή 15) Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, η αρχή της πρόληψης 

πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως από τα κράτη ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

Όταν υπάρχει απειλή για σοβαρή ή αμετάκλητη ζημία, η έλλειψη πλήρους 

επιστημονικής βεβαιότητας τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό ως λόγος 

για την αναβολή της λήψεως αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος. 

(Αρχή 25) Η Ειρήνη, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

αλληλένδετες και αδιαίρετες έννοιες.7[5]  

 

 

Η Ατζέντα 21 αποτελεί μια προσπάθεια να συμφιλιώσει την προστασία 

του περιβάλλοντος, την οικονομική αποτελεσματικότητα και την 

κοινωνική ισότητα.   

Ένα σοβαρό πρόβλημα που θέτει μεγάλα εμπόδια στην υιοθέτηση πολιτικών 

«βιώσιμης ανάπτυξης», είναι η καχυποψία των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα 

κράτη αυτά «φορτισμένα από τις πρακτικές του παρελθόντος (της Δύσης) 

θεωρούν ότι η προώθηση αυτών των πολιτικών δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 

τέχνασμα μέσω του οποίου θα επιτύχουν οι χώρες της Δύσης την καθυστέρηση 

της ανάπτυξής τους. Ως παράδειγμα που «φορτίζει» αυτήν την καχυποψία 

μπορούμε να αναφέρουμε ότι η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που έχει τον 

τίτλο «πιστοποίηση προϊόντος» είναι ίσως το μόνο που διασώζει από την 

πλήρη κατάρρευση τα δυτικά προϊόντα απέναντι στα κατά πολύ 

φτηνότερα των χωρών των αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα άλλο σημείο είναι 

η απαίτηση της Δύσης ενόψει των πολιτικών «βιώσιμης ανάπτυξης», άρα 

περιορισμού των ρύπων κλπ να εξακολουθήσει ο Κινέζος, ο Ινδός κλπ να έχει 

μια ποιότητα ζωής πολύ κάτω του μέσου Δυτικού πολίτη. Όμως, η βελτίωση 

των συνθηκών υγιεινής, περίθαλψης εκπαίδευσης, υποδομών κλπ είναι 

δικαίωμά τους. Μια έντιμη στάση των Δυτικών απαιτεί πολύ μεγαλύτερη 

μείωση ρύπων από αυτή των άλλων χωρών.  
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Μια βασική διάκριση οπαδών της «βιώσιμης ή αειφορικής ανάπτυξης», 

είναι ανάμεσα σε αυτούς που πιστεύουν ότι (απόλυτη βιωσιμότητα) η 

προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την οριοθέτηση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, καθώς ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα από τα μυριάδες είδη 

του οικοσυστήματος της ζωής και σε αυτούς (σχετική βιωσιμότητα) που 

πιστεύουν ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον άνθρωπο, ότι η 

τεχνολογία θα μας δώσει τις λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι η 

φύση αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή. Την ανθρωποκεντρική αυτή 

προσέγγιση εκφράζει καθαρά ο Φρανσουά Μανκεμπό λέγοντας «για ποιόν 

να προστατεύσουμε την φύση αν όχι για την κοινωνία;» 

 

 

«Όλα δείχνουν ότι διανύουμε την Πράσινη Καμπή ή τον Πράσινο 

Μετασχηματισμό. Συνεπώς ή θα αναπτυχθεί ένα θεμελιακό Πράσινο Σχέδιο 

ή η άγρια ανάπτυξη σαν μια Χίμαιρα θα μας σύρει στη χειρότερη καταστροφή 

χωρίς καμιά έξοδο κινδύνου. Ο αιώνας μας ή θα είναι ένας Πράσινος Αιώνας ή 

ένα ολοκαύτωμα. Αν η Πράσινη Ακτίνα δεν διαχυθεί γόνιμα σε μια συμβιωτική 

και συμπαθητική ανάπτυξη του πολιτισμού και της ψυχής μας, μια σειρά 

κρίσεων, με κορυφαία αυτή της κλιματικής αλλαγής, θα μας κλείσουν την 

αυλαία καταστροφικά. 

 

Ή λοιπόν εμείς θα καταστρέψουμε και θα μετουσιώσουμε ότι εμποδίζει την 

αλλαγή αυτή αναπτύσσοντας μια Απελευθερωτική Ιδεολογία ή θα αφήσουμε 

να συνεχιστεί η Τραγική Παράσταση μέχρι τέλους».8[6] 

 

 
9[3] JEFFREY D. SACHS - SCIENTIFIC AMERICAN 11/2005 

10[4] SYLVIE BRUNEL - Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ 

11[5] http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm (Ατζέντα 21) 

12[6] ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΜΠΗ τόμος Α – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
 

Μετά την αναφορά μας στην Αειφόρο –Βιώσιμη ανάπτυξη 

καταθέτουμε συγκεντρωτικό υλικό: 

Συνδυαστικά θέματα για το Περιβάλλον 

 

-Περιβάλλον και κατανάλωση (το οποίο έχει δοθεί σε Πανελλήνιες  Εξετάσεις και παρατίθεται 

στη συνέχεια η εκφώνηση της Παραγωγής λόγου) 

                                                 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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-Περιβάλλον και Τουρισμός (ο τουρισμός αναλύεται ως ξεχωριστή ενότητα και καλό είναι ο 

μαθητής να διαβάσει και το υλικό αυτής) 

-Η τεχνολογική εξέλιξη και η θετική/αρνητική συμβολή της στην προστασία του 

περιβάλλοντος  

-Το οικολογικό κίνημα και οι προτάσεις για περαιτέρω δραστηριοποίησή του ως προς την 

αφύπνιση των πολιτών 

-Περιβαλλοντική Αγωγή και αναγκαιότητα ένταξής της στο σχολείο 

-Τρόποι συνύπαρξης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος 

-Τρόποι αντιμετώπισης σύγχρονων προβλημάτων, όπως η λειψυδρία 

-Χρήση της πυρηνικής ενέργειας 

-Η φύση ως πηγή υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου (αναλύεται στο 

Ενημερωτικό Υλικό) 

-Ποιότητα ζωής και φυσικό περιβάλλον (αναλύεται στο Ενημερωτικό Υλικό) 

-Η κρίση του πολιτισμού ως αίτιο της οικολογικής καταστροφής 

-Αιτίες παγκοσμιότητας του οικολογικού προβλήματος 

-Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις της οικολογικής καταστροφής 

Για το περιβάλλον και την κατανάλωση μπορεί να αναφερθεί: 

-Η κατανάλωση θεωρείται βασική αιτία για την όξυνση του οικολογικού προβλήματος, καθώς 

η μεγάλη παραγωγή προϊόντων δημιουργεί πρόβλημα ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων. 

-Έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια η χρήση πλαστικών υλών, που δύσκολα διασπώνται στο 

περιβάλλον και δεν ανακυκλώνονται. 

-Εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και γι’ αυτό το λόγο δημιουργούνται προβλήματα, όπως η 

λειψυδρία. 

-Η κατανάλωση δεν αφορά μόνο σε υλικά αγαθά, αλλά και σε μορφές ενέργειας. Η 

μακροχρόνια κατασπατάληση των ενεργειακών πηγών (όπως είναι ο άνθρακας και το 

πετρέλαιο)  καθιστά πλέον δύσκολη την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, εφόσον αυτές οι 

πηγές δεν είναι ανανεώσιμες. 

Λύσεις: 

-Εξορθολογισμός στην κατανάλωση και αυστηρός επαναπροσδιορισμός των πραγματικών 

αναγκών του ανθρώπου. 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 

 41 

-Εκστρατείες ενημέρωσης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την αφύπνιση των πολιτών 

και τη συνειδητοποίηση του οικολογικού προβλήματος. 

-Στροφή σε ανανεώσιμες και ήπιες μορφές ενέργειας. Ως τέτοιες ορίζονται εκείνες οι μορφές 

ενέργειας που αντλούνται απευθείας από το ανεξάντλητο ενεργειακό δυναμικό της φύσης, 

όπως είναι ο ήλιος, ο άνεμος, οι παλίρροιες, η πτώση των υδάτων κ.τ.λ. Το μειονέκτημα αυτών 

των πηγών ενέργειας είναι η ανησυχία για το αν μπορούν να παραχθούν επαρκείς ποσότητες 

ενέργειας. Αυτό το μειονέκτημα μπορεί να μετατραπεί σε προτέρημα με την εντατικοποίηση 

της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αξιοποίησης της ενέργειας και στον ατομικό 

περιορισμό της κατανάλωσης. 

Για την τεχνολογική εξέλιξη και το περιβάλλον, μπορεί να αναφερθεί: 

Θετική συμβολή της τεχνολογίας στο περιβάλλον: 

-Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος διότι τα 

τελευταία χρόνια γίνονται βιολογικοί καθαρισμοί, επεξεργασία των βιομηχανικών λυμάτων, 

τοποθέτηση φίλτρων στα εργοστάσια και τις κεντρικές θερμάνσεις, βελτίωση των καυσίμων 

και καταλυτών στα αυτοκίνητα, αύξηση της χρήσης των υβριδικών οχημάτων, χρήση 

ηλεκτροκίνητων  μέσων συγκοινωνίας. 

-Χρήση ουσιών που μπορούν να ανακυκλωθούν και αυτό οδηγεί στην εξοικονόμηση των 

φυσικών αποθεμάτων 

-Αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (αιολική, γεωθερμική, ηλιακή) και χρήση 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φυσικό αέριο, φωταέριο) 

-Έλεγχος στον τρόπο αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας και μέτρα για την ασφαλέστερη 

χρήση της. 

-Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του Διαδικτύου για την ενημέρωση και την 

αφύπνιση των πολιτών σε όλο τον κόσμο. 

-Ανάπτυξη των επιστημονικών κλάδων για να συνεχιστεί η έρευνα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Αρνητική συμβολή της τεχνολογίας στο περιβάλλον: 

-Ανεξέλεγκτη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνικών δοκιμών 

-Κατάχρηση πρώτων υλών. 

-Ρύπανση της ατμόσφαιρας (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου). 

-Ρύπανση υδάτων (από χημικά απόβλητα, πετρελαιοκηλίδες, ραδιενεργά κατάλοιπα). 

-Σύγχρονα μέσα μεταφοράς που αποτελούν πηγή ρύπανσης, όπως αυτοκίνητα, υπερηχητικά 
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αεροπλάνα. 

-Αύξηση της χρήσης φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων, εντομοκτόνων με αποτέλεσμα 

την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. 

Λύσεις  

-Χρήση της τεχνολογίας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως από τους 

ειδικούς επιστήμονες (επιστημονική ευθύνη) και τους φορείς της Πολιτείας 

-Αδιάλειπτη πληροφόρηση στα ζητήματα που σχετίζονται με την οικολογία από τα Μέσα 

Ενημέρωσης 

-Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και θέσπιση ποινών για 

παραβάσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον 

-Ατομική ευθύνη και εκλογίκευση στη χρήση της τεχνολογίας σε ατομικό επίπεδο. 

 

Για το οικολογικό κίνημα και την αφύπνιση των πολιτών, μπορεί να αναφερθεί: 

-Είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση των οικολογικών κινημάτων, είτε παγκόσμιας εμβέλειας, 

όπως είναι η WWF, η GREENPEACE, είτε των κινημάτων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό 

επίπεδο (Αρκτούρος). Ωστόσο, για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση τους από το 

σύνολο των πολιτών, δηλαδή η συνειδητοποίηση της συλλογικής ευθύνης και η ανάγκη 

συμμετοχής στις δράσεις αυτών των κινημάτων. 

-Τα οικολογικά κινήματα μπορούν να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις, η οποία αυξάνει όσο 

αυξάνει και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις οικολογικές κινητοποιήσεις. 

-Ανάγκη συμμετοχής των επιστημόνων στα οικολογικά κινήματα, πραγματοποίηση ερευνών 

για το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

-Δικαστικοί αγώνες κατά των πολυεθνικών εταιρειών που δεν τηρούν τις Διεθνείς Συμβάσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος. 

-Οι ακτιβιστές οφείλουν να αφυπνίζουν τους πολίτες σε όλο τον κόσμο και με δυναμική 

παρουσία στα παγκόσμια μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ευαισθητοποιούν τους πολίτες. 

  

Για την κρίση του πολιτισμού ως αιτίου της περιβαλλοντικής καταστροφής μπορεί να 

αναφερθεί: 

- Η περιβαλλοντική κρίση είναι στην πραγματικότητα κρίση του πολιτισμού και των αξιών 

του, διότι το βασικότερο αίτιο της οικολογικής καταστροφής είναι η αναπτυξιακή πολιτική 
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που ακολουθείται από όλα τα Δυτικά Κράτη και η προτεραιότητα που δίνεται στην απόκτηση 

υλικών αγαθών. 

- Ο υλικός ευδαιμονισμός, δηλαδή η αυξημένη αγοραστική επιθυμία υλικών αγαθών, οδηγεί 

στην ανάγκη εξασφάλισης αναγκαίων υλικών πόρων, που αυτό με τη σειρά του απομακρύνει 

το σύγχρονο άνθρωπο από τους φυσικούς ρυθμούς ζωής. 

- Η ανάγκη αντικατάστασης των ήδη υπαρχόντων υλικών αγαθών με νέα προϊόντα οδηγεί σε 

πολλαπλασιασμό του όγκου των απορριμμάτων και στην επιβάρυνση της φύσης με μη 

ανακυκλώσιμους όγκους σκουπιδιών. 

- Η μεγιστοποίηση της παραγωγής προκειμένου να ικανοποιηθεί η διογκούμενη αγοραστική 

ζήτηση οδηγεί στη διασπάθιση των πρώτων υλών και στη γενικότερη μόλυνση λόγω των 

καυσαερίων των εργοστασίων. 

  

Για την πλανητική διάσταση του προβλήματος μπορεί να αναφερθεί: 

- Αναφορά παραδειγμάτων από τη Διεθνή πραγματικότητα για την οικολογική επιβάρυνση. 

- Ύπαρξη ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος που επιδιώκει τη μέγιστη οικονομική 

ανάπτυξη και τη βελτίωση των οικονομικών παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, εξυπηρετούνται 

διεθνώς βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και καταστρέφονται οι όροι για μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη, όπως, για παράδειγμα, πρώτες ύλες, ατμόσφαιρα κ.λ.π. 

- Απαιτείται διεθνής συνεννόηση και συνεργασία των κυβερνήσεων, των οικολογικών 

οργανώσεων, των επιστημόνων και εφαρμογή ρεαλιστικών διεθνών νόμων προστασίας του 

περιβάλλοντος. Αυτό επιβάλλεται διότι, συνήθως, οι χώρες που αντιμετωπίζουν οξύτερο 

οικολογικό πρόβλημα παρουσιάζουν και φτωχές οικονομικές επιδόσεις. Επομένως, η 

συνεργασία της διεθνούς κοινότητας μπορεί να βοηθήσει στη συστηματική εφαρμογή μέτρων 

και στην ισορροπία του οικοσυστήματος παγκοσμίως. 

Για τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του οικολογικού προβλήματος μπορεί να 

αναφερθεί: 

-  Στις περιοχές που δημιουργούνται βιομηχανικές μονάδες σημειώνονται τα μεγαλύτερα 

οικολογικά προβλήματα και κατοικούνται, συνήθως, από τα χαμηλότερα κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα. 

-  Τα μέλη των ανώτερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων έχουν τη δυνατότητα να 

κατοικήσουν σε περιοχές μη βιομηχανοποιημένες, να διαθέσουν χρήματα - στο επίπεδο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – για να βελτιώσουν το χώρο διαμονής τους, να αξιοποιήσουν τη 

σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργία πράσινων κατοικιών, κάτι που δεν είναι εύκολο για 

τα άτομα που προέρχονται από τα κατώτερα οικονομικά στρώματα. 

- Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη που έχουν ισχυρή οικονομία μπορούν να αξιοποιήσουν την 
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αντιρρυπαντική τεχνολογία, ως κύριοι κάτοχοί της και να επιταχύνουν την εφαρμογή των 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στα ασθενέστερα οικονομικά 

κράτη. 

- Το οικολογικό πρόβλημα έχει πολιτικές προεκτάσεις, διότι για τη λήψη μέτρων χρειάζεται 

ισχυρή πολιτική βούληση, τολμηρές αποφάσεις με πιθανό πολιτικό κόστος και αλλαγή των 

οικονομικών αναπτυξιακών πολιτικών, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και παγκόσμιο.  

 

 
 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 

Η έννοια της πράσινης πόλης έχει δύο βασικές συνιστώσες. Η μία συνιστώσα 

είναι αυτή που αφορά την δόμηση και τον σχεδιασμό της, και η άλλη είναι 

αυτή που αφορά τον πολιτισμό της. 

       Ο τομέας του πολιτισμού συνήθως παραβλέπεται. Παραβλέπουμε δηλαδή ότι 

η πόλη είναι ένα γκέτο για την βιοποικιλότητα, μεταξύ ανθρώπου και υπόλοιπης 

βιοποικιλότητας - φύσης. Είναι ένα γκέτο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται ένα 

πρότυπο μη συμβιωτικό, ένα πρότυπο αρνητικών οικονομιών κλίμακας για το 

περιβάλλον στο επίπεδο των επιπτώσεων, κυρίως με το μεγάλο μέγεθος, αλλά 

πάνω απ’ όλα διαμορφώνεται μια ανθρώπινη ψυχή ή καλύτερα μια ανθρώπινη 

προσωπικότητα η οποία αδυνατεί να εγγράψει την περιβαλλοντική ετερότητα σε 

μια σχέση αλληλεγγύης και ενότητας.  

       Αυτό έχει πολλές συνέπειες ακόμη και για τον παραγόμενο πολιτισμό, για 

τον ίδιο τον άνθρωπο για τον εαυτό μας. Η πράσινη πόλη λοιπόν σαν βασικός 

δομικός λίθος του πολιτισμού είναι σημαντική γιατί επιδρά στο σύνολο του 

πολιτισμού καθοριστικά. Αν συνεπώς στοχεύουμε σε έναν μετασχηματισμό θα 

πρέπει να μετασχηματίσουμε την σχέση του ανθρώπου με την φύση, θα πρέπει 

να μετασχηματίσουμε την πόλη και για αυτό να μετασχηματίσουμε και το 

πρότυπο της σχέσης του ανθρώπου με την φύση, την ζωή και το πνεύμα. 

       Απ’ την άλλη μεριά η πράσινη πόλη εντάσσεται σε μια πράσινη 

χωροταξία, μια χωροταξία δηλαδή με πράσινες προτεραιότητες με μια 

πολεοδομία με πράσινες επίσης προτεραιότητες και με μια δόμηση με 

πράσινα υλικά και με πράσινες χρήσεις χώρου. Και αυτό αναφέρεται σε 

πολλά στοιχεία που αφορούν την δόμηση. Για παράδειγμα στο ενεργειακό 

προφίλ ή στο προφίλ νερού των κτιρίων, στο αισθητικό προφίλ των κτιρίων 

ή επίσης στην δυνατότητα συνάρθρωσης κτιρίου και χλωρίδας βλέπε 

πράσινες ταράτσες), ακόμη στο χημικά - οικολογικά συνυφασμένο προφίλ 

των κτιρίων αλλά και στο προφίλ του τεχνολογικού τους εξοπλισμού κλπ. 

       Βέβαια μια πράσινη πόλη συνδέεται και με τις ανθρώπινες σχέσεις, με πιο 

γρήγορους φιλικούς και ήπιους χρόνους διαδρομής και με μαζικά ή αειφορικά 

άλλα μέσα μεταφοράς. Μ’ άλλα λόγια είναι το βασικό πεδίο μετασχηματισμού. 

Μέσα στην πράσινη πόλη περιλαμβάνονται στην ευρύτερη ζώνη της η 

χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και η παρέμβαση του 

ανθρώπινου παράγοντα στον άμεσο χώρο υπαίθρου. Η πόλη λοιπόν μ’ αυτή την 
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διάσταση της είναι το βασικό πεδίο παρέμβασης, μεταμόρφωσης και 

μετασχηματισμού μαζί με την πράσινη οικονομία. Υπ’ αυτή την έννοια θα 

προσεγγίσουμε το θέμα της πόλης και θα το προσεγγίσουμε τόσο στην τεχνική 

πληροφόρηση και προσέγγιση, όσο και στον στοχασμό και στις ιδέες για μια 

άλλη ποιότητα ζωής μες στην πόλη ακόμη και υπό την προοπτική καταγραφής 

της αρνητικής πραγματικότητας που συναντάμε ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο. 

       Η έννοια της πράσινης πόλης βέβαια συνδέεται και με ένα άλλο πρότυπο 

πλέον ζωής όπου ο άνθρωπος δεν θα έχει άλλοθι για εγκληματικότητα και 

για βία. Δεν θα έχει άλλοθι για αυτή την πολιτισμική απαξίωση και την 

αποξένωση.  Η πόλη είναι ένα βασικό πεδίο ισότητας, είναι ο βασικός 

κοινοτισμός του ανθρώπου και συνεπώς μέσα απ’ αυτήν λειτουργεί ένας 

αυτόματος μερισμός υπερβαίνοντας τις οικονομικές διαφορές μέσα από το 

διαφορετικό πρότυπο της πόλης.  
 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Καθώς το περιβάλλον δεν είχε άλλο συνήγορο απέναντι στον άνθρωπο από 

τον ίδιο τον άνθρωπο, αποτέλεσε προνομιακό χώρο για την έκφραση του 

ανθρώπινου εθελοντισμού. 

Ο άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε για το περιβάλλον έμαθε : 

1. να ξεπερνάει τον εαυτό του, 

2. να εννοεί το κοινό αγαθό,  

3. να συμμερίζεται τα ανώνυμα και αδύναμα όντα που κατοικούν στη φύση. 

4. να αναγνωρίζει δικαιώματα και να σέβεται οντότητες που έχουν απαξιωθεί από 

την λογιστική εικόνα της οικονομικής ανάπτυξης 

 

Ο εθελοντισμός για το περιβάλλον συνδυάστηκε : 

α. με την αναγνώριση δικαιωμάτων για τη φύση και συνεπώς  

β. με την πολιτική για την προστασία της. 

       

       Έτσι λοιπόν το πεδίο του περιβάλλοντος αναδείχθηκε σαν ένα πεδίο 

έκφρασης της δυσαρέσκειας του ανθρώπου απέναντι στην εκμεταλλευτική 

εμπορευσιμότητα, τον καταναγκασμό & την αλλοτριωτική δυναμική του 

συμφέροντος. 

Η ανθρώπινη ευαισθησία έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την ανθρώπινη 

δυσαρέσκεια, για την εμπορευματοποίηση, και ως συμπάθεια για τη φύση. 

Οι πιο λεπτές αποχρώσεις της περιβαλλοντικής ευαισθησίας έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο στην ομαδοποίηση και τη δράση ανθρώπων γύρω από τη φύση. 

 

        Αρχικά δεν υπήρχαν οικονομικά ενδιαφέροντα για μια τέτοια εθελοντική 

δραστηριότητα ούτε καν πολιτικά και κοινωνικά. 

Θα μπορούσε ωστόσο να βρούμε στις ζώνες των ψυχολογικών κινήτρων κάποιες 

αποχρώσεις αγάπης του ανθρώπου για τον εαυτό του στην αγάπη του για τη 

φύση. 
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Μεταγενέστερα αναπτύχθηκε μια επαγγελματικοποίηση των σχέσεων του 

εθελοντισμού με το περιβάλλον. 

 

        Μέσα από την επιστημονική εξειδίκευση τους, οι ενασχολούμενοι με το 

περιβάλλον συνδύασαν και την επαγγελματική τους απασχόληση και την ανάγκη 

τους για έκφραση κοινωνική και προσωπική. 

        Η γραφικότητα και το ιδιόρρυθμο μέσα από το οποίο προσεγγιζόταν ο 

εθελοντισμός, ο περιβαλλοντικός & οικολογικός πριν από δεκαετίες, αρχίζει και 

εκλείπει καθώς η κοινή γνώμη αναγνωρίζει πια στους εθελοντές, όχι μόνο ένα 

χαμηλό προφίλ ηρωισμού αλλά και το δικό της το συμφέρον για το μέλλον, την 

υγεία και την ποιότητα της ζωής. 

 

ΟΙ ΜΚΟ ως οργανώσεις εθελοντών αποτελούν φορείς : 

Απασχόλησης. 

Δημιουργικής προσωπικής έκφρασης.  

Κοινωνικής έκφρασης.  

 

Ο εθελοντής άρχισε να καταξιώνεται και τελικά μπαίνει σε ένα νέο κύκλο 

κοινωνικών «πειρασμών εξαργύρωσης».  

Ο εθελοντής δεν είναι αναγκασμένος να είναι μονίμως στο περιθώριο, ωστόσο 

χρειάζεται ένα μέτρο σ’ αυτό το εκσυγχρονιστικό πλαίσιο για την εθελοντική 

ενασχόληση με το περιβάλλον και τη φύση.  

 

Ο εθελοντής αρχικά 

1.Ήταν μόνος του, ρομαντικός, και αποσπασματικός στη δράση.  

2.Παρακολουθούσε τις δικές του προσωπικές δυνάμεις και δυνατότητες, 

επιχειρώντας να προσφέρει, αποκομμένος από άλλους που επίσης θα ήθελαν να 

κάνουν το ίδιο. 

 

Αυτή η κατάσταση σταδιακά άλλαξε και άρχισε να διαμορφώνεται: 

ένα πλαίσιο συλλογικό, ένα πλαίσιο ομάδων και οργανώσεων που άρχισαν να 

δραστηριοποιούνται σε όλα τα θεματικά πεδία του εθελοντισμού, ανάμεσά τους 

και στο πεδίο του περιβάλλοντος. Σ’ αυτό διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 

προσωπικότητες με κύρος, καθώς έδρασαν ως εθελοντές. 

 

        Άτομα, όπως ο Τσίκο Μεντέζ που θυσίασε τη ζωή του για τη διάσωση του 

Αμαζονίου, αποτελούν πρότυπα για τη συλλογικοποίηση και για τη δημιουργία 

προτύπων.       Έτσι προέκυψαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δε 

σημαίνει ότι είναι αντικυβερνητικές. Σημαίνει όμως ότι δε διασυνδέονται με την 

κυβέρνηση, δεν λειτουργούν σαν εντολοδόχοι του κράτους αλλά λειτουργούν στο 

πλαίσιο και στο περιθώριο, στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών.  

 

21 Ιουλίου 2008, 

Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος - Συγγραφέας, 

Μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ Σόλων 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Το επικοινωνιακό τοπίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την διαμόρφωση των 

εξελίξεων σε επίπεδο ελέγχου εφαρμογής των νόμων, σε επίπεδο 

συμπεριφορών και νοοτροπιών, σε επίπεδο συνολικού μετασχηματισμού της 

κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής. Το όχημα για αυτή την αλλαγή 

περνά μέσα από την ευαισθητοποίηση, μέσα από την αναγνώριση του 

προβλήματος και μέσα από την συμμετοχή. 

    Εδώ θα σταθούμε ιδιαίτερα στον τομέα της ευαισθητοποίησης. Η 

ευαισθητοποίηση μπορεί και πρέπει να γίνει δραστική τόσο μέσα από τον 

ακτιβισμό όσο και μέσα από τα κοινωνικά μηνύματα ή από το δημόσιο 

διάλογο. Πρέπει να πάρει όλες τις δυνατές μορφές και βέβαια να 

διασυνδεθεί και με την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες 

της. 

    Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο και την συνδρομή, που άλλοτε 

υπάρχει και άλλοτε όχι, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον ρόλο 

βέβαια που πρέπει να έχει και η αυτοδιοίκηση στο επίπεδο των 

πρωτοβουλιών τοπικού διαλόγου και τοπικής ευαισθητοποίησης. Η 

δυναμική των μέσων ενημέρωσης έχει περάσει από πολλά στάδια γύρω από το 

ζήτημα του περιβάλλοντος. Τώρα όμως πλέον μετά από την ηγετική θέση 

που έχουν πάρει ζητήματα όπως αυτά των κλιματικών αλλαγών, του 

νερού, της διατροφικής κρίσης και των προτύπων ζωής ευρύτερα, η στάση 

των μέσων ενημέρωσης μπορεί να γίνει όλο και πιο δυναμική καθοριστικά 

για την επίσπευση βημάτων αειφορικής ανάπτυξης. Ωστόσο χρειάζεται να 

προσεχθεί το πολύπλευρο σχήμα αυτού του διαλόγου και της 

ευαισθητοποίησης. 

    Στην ευαισθητοποίηση πρέπει να λειτουργήσουν ο διάλογος όπως και στην 

επικοινωνία μέσα από τις δέκα κύριες ομάδες όπως αυτές προσδιορίστηκαν 

στην Διάσκεψη του Ρίο.   
 

  
 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών για την 

πολιτική περιβάλλοντος - τον Χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων, τη 

Στρατηγική 2020 για τη βιοποικιλότητα και μια ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της 

εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Στόχος τους είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και η ενίσχυση της οικολογικής ανθεκτικότητάς της, 

ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  

Ειδικότερα, το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να διασφαλίζει τη στράτευση για:  

 τη βελτίωση της εφαρμογής και επιβολής της ενωσιακής περιβαλλοντικής 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=615217:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0244:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0095:EN:NOT
http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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νομοθεσίας, προκειμένου να αποδώσει καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα  

 τη συμβολή άλλων πολιτικών της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και 

το περιβάλλον  

 την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αξιόπιστα στοιχεία και στις πλέον πρόσφατες 

επιστημονικές γνώσεις ως βάση για τη χάραξη και εφαρμογή περιβαλλοντικής 

πολιτικής  

 την κάλυψη σημαντικών κενών πολιτικής, όταν αυτό δικαιολογείται από τα τελευταία 

επιστημονικά δεδομένα και συνάδει με την αρχή της προφύλαξης. 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_en.htm  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η παρούσα επιδείνωση της οικονομικής κρίσης έχει τόσο απασχολήσει – και βέβαια λογικό 

ήταν – τον νου των ανθρώπων, που έχει στην κυριολεξία εξαφανίσει το πρόβλημα της 

περιβαλλοντικής κρίσης από το πεδίο μέριμνάς τους. Όμως, όπως αιφνιδίασε η οικονομική 

κρίση τη σχετικά ευημερούσα Δύση, έτσι και πολύ χειρότερα θα την αιφνιδιάσει η 

περιβαλλοντική κρίση. Αυτό δεν αποτελεί μία καταστροφολογική άποψη, αλλά μία άποψη 

στηριγμένη στα γεγονότα. Αυτό όμως που δεν είναι γνωστό είναι ο ακριβής χρόνος που η 

κρισιμότητα των περιβαλλοντικών γεγονότων θα είναι ανατρεπτική όχι μόνον σε αυτόν τον 

τομέα ζωής, αλλά σε όλους ανεξαίρετα – συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού. 

Τα προβλήματα της εποχής μας είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα εξής: 

 1) Η οικονομική κρίση. 

 2) Η πολιτική κρίση. 

 3) Η γεωπολιτική κρίση. 

 4) Η πολιτισμική και η θρησκευτική κρίση. 

 5) Η περιβαλλοντική κρίση 

Αυτές οι κρίσεις αλληλοενισχύονται και εμπλέκονται μεταξύ τους σε τρόπο ώστε στον 

προσεκτικό παρατηρητή να είναι ασαφές  ποιο είναι το αρχικό αίτιο. Βέβαια, κατά την 

άποψή μας, σαν θεμέλιο όλων των επιμέρους αιτίων υφίσταται ο επιλεγμένος τρόπος 

αντίληψης του ανθρώπου που είναι κυρίαρχα ανταγωνιστικός και οριστικά 

κατευθυνόμενος σε μια εργαλειακή αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, φυσικού και 

ανθρώπινου. 

1.- Η οικονομική κρίση 

Αυτή η κρίση είναι σήμερα η πλέον γνωστή και απειλεί με την ισχύ της όλη την παγκόσμια 

ισορροπία καθώς και την ευημερία (υλική και θεσμική) των λαών της Δύσης – γιατί δεν είχαν 

όλοι οι λαοί ευημερία. Η κρίση αυτή έχει ήδη ανατρέψει τους δημοκρατικούς θεσμούς τόσο σε 

επίπεδο διαδικασίας λήψης αποφάσεων προς αντιμετώπισή της όσο και στο περιεχόμενο των 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/7eap_el.htm
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ίδιων των αποφάσεων που είναι φανερά κατευθυνόμενες στον περιορισμό των δικαιωμάτων 

των πολιτών. Επιπλέον η ίδια η εφαρμογή τέτοιων δυσμενών αποφάσεων απαιτεί την 

κατασταλτική δράση των κρατικών οργάνων ενάντια σε κάθε διαμαρτυρία. Έτσι η 

δημοκρατία και η ελευθερία της πλήττονται πλέον καίρια και ίσως ανεπίστρεπτα. 

Αντί όμως να θεωρήσουμε πως η οικονομική κρίση είναι η αιτία γι’ αυτή την πολιτική 

υποβάθμιση, θα ήταν σοφότερο να διακρίνουμε τα αίτια της κρίσης αυτής, γιατί η ίδια η 

οικονομική κρίση δεν προέκυψε ξαφνικά και μόνη της.  

Πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό δύο παραδοχές: 

(α) πως ο άνθρωπος θεωρεί κρίση ο,τιδήποτε, μόνον όταν αυτό τον πιέζει με τα δυσμενή 

αποτελέσματά του, όπως τον περιορισμό των μισθών και την ανεργία, και όχι όταν δεν 

υπάρχουν ακόμη χειροπιαστά αποτελέσματα, αλλά απλώς μια δυσαρμονία με το σύνολο του 

κόσμου (ανθρωπότητας και περιβάλλοντος) και με τον εαυτό του.  

Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι υπήρχε ως θεμέλιο μία πολιτισμική-ανθρωπολογική κρίση 

ανευθυνότητας που υπέσκαψε τους πολιτικούς θεσμούς της δημοκρατίας και στο τέλος την 

οικονομική ισορροπία, μια και η οικονομία είναι το πρακτικό πεδίο δοκιμασίας των θεσμών και 

του πολιτισμού. 

(β) πως ως ξεπέρασμα της κρίσης θεωρεί την επάνοδο στην προηγούμενη κατάσταση 

υλικής ευημερίας και  

(γ) πως λίγο ενδιαφέρεται για την πνευματική του ολοκλήρωση και ανεξαρτησία, 

θεωρώντας αυτά ως μία ανώφελη «φούσκα», ένα ψεύτικο όνειρο, ή μία απάτη επιβαλλόμενη 

από τις εκάστοτε εξουσίες, για να αποτρέψουν την προσοχή του από τα καθημερινά 

πρακτικά προβλήματα.  

Όμως, όταν αυτά λείπουν, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνον μια περιοδική αύξηση και 

μείωση της υλικής ευημερίας μέχρι την οριστική πτώση. Στο μη ομολογημένο βάθος του ο 

άνθρωπος ελπίζει ότι η κάθε κρίση θα εκραγεί στα χέρια των επόμενων γενεών.  

2.-Η πολιτική κρίση 

 

3.-Η γεωπολιτική κρίση 

Εν συντομία να πούμε πως όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαν παρά να προξενήσουν 

μία παγκόσμια γεωπολιτική κρίση που όλο και επιδεινώνεται, επαυξάνει με τη σειρά της τις 

υπόλοιπες τομεακές κρίσεις και τροφοδοτείται από πολλούς παίκτες και οι  επιμέρους 

αφορμές μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Η κρίση αυτή μπορεί να ξεσπάσει με 
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απροσδόκητο τρόπο και ίσως να μην εξαιρεθεί ούτε η ίδια η Δύση.  

Υπάρχουν διάσπαρτες εύφλεκτες περιοχές παντού και ίσως και άλλες περιοχές που 

διαφεύγουν της προσοχής ακόμη και των ειδημόνων, μια και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 

αστάθμητος και όχι πάντοτε χειραγωγήσιμος. Ο μέσος άνθρωπος δεν θέλει να ξέρει, για να 

μπορεί να ζει στην αυταπάτη του, την οποία αποτελεί ρεαλισμό και πρακτικότητα. 

Το πρόβλημα όμως για τη συνείδηση δεν είναι τόσο το να διακριβωθούν τα στρατηγικά αίτια 

(που είναι χρήσιμα κυρίως για την άμεση στρατιωτική, κοινωνική και πολιτική ετοιμότητα), 

αλλά το γεγονός ότι η ανθρωπότητα (με εξέχουσες τις ελίτ εξουσίας ως μέρος της 

ανθρωπότητας που διαχειρίζεται μείζονα δύναμη) δεν μπόρεσε να αποφασίσει να ζητήσει 

έναν σχεδιασμό της ζωής επωφελή για το σύνολο, με συνδυασμό ελευθερίας και πρόνοιας. 

4.-Η πολιτισμική και θρησκευτική κρίση 

Πέραν του ότι η ίδια η Δύση θέλοντας να ελέγξει τους λαούς υπέθαλψε συχνά τα 

φονταμενταλιστικά καθεστώτα όπως στις μουσουλμανικές χώρες, διέπραξε δια παραλείψεως 

και ένα άλλο ατόπημα. Αντί να δώσει σημασία στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τη 

θρησκευτική αυθεντία (όχι από τη θρησκευτικότητα), τον υποδούλωσε σε μία οικονομιστική 

αντίληψη της ζωής (πράγμα που αποτέλεσε τη νέα «θρησκεία»). Αυτό παροδικά ήταν 

ωφέλιμο, γιατί αποσύνδεσε τον άνθρωπο από αυτή την αυθεντία, χωρίς όμως να εξομαλύνει 

αυτό το ψυχολογικό υπόβαθρο της υποταγής και της αγριότητας. Μακροπρόθεσμα ίσως 

αποδειχθεί πως με την οικονομική στενότητα και δυστυχία ο άνθρωπος θα καταφύγει πάλι 

στον φονταμενταλισμό με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Οι άνθρωποι από το άλλο μέρος δεν μπορούν να κατανοήσουν πόσο ευάλωτο είναι το 

ψυχολογικό και πολιτισμικό οικοδόμημα από τις εξωτερικές συνθήκες, γιατί δεν 

υπάρχει ευστάθεια συνείδησης που να μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτό και πάλι θα τους 

αιφνιδιάσει, όπως τους αιφνιδιάζουν και οι αγριότητες στη διάρκεια των πολέμων. Η υλική 

ευημερία απομακρύνει την ανάγκη και έτσι καθιστά μη αναγκαίες τις αντικοινωνικές 

συμπεριφορές, όμως η απουσία της ευημερίας τις ενεργοποιεί και πάλι. Επιπλέον δεν 

ενδιαφέρονται καθόλου για το εσωτερικό υπόβαθρο, δίνοντας αποκλειστικό βάρος στο 

φαίνεσθαι.  

5.-Η περιβαλλοντική κρίση: Πως εκδηλώνεται 

Αυτή είναι η πιο καταστροφική κρίση του σύγχρονου κόσμου και απλώς η ανθρώπινη 

ανευθυνότητα την υποβαθμίζει με την ελπίδα ότι θα «σκάσει» στα χέρια των επόμενων 

γενεών. Γενικά μιλώντας, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών είναι αποξενωμένοι από το 

φυσικό περιβάλλον και οι κάτοικοι της υπαίθρου δεν γνωρίζουν κατ’ ανάγκην επαρκώς τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, μια και αντιμετωπίζουν τη φύση εργαλειακά και για άμεσο 

όφελος. Πολύ δε περισσότερο αδιαφορούν για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, 
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νομίζοντας πως αυτά αφορούν άλλους.  

Mπορούμε για λόγους ευκολίας να τη διακρίνουμε σε: 

(α) υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει τόσο την 

υποβάθμιση των εδαφών, των υδάτων και της ατμόσφαιρας όσο και την καταστροφή της 

βιοποικιλότητας και των λοιπών φυσικών πόρων, όπως π.χ. των δασών.  

(β) κλιματική αλλαγή, την οποία η πλειοψηφία των επιστημόνων αποδίδει σε ανθρωπογενή 

αίτια, δηλαδή σε δράσεις του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα πρόβλημα για το 

οποίο θα έπρεπε να ληφθούν παγκόσμια μέτρα – και φυσικά ακόμη περισσότερο που τα 

αίτιά της είναι ανθρωπογενή. 

Αυτές οι δύο δυσλειτουργίες αλληλοενισχύονται και καθιστούν ακόμη πιο περίπλοκο το 

πρόβλημα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένα βασικά προβλήματα. 

Η υποβάθμιση του εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα και την υποβάθμιση των φυτικών ειδών, 

η οποία επηρεάζει και πάλι αρνητικά την ποιότητα του εδάφους. Η υποβάθμιση των εδαφών 

αυξάνεται παγκόσμια σύμφωνα με μια μελέτη του FAO του 2008 μετά από μελέτη που 

κράτησε περίπου 20 χρόνια. Σύμφωνα με αυτήν περισσότερο από το 20% του συνόλου των 

καλλιεργήσιμων εδαφών, το 30% των δασών και το 10% των χορτολιβαδικών γαιών 

(Grasslands) υφίστανται υποβάθμιση. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη παραγωγή, 

μετανάστευση, τροφική ανασφάλεια, καταστροφή των βασικών πηγών και οικοσυστημάτων 

και απώλεια της βιοποικιλότητας.  

Επίσης αυτή η υποβάθμιση έχει επιφέρει σοβαρές επιπλοκές στην προσπάθεια ελέγχου 

της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής, καθώς η απώλεια της βιομάζας και του 

οργανικού υλικού του εδάφους απελευθερώνει διοξείδιο στην ατμόσφαιρα (συμβάλλοντας 

στην κλιματική αλλαγή) και προσβάλλει την ποιότητα του εδάφους και τη δυνατότητά του να 

συγκρατεί υγρασία και θρεπτικά στοιχεία. Η υποβάθμιση οφείλεται σε κακή διαχείριση της 

γης. Οι λιπάνσεις, οι ζιζανιοκτονίες, οι ψεκασμοί, οι μονοκαλλιέργειες και οι εν γένει 

εντατικές καλλιέργειες επιβαρύνουν και φτωχαίνουν το περιβάλλον και το υπέδαφος, αν και 

συχνά είναι αναγκαία. Αν λάβουμε υπόψη μας και τον κίνδυνο από τα μεταλλαγμένα που 

επιχειρείται να επιβληθούν, αλλά που μπορούν να μολύνουν τις υπόλοιπες κανονικές 

καλλιέργειες και με απρόβλεπτες συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και την υγεία, μπορούμε 

να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε μια μείζονα και 

μάλλον οριστική κρίση. 

Ακόμη και ο τρόπος μηχανικής καλλιέργειας μπορεί να υποβαθμίσει το περιβάλλον, όπως 

η βαθιά και επανειλημμένη άροση του εδάφους που καταστρέφει τους οργανισμούς που το 

διατηρούν υγιές και ζωντανό και προκαλούν τη λύση του (καταστροφή της συνοχής του). 
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Και όπως λέει ο Zacque Diouf, Διευθυντής του Οργανισμού Τροφής και Γεωργίας των ΗΕ 

προειδοποίησε ότι τα προβλήματα της υποβάθμισης του εδάφους και των φυσικών πόρων 

θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την τροφή και τόνισε πως το έδαφος δεν είναι ανανεώσιμος πόρος 

και αναγεννάται δύσκολα . 

 Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έκανε προσιτά σε κάθε μέρος προϊόντα από όλον τον 

κόσμο, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκαν δραματικά οι μεταφορές με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται το περιβάλλον, καθώς και το κόστος των προϊόντων. 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα οικοσυστήματα, πχ. οι ορεινές περιοχές χάνουν τα 

οικοσυστήματά τους, γιατί αυτά είναι προσαρμοσμένα σε ψυχρότερα κλίματα, και σε αυτές 

μετοικούν είδη κατάλληλα για θερμότερες περιοχές, έτσι έχουμε απώλεια ειδών . 

Μέσα στα περιβαλλοντικά προβλήματα περιλαμβάνεται και το θεμελιώδες πρόβλημα του 

νερού. Σήμερα υπάρχουν σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές ελλείψεις νερού, με 

αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή τροφής, αλλά και την προσβολή της υγείας λόγω της 

κακής ποιότητάς του. Μία από τις προτεινόμενες λύσεις ήταν η ιδιωτικοποίηση του νερού, 

ακόμη και σε πτωχές χώρες, πράγμα όμως που συναντά πολλές αντιδράσεις, γιατί 

εμπορευματοποιεί έναν φυσικό πόρο που κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται, όπως μέχρι 

τώρα, δημόσιος ως απόλυτα αναγκαίος για την επιβίωση του ανθρώπου. Οι κίνδυνοι από μια 

τέτοια εμπορευματοποίηση είναι πολλοί και μεγάλοι, αλλά αυτό θα χρειαζόταν μία μεγάλη 

ανάλυση. Το ότι το συνολικό υδάτινο απόθεμα του πλανήτη μπορεί να παραμένει το ίδιο δεν 

αποτελεί ούτε απάντηση ούτε λύση, γιατί τα υδάτινα αποθέματα είναι αναγκαία σε 

συγκεκριμένες μορφές, χρόνους και τόπους όπως ήταν μέχρι τώρα και βάσει των οποίων 

χτίστηκαν οι δομές των κοινωνιών.  

Οι ωκεανοί καταστρέφονται υφιστάμενοι οξείδωση, δηλαδή αλλαγή της χημικής σύστασής 

τους λόγω ποικίλης ρύπανσης. Εκτός αυτού λόγω της κλιματικής αλλαγής απελευθερώνεται 

με εξαιρετικά έντονο και μη αναμενόμενο ρυθμό το εγκλωβισμένο σε αυτούς μεθάνιο που 

έχει αρνητική επιρροή στο κλίμα . 

Η πυρηνική ενέργεια αποδείχθηκε μη ασφαλής και μπορεί μόνη της να θέσει εκτός 

βιωσιμότητας όλο τον πλανήτη, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα το ατύχημα της 

Φουκουσίμα. 

Τα κάθε είδους απόβλητα, από τις πλαστικές σακούλες μέχρι τα ηλεκτρονικά και τοξικά 

απόβλητα, θα δημιουργήσουν σταδιακά μία ασφυξία, που τώρα δεν γίνεται ακόμη πλήρως 

ορατή, γιατί συχνά τα επιβαρύνονται οι φτωχές χώρες έναντι ανταλλαγμάτων, αλλά αυτό 

είναι απλώς μία επιμήκυνση του χρόνου εφησυχασμού των πλουσιότερων κρατών.  

Ας προσθέσουμε σε όλα αυτά και πορίσματα τελευταίων πρωτοποριακών ερευνών σύμφωνα 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 

 53 

με τις οποίες οι τυφώνες (που μάλλον ενισχύονται και αυξάνονται από την κλιματική 

αλλαγή) φορτίζουν ηλεκτρικά τα σεισμογενή ρήγματα και μετά από λίγο χρόνο γίνονται σε 

αυτά σεισμοί όπως έγινε στην Αϊτή .Επίσης να σημειώσουμε ότι τα φαινόμενα της αλλαγής 

κλίματος πλήττουν όχι μόνον τις γνωστές ευπαθείς περιοχές του κόσμου, αλλά και άλλες 

που μέχρι σήμερα ήταν ασφαλείς. 

Το πρόβλημα βέβαια είναι περίπλοκο. Ένα τμήμα της παραγωγής αγαθών δεν υπήρξε 

αναγκαίο, αλλά ικανοποιούσε την τάση για υπερκατανάλωση του πλούσιου κόσμου. Όμως η 

αύξηση της τροφικής παραγωγής ήταν αναγκαία, για να αντιμετωπιστεί το διατροφικό 

πρόβλημα ενός εκρηκτικά αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, αν και από το άλλο μέρος 

δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτίων της αύξησης αυτής και 

των άλλων προβλημάτων. Οι περισσότερο ευημερούσες κοινωνίες δεν παρουσιάζουν 

πληθυσμιακή έκρηξη, αλλά ταυτόχρονα οι πολίτες τους είναι περισσότερο ενημερωμένοι και 

απαιτητικοί σχετικά με τα δικαιώματά τους. Δεν μπορούμε λοιπόν από το ένα μέρος να 

ικανοποιούμαστε από κοινωνίες με υπανάπτυκτους θεσμούς επειδή ελέγχονται ευκολότερα 

και από το άλλο μέρος να αναρωτιόμαστε για την πληθυσμιακή αύξησή τους. Αλλά σε κάθε 

περίπτωση -και ανεξάρτητα από την αιτία- η Δύση ώφειλε να βοηθήσει τις κοινωνίες να 

βγουν από τη θεσμική ελλειμματικότητά τους και να γίνουν αυτοδύναμες και όχι 

εξαρτώμενες από τη φιλανθρωπία.   

Οι εξουσίες και κυρίως η Δύση (γιατί είχε τη δυνατότητα θεσμικής κοινωνικής επιρροής), 

καθώς και το σοσιαλιστικό μπλοκ (που είχε όμοια δυνατότητα) επέλεξαν τον εύκολο και 

παροδικό δρόμο της επίκαιρης ανταγωνιστικής ιδεολογικής ισχύος, γιατί δεν είχαν ούτε 

αληθινό όραμα ούτε πολιτική βούληση να λύσουν πραγματικά ορισμένα προβλήματα. Και 

έτσι την ώρα της κρίσης το πιο εύκολο είναι να ρίχνουν κατηγορίες ο ένας στον άλλον. 

Το βέβαιο είναι πως, πέρα από ιδεολογίες, το περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν μπορεί να 

λυθεί με τον υπερπληθυσμό, την συνεχή υλική ανάπτυξη, παραγωγή και κατανάλωση, 

τη φτώχεια, την κοινωνική διάσπαση, την ανισότητα. Η λύση ή οι λύσεις θα 

απαιτούσαν μία –ανατρεπτικά για το σύνηθες- ενημερωμένη και αποφασιστική κοινή 

γνώμη και ηθικά διαφορετικά πολιτικά σώματα, γιατί οι αληθινές λύσεις δεν μπορεί 

παρά να είναι δημοκρατικές, δηλαδή να σέβονται την ελευθερία, την ισότητα και τη 

λογική και να προωθούν την αβλάβεια του ενός απέναντι στον άλλον . 

Οι άνθρωποι αναρωτιούνται τι μπορεί να γίνει με τέτοια πληθώρα προβλημάτων και 

θεωρούν πως δεν μπορούν να αντέξουν την ευθύνη για τη λύση όλων. Όμως αν πρόκειται να 

λύσουν πραγματικά έστω και ένα από αυτά τα παγκόσμια προβλήματα, θα  πρέπει να 

αποδεχθούν δύο γεγονότα: 

(α) Πως τα προβλήματα μόνον παγκόσμια μπορούν να λυθούν πλέον και πως γι’ αυτό είναι 

αναγκαία η αναγνώριση της ύπαρξης της μιας ανθρωπότητας με γενικά όμοιους στόχους 
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και ανάγκες και της ταυτόχρονης ύπαρξης των πολλών λαών, εθνών και άλλων 

υποδιαιρέσεών της. Το κλίμα και το περιβάλλον από ένα σημείο και μετά δεν γνωρίζουν όρια 

διοικητικά. Αν αυτά τα δύο (ανθρωπότητα και έθνη ή κράτη) δεν μπορούν να συνδεθούν 

ελεύθερα και συνεργατικά, τότε δεν υπάρχει λύση. Η παγκόσμια διαβούλευση πρέπει να 

γίνεται σε τέτοια συνθετική βάση και όχι να είναι απλώς μία συνάντηση ισχύος των μερών. 

(β) Πως η λύση θα είναι κοινή για όλα, γιατί όλες οι κατάλληλες λύσεις απαιτούν τελικά 

μία διαφορετική αντίληψη και τρόπο ζωής που, αν επιλεγεί, θα αλλάξει αναπόφευκτα όλες 

τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής της σημερινής οικονομικής κρίσης, 

ο κόσμος αναμφίβολα θα βιώσει μια σημαντική ύφεση — ο βαθμός και η διάρκεια της οποίας 

είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί — και η οποία θα επηρεάσει βαθιά όλες τις πτυχές της 

διεθνούς κοινωνίας. Από τους πολλούς τομείς που θα επηρεαστούν από την ύφεση, το 

φυσικό περιβάλλον ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Αυτό συνδέεται στενά με τον ρυθμό της 

κατανάλωσης πόρων και οι σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης θα αποδειχθούν πολύ ακριβές για τους ήδη πολύ 

πιεσμένους προϋπολογισμούς. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: η κρίση έχει θετικές ή 

αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη; 

Περιβαλλοντική κατάσταση 

Κατά γενική ομολογία, η σταθερή ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία παρήγαγε μια 

αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης για ενέργεια, σε όλες της μορφές της, ειδικά των ορυκτών 

καυσίμων τα οποία εκπέμπουν τα επονομαζόμενα αέρια του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τις 

τελευταίες προ κρίσης προβλέψεις από το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (ΑΥΕ), η 

συνδυασμένη ενεργειακή κατανάλωση από όλα τα έθνη του κόσμου αναμένεται να αυξηθεί 

κατά 22% μεταξύ του 2005 και του 2015, από τα 462 στα 563 τετράκις εκατομμύρια Βρετανικών 

θερμικών μονάδων (BTUs). Η περισσότερη από αυτή την αύξηση, σχεδόν το 90%, αναμένεται 

να προέρθει από τα ορυκτά καύσιμα — το πετρέλαιο, το κάρβουνο και το φυσικό αέριο. 

Το αποτέλεσμα, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, θα είναι μια δραματική προβλεπόμενη αύξηση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), της κύριας δηλαδή πηγής των αερίων του 

θερμοκηπίου που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος. Χρησιμοποιώντας πάλι τις 

προβλέψεις του ΑΥΕ, οι συνολικές παγκόσμιες εκπομπές CO2 αναμένεται να αυξηθούν κατά 

το τρομακτικό ποσοστό του 22% μεταξύ 2005 και 2015, από 28,1 στους 34,3 δισεκατομμύρια 

μετρικούς τόνους. Αυτή η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα επισπεύσει την 

αλλαγή του κλίματος, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τις επίμονες ξηρασίες, την αυξημένη 

δραστηριότητα θυελλών και των ακραίων καιρικών φαινομένων εν γένει, καθώς και μια 

σημαντική αύξηση της στάθμης της θάλασσας. 

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου — η οποία προκλήθηκε από την 
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απότομη αύξηση της ζήτησης — σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των 

κινδύνων από την υπερθέρμανση του πλανήτη, δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου ώθηση 

στις επενδύσεις αλλά και την έρευνα για εναλλακτικές μορφές και πηγές ενέργειας. Πολλές 

κυβερνήσεις, επιχειρήσεις ενέργειας και διαχειριστές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν 

ανακοινώσει ότι προγραμματίζουν να δαπανήσουν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών καυσίμων φιλικά προς το κλίμα και την ανάπτυξη βελτιωμένων 

μεθόδων για την ανάκτηση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Τον Νοέμβριο του 2007, για 

παράδειγμα, η εταιρεία Google ανήγγειλε ότι θα επένδυε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια 

στην ανάπτυξη προηγμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες, και 

άλλες παρόμοιες, δεν θα οδηγούσαν πιθανόν στην αντιστροφή της τάσης προς αύξηση των 

εκπομπών CO2 από το 2005 έως το 2015, αλλά θα μπορούσαν να ορίσουν τη βάση για μια 

δραματική ανάκαμψη κατά τα έτη που θα ακολουθούσαν. 

Πώς λοιπόν θα επηρεάσει η σημερινή οικονομική κρίση αυτές τις προσπάθειες; Όπως 

και σε πολλά άλλα πράγματα, υπάρχουν ευοίωνες αλλά και δυσοίωνες εκτιμήσεις και 

προοπτικές. 

Οι ευοίωνες εκτιμήσεις 

 Το θετικό, για το περιβάλλον μιλώντας πάντα, γεγονός είναι ότι οι οικονομικά 

δύσκολοι καιροί θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να οδηγούν λιγότερο, να πετούν 

λιγότερο και γενικά να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια στην καθημερινότητά 

τους, μειώνοντας έτσι τις προσδοκίες για τις εκπομπές των αερίων του 

θερμοκηπίου.  

 Επιπλέον, πολλοί ειδικοί πιστεύουν, ότι η ζήτηση θα μειωθεί ακόμη περισσότερο 

κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες καθώς η οικονομική κρίση θα 

επιδεινωθεί και οι καταναλωτές ανά τον κόσμο θα περικόψουν τα ταξίδια τους 

και τη χρήση ενέργειας — και όσο λιγότερο πετρέλαιο καταναλώνεται, τόσο 

λιγότερο CO2 εκπέμπεται.  

 Καθώς μειώνεται η κατανάλωση πετρελαίου, η τιμή του είναι επίσης πιθανό να 

μειωθεί — αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό επενδύσεις σε πολλά δαπανηρά 

και περιβαλλοντικώς επικίνδυνα έργα παραγωγής ενέργειας. Αυτό βεβαίως ενέχει 

και τον κίνδυνο οι κυβερνήσεις να στραφούν στην παραγωγή φθηνής ενέργειας με τη 

χρήση πυρηνικών καυσίμων με τους γνωστούς σε όλους μας κινδύνους. 

 Η σημερινή οικονομική κρίση είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με την οικοδομική 

δραστηριότητα και στέγαση. Πολλές κατοικίες που κατασκευάστηκαν κατά την 

ένδοξη εποχή του εύκολου τραπεζικού δανεισμού ήταν υπερμεγέθη σπίτια που 

καταναλώνουν πολλή ενέργεια και η πρόσβασή τους απαιτεί, πολλές φορές, μακριά 

δρομολόγια. Τώρα, πολλά από αυτά τα σπίτια πουλιούνται και είναι αμφίβολο ότι θα 

χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τη χρήση ενέργειας οποιασδήποτε μορφής και κατ’ επέκταση περιορίζοντας και τις 

εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.  

 Ακόμη, οι άνθρωποι πλέον έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τις 

δημόσιες μεταφορές περισσότερο και τα αεροπλάνα λιγότερο. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντική επίσης μείωση της χρήσης της ενέργειας και των 
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εκπομπών CO2. 

Οι δυσοίωνες εκτιμήσεις 

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα σε όλα τα παραπάνω. 

 Το σοβαρότερο είναι η πιθανή απόφαση των διαχειριστών επιχειρηματικών 

κεφαλαίων να αποφύγουν να επενδύσουν σε καινοτόμα ενεργειακά έργα.  

 Από τη άλλη, παρόλο που η έννοια της εναλλακτικής ενέργειας έχει μεγάλη 

δυναμικότητα, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δυσκολευτούν να βρουν τους πόρους 

για τη χρηματοδότηση τέτοιων εναλλακτικών ενεργειακών έργων. Είναι πολύ 

πιθανό οι δαπανηρές προσπάθειες αυτού του είδους να σταματήσουν ή να 

αναβληθούν μόλις το μέγεθος της οικονομικής κρίσης διογκωθεί περαιτέρω και 

τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπισή της αυξηθούν σε βαθμό 

δυσβάσταχτο για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Το ίδιο ισχύει βεβαίως για 

όλες τις χώρες που έχουν δεσμευθεί να αναλάβουν φιλόδοξες πρωτοβουλίες για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 Πράγματι, οι ηγέτες σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν έκκληση για 

επιβράδυνση των προσπαθειών για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου λόγω της αναπτυσσόμενης οικονομικής κρίσης.  

 Δυσμενείς είναι οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στο περιβάλλον όπως 

προκύπτει από στοιχεία που αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση της 

Θεσσαλονίκης. Αν και η μείωση των εισοδημάτων είχε και θετικές επιπτώσεις, με την 

μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων και γενικότερα των μετακινήσεων, εντούτοις η 

στροφή των καταναλωτών στην καύση ξύλων για θέρμανση, οδήγησε σε μια μέση 

αύξηση της τάξης του 17% τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων για το 2011. 

 Οι αρνητικές πτώσεις της οικονομικής κρίσης συνέβαλαν και στην ανάπτυξη της 

νοθείας καυσίμων. 

Η ατμόσφαιρα αναμένεται να επιβαρυνθεί επιπλέον από Σεπτέμβριο, με την 

επικείμενη εξομοίωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με της κίνησης οπότε και 

οι καταναλωτές θα στραφούν μαζικά στη χρήση ξύλων για τη θέρμανση. 

 Στο όνομα της "ανάπτυξης" και της είσπραξης φόρων πολλά αντιπεριβαλλοντικά 

σχέδια  έχουν δρομολογηθεί και πολλά ακόμα ετοιμάζουν οι εγκέφαλοι των 

υπουργείων 

Συμπέρασμα 

Η ανθρώπινη ιστορία έχει διδάξει πως σε πολύπλοκα, μη γραμμικά, πολυπαραγοντικά 

συστήματα όπως αυτό που περιγράφουμε πιο πάνω είναι δύσκολη η εκτίμηση αλλά και η 

πρόβλεψη με ακρίβεια των μελλοντικών εξελίξεων. Η οικονομική κρίση που οδηγεί 

μεγάλα κομμάτια του παγκόσμιου πληθυσμού σε διαβίωση υπό δυσμενέστερες 

συνθήκες θα μπορούσε να εκληφθεί ως παράγοντας ο οποίος ενδεχομένως να επιδράσει 

καταλυτικά στην ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθόσον όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω θα μειωθούν δραστικά οι μετακινήσεις αλλά και η ζήτηση 

γενικά όλων των μορφών ενέργειας. Από την άλλη όμως, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο 

η κακή συντήρηση και η παλαίωση των συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας 

(οχήματα, αεροπλάνα, κεντρικές θερμάνσεις κλπ.) να οδηγήσει σταδιακά στην 
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χειροτέρευση της αναλογίας “ποσότητα καυσίμου προς παραγόμενη ενέργεια“ με 

αποτέλεσμα η ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων να παράγει τελικά μεγαλύτερες 

ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, συγκρινόμενη πάντα με τις σημερινές τιμές κι 

αναλογίες. 

Έναν εξίσου καθοριστικό παράγοντα θα αποτελέσει και το γεγονός ότι η περιβαλλοντική 

συνείδηση που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια θα δεχτεί μεγάλες πιέσεις υπό το 

βάρος της εξεύρεσης φθηνότερων προϊόντων και αγαθών, τα οποία, για τον περιορισμό 

του κόστους, ενδεχομένως να κατασκευάζονται ή να παρέχονται χωρίς τις μέχρι σήμερα 

προφυλάξεις υπέρ της περιβαλλοντικής αειφορίας. Κι έτσι, ο κάθε άνθρωπος ως μονάδα, 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, θα χάσει το αισθητήριο εκείνο ερέθισμα 

της προστασίας του περιβάλλοντος που διαθέτει ακόμα και σήμερα, επιλέγοντας 

τέτοιου είδους προϊόντα, με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται όταν οι ανθρώπινες αυτές 

μονάδες ενωθούν σε ένα σύνολο. 

Κλείνοντας, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσουμε και το γεγονός ότι η 

βιομηχανία για να επιβιώσει και να ανταπεξέρθει στην παγκόσμια οικονομική κρίση θα 

πάψει να παράγει εκλεπτυσμένα προϊόντα τα οποία είναι σαφώς ακριβότερα, και θα 

στρέψει το βλέμμα της προς φτηνότερες κατασκευές, οι οποίες όμως πιθανόν αφενός να 

κατασκευάζονται με φτηνές αλλά επιβλαβείς για το περιβάλλον πρώτες ύλες κι 

αφετέρου να έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί τελικά 

μεγαλύτερη παραγωγή σκουπιδιών, τα οποία ως γνωστών πέρα από τα προβλήματα και τις 

δυσχέρειες που δημιουργούν κατά την ανακύκλωσή τους, επιβαρύνουν με μεγάλες 

ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα την ατμόσφαιρα. 

Εν κατακλείδι, δεν είναι σαφές σε αυτό το σημείο εάν η οικονομική κρίση θα επηρεάσει 

θετικά ή αρνητικά και σε ποιο βαθμό την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Βραχυπρόθεσμα, αυτή το πιθανότερο είναι πως θα επιβραδύνει την αύξηση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, όπως επίσης θα προκαλέσει καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

επικίνδυνων για το περιβάλλον έργων. Ωστόσο, εάν η κρίση καθυστερήσει επίσης την 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυτό θα 

ακύρωνε τη σημασία αυτών των θετικών εξελίξεων.  

(Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) 

Κώστας Θερμογιάννης (Δασολόγος) 

 

Για την συνύπαρξη αστικού και φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αναφερθεί: 

-  Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα βοηθούσε η δημιουργία πάρκων και αλσυλλίων στους 

δήμους, με την πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

- η κατασκευή ποδηλατοδρόμων, ώστε οι πολίτες να μη χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα 

αυτοκίνητα τους κατά τις μετακινήσεις τους, 
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- η καλύτερη λειτουργία των Μέσων Μεταφοράς, 

- η κατασκευή «πράσινων κατοικιών», σε τιμές προσιτές για όλους τους πολίτες, όπου στο 

πλαίσιο της Αειφόρου ανάπτυξης δεν θα επιβαρύνεται το περιβάλλον, 

-η δημιουργία μικρών χώρων πρασίνου στις στέγες των κατοικιών, 

- η δραστηριοποίηση των κατοίκων των πόλεων για συμμετοχή σε προγράμματα 

ανακύκλωσης. 

  

Για τη λειψυδρία μπορεί να αναφερθεί: 

- Λειψυδρία σημαίνει αδυναμία υλοποίησης των πιο στοιχειωδών διαδικασιών του φυσικού 

κύκλου που συνδέονται με το υγρό στοιχείο.  Γύρω από αυτό αναπτύσσονται μορφές ζωής και 

οργανώνονται φυσικά οικοσυστήματα. Ωστόσο, η ελάττωση των βροχοπτώσεων,  λόγω του 

φαινομένου του θερμοκηπίου, μειώνει τη γονιμότητα των εδαφών και περιορίζει την 

ικανότητά  τους να φιλοξενήσουν και να αναπαραγάγουν νέες μορφές ζωής. Ακόμη, τα 

επιφανειακά ύδατα μειώνονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υπερεκμετάλλευσης  

ή ρυπαίνονται από τα αστικά λύματα και τα χημικά απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής. 

- Οι συνέπειες της λειψυδρίας πλήττουν έντονα τον άνθρωπο, καθώς η ελάττωση των 

αποθεμάτων του πόσιμου νερού και η υποβάθμιση της ποιότητάς του δημιουργεί προβλήματα 

στον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και στη χλωρίδα και την πανίδα. Οι βασικές 

παραγωγικές δραστηριότητες, κυριότερα η αγροτική και κτηνοτροφική, δεν μπορούν να 

ασκηθούν αποδοτικά, δημιουργώντας προβλήματα στην οικονομία. Η έλλειψη επαρκών 

υδάτινων πόρων δημιουργεί σοβαρές τριβές μεταξύ όμορων χωριών, πόλεων, κρατών με 

αντικείμενο την εκμετάλλευση του νερού που έχει απομείνει. 

- Λύσεις του προβλήματος αποτελούν η ανακύκλωση των υδάτων, η αφαλάτωση (που ήδη 

εφαρμόζεται), η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υδροδότησης των πόλεων, η 

ορθολογική χρήση των αποθεμάτων νερού από τους πολίτες, η επιβολή προστίμων από την 

Πολιτεία, στην περίπτωση που διαπιστώνεται κατασπατάληση των υδάτινων πόρων. Η 

συμβολή της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών στην εξοικονόμηση του νερού είναι 

σημαντική. Έχει, ήδη, αναφερθεί η ακραία περίπτωση λήψης σκευασμάτων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε νερό. Ωστόσο, η λειψυδρία είναι μία 

παράμετρος του οικολογικού ζητήματος που πρέπει να αντιμετωπισθεί σφαιρικά και με 

παγκόσμια συνεργασία. 

 

Για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να αναφερθεί: 

- Μπροστά στο φάσμα της ενεργειακής κρίσης, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας διαφαίνεται 

ως βασικός άξονας επίλυσης του προβλήματος. 
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- Το πλεονέκτημά της είναι  η δυνατότητα με μικρές ποσότητες ουρανίου να αποδίδονται 

τεράστια αποθέματα ενέργειας, ικανά να καλύπτουν τις ηλεκτρικές ανάγκες, για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, των πιο απαιτητικών πηγών κατανάλωσης. Ωστόσο, οι απόψεις για τη 

χρήση της διίστανται, καθώς πολλοί υποστηρίζουν πως η επιβάρυνση στο περιβάλλον, αλλά 

και ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος είναι αποτρεπτικός της ευρείας χρήσης της. Από την 

άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια, ειδικοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως με ειδική μέθοδο 

παραγωγής της αυτοί οι κίνδυνοι (για τη μόλυνση του περιβάλλοντος) μπορούν να 

αποσοβηθούν. 

- Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας συνάδει και με την προσπάθεια εμπέδωσης μίας 

τεχνοκρατικής κοινωνίας και τη συγκέντρωση της δύναμης στα χέρια των ειδικών, επομένως 

και στα κράτη που μπορούν να παράξουν πυρηνική ενέργεια. Επομένως, ένα μοντέλο 

κοινωνικής οργάνωσης που απομακρύνει τα κέντρα της οικονομικής δραστηριότητας και της 

πολιτικής εξουσίας από τις κοινωνικές διεργασίες, υπονομεύει το αίτημα της λαϊκής 

συμμετοχής και δημιουργεί διακρατικές ανισότητες. 

- Λύσεις, ως προς τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, θα μπορούσαν να θεωρηθούν η 

ορθολογική χρήση της, η ενημέρωση όλων των πολιτών για τις επιστημονικές εξελίξεις και τις 

νέες μεθόδους παραγωγής της, η ηθική ευθύνη των επιστημόνων για τον τρόπο που 

χρησιμοποιούν μορφές ενέργειας που ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον, η διακρατική 

συνεργασία για τη δημιουργία συμφωνιών που εξισορροπούν σε παγκόσμιο επίπεδο τη χρήση 

της πυρηνικής ενέργειας. 

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων που άπτονται της θεματικής  Περιβάλλον 

  

 

1. Ως μέλος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς τους 

συμμαθητές σου σε μια εκδήλωση της περιοχής σου που έχει ως θέμα το φυσικό 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Να διαμορφώσεις μια εισήγηση με την οποία θα 

παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο και το φυσικό 

περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους αντιμετώπισής τους  (500-600 λέξεις). 

(Απολυτήριες Εξετάσεις Ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου, Μάιος 2003). 

  

2. Σε ημερίδα που οργανώνει το σχολείο σου, με θέμα την καταστροφή του 

περιβάλλοντος, έχεις οριστεί ως ομιλητής από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο. Να 

εκθέσεις τις απόψεις σου για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία του ανθρώπου 

εξαιτίας του προβλήματος αυτού και να προτείνεις τρόπους απόκτησης περιβαλλοντικής 

συνείδησης των νέων μέσα στη σχολική κοινότητα  (500-600 λέξεις). (Πανελλήνιες 

Εξετάσεις Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, Μάιος 2011). 

  

3. Να συντάξετε μια επιστολή, 400-500 λέξεων, η οποία θα απευθύνεται στην Παγκόσμια 

Σύνοδο του ΟΗΕ στο Γιοχάνεσμπουργκ, λίγο πριν από το Συνέδριο του Σεπτεμβρίου 2002, 
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και στην οποία θα διατυπώνετε τις απόψεις σας για την προστασία των θαλασσών και 

των δασών. (Εισαγωγικές Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων  

υπαλλήλων του Εξωτερικού, Σεπτέμβριος 2002). 

  

4. Τα τελευταία χρόνια η επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα καταστρεπτική, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο στην επιστημονική 

κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της 

συμπεριφοράς αυτής του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον και ποια μέτρα, κατά τη 

γνώμη σας, πρέπει να ληφθούν για την προστασία του; Να εκθέσετε τις απόψεις σας σε 

ένα άρθρο (500 – 600 λέξεις) που θα δημοσιεύσετε στο περιοδικό του σχολείου σας. 

(Εισαγωγικές Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων 

του Εξωτερικού, Σεπτέμβριος 2007). 

 

  
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Αθλητισμός (από τη λέξη άθλος = ο αγώνας, ο κόπος, η άμιλλα για βραβείο, το άθλον) είναι η 

καταβολή προσπάθειας από τον άνθρωπο, ο αγώνας στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας με 

στόχο τη σωματική άσκηση, την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και τη δημιουργική 

συμφιλίωση ατόμων, ομάδων και λαών, το σύνολο των σωματικών ασκήσεων που εκτελεί ο 

άνθρωπος με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής και πνευματικής του κατάστασης. 

 ΜΟΡΦΕΣ  

 Κλασικός αθλητισμός 

 Αθλητισμός των σπορ (αγωνίσματα στίβου, ποδόσφαιρο, ιππασία, κολύμβηση κ.λπ.) 

 Ατομικός 

 Ομαδικός 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η διάθεση του ανθρώπου ν’ αγωνιστεί και να συναγωνιστεί είναι φυσική και πανάρχαια. Ήδη 

στα ομηρικά έπη απαντούν αθλητικοί αγώνες. Το αγωνιστικό πνεύμα, στο πλαίσιο του 

αθλητικού πνεύματος, βρήκε την ιδεατή του μορφή στους αγώνες κατά την ελληνική 

αρχαιότητα και ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς αγώνες (έναρξη 776 π.Χ.), διότι μέσα σ’ αυτούς 

καθρεφτίζονται πολλές αξίες, εδράζονται όλες σχεδόν οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού. 

Αξίες που αποτέλεσαν τη βάση για την υγιή αγωγή των εφήβων, την προετοιμασία τους για 

την κοινωνική ζωή, αλλά και αξίες που έχτισαν την πολιτεία της ανθρωπότητας, τον 

παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Μ. Θεοδόσιος κατήργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες το 393 μ.Χ. και ο 

Γάλλος Πιερ ντε Κουμπερτέν εμπνεύστηκε την αναβίωσή τους. Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν 

ξανά στην Αθήνα το 1896. 
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 ΕΝΝΟΙΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ 

Ο Ολυμπισμός είναι μια γενική έννοια, μια φιλοσοφία που συγκεντρώνει τις αρχές που 

συντελούν στην τελειοποίηση του ανθρώπου. Αποβλέπει στην καθολική 

διαπαιδαγώγηση του ατόμου, ώστε αναπτύσσοντας αρμονικά τις πνευματικές, 

σωματικές και ηθικές του δυνάμεις να αγγίξει το ιδανικό της καλοκαγαθίας των 

αρχαίων Ελλήνων. Οι σκοποί δηλαδή του Ολυμπισμού είναι παιδαγωγικοί και η 

προϋπόθεση και το μέσο για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι η συστηματική 

συμμετοχή στην άσκηση και στα αθλήματα. Έτσι επιτυγχάνεται όχι μόνο η σωματική 

ευεξία αλλά και η ηθικο-πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. 

 Η αθλητική ιδέα 

Κάθε ανθρώπινη εκδήλωση, ατομική και κυριότερα συλλογική, είναι γέννημα κοινωνικών 

συνθηκών, απ’ τις οποίες επηρεάζεται βαθύτατα και τις οποίες καθρεφτίζει πιστότατα. Το 

πνεύμα ενός λαού και ο πολιτισμός του πραγματώνονται μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις και 

επόμενο είναι στη μελέτη τους να αναζητούν οι κατοπινοί τη γνώση του παρελθόντος. Το 

ποιόν λοιπόν των συνθηκών αντανακλάται στην ποιότητα των κοινωνικών εκδηλώσεων, που 

με τη σειρά τους έρχονται είτε να ενισχύσουν την κοινωνική πραγματικότητα είτε, όταν 

ασφαλώς συντρέχουν οι κοινωνικοί όροι, να της επιφέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες 

αλλαγές. Με βάση τις σκέψεις αυτές δεν πρέπει να απορούμε που απ’ όλες τις κοινωνίες της 

αρχαιότητας και της κατοπινής εποχής μόνο στον ελληνικό κόσμο άνθισε το αθλητικό 

πνεύμα: τέτοιος πολιτισμός, τέτοιες και οι εκδηλώσεις του. Πρώτος λοιπόν απ’ όλους ο 

αρχαίος ελληνισμός έδωσε στην ανάγκη για παιχνίδι και άσκηση πολύμορφες διεξόδους και 

κατέστησε την ικανοποίηση της σημαντική κοινωνική λειτουργία: επινόησε ατομικά και 

ομαδικά αγωνίσματα, οργάνωσε τοπικούς και πανελλήνιους αγώνες, περιέβαλε με ιδιαίτερη 

αίγλη τη συμμετοχή, την προσπάθεια και την πρωτιά και πάνω απ’ όλα πλαισίωσε τις 

αθλητικές δραστηριότητες με ανώτερες αξίες και αρετές. Οι αρχαίοι δεν ανέχτηκαν τη βία και 

το φανατισμό και δεν επέτρεψαν τη σκληρότητα και το δόλο στους αθλητικούς χώρους. Απ’ 

τον αθλητισμό γύρεψαν κάτι πάνω απ’ την απλή διασκέδαση ή τις υλικές απολαβές· την 

εξάσκηση του σώματος, την αγωγή της ψυχής, την καλλιέργεια του πνεύματος και μ’ ένα 

λόγο την ανθρώπινη ολοκλήρωση ζήτησαν πρωτίστως να πετύχουν.   

Γι’ αυτό, άλλωστε, τα γυμναστήρια και οι παλαίστρες τους δεν ήταν απλοί χώροι άθλησης· 

ήταν εκπαιδευτήρια σωμάτων δυνατών, ψυχών εκλεπτυσμένων και πνευμάτων 

καλλιεργημένων. Εκεί μπολιαζόταν η ψυχή του νέου με την αξία της ευγενούς άμιλλας και 

της συντροφικότητας και εκεί γονιμοποιούνταν το πνεύμα του με το σπόρο της ισότητας και 

της ελευθερίας. Σ’ αυτούς λοιπόν τους χώρους σμιλευόταν ο υπεύθυνος πολίτης: ο πολίτης 

που διέθετε δυνατό σώμα, για να υπερασπίζεται γενναία την πατρίδα σε καιρό ανάγκης, 

αναπτυγμένο ήθος, για να ζει αρμονικά με τους άλλους, και καλλιεργημένο νου, για να 

αναπτύσσει τα γράμματα και τις τέχνες και να παίρνει ενεργό μέρος στα κοινά. Η αθλητική 
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ιδέα των αρχαίων βρήκε την ανώτερη έκφραση της στους αγώνες της Ολυμπίας. Ανάμεσα σε 

πολεμικές αναμετρήσεις, κοινωνικούς ανταγωνισμούς και πολιτικές αναταραχές, οι αγώνες 

αυτοί προέβαλλαν τη δυνατότητα της συνεργασίας και της ενότητας και φύλαγαν ζωντανό το 

όραμα της ελευθερίας και της ειρήνης. Δεν ήταν λοιπόν απλές αθλητικές εκδηλώσεις με 

πανελλήνια συμμετοχή, αλλά το επιστέγασμα του ελληνικού πνεύματος, το αποκορύφωμα 

της αθλητικής του ιδέας, ο τόπος γέννησης του διεθνιστικού και του ειρηνιστικού οράματος. 

Το αθλητικό λοιπόν ιδεώδες των αρχαίων είναι στενά δεμένο με το πνεύμα του ανθρωπισμού 

και μόνο στην υπηρεσία του είναι ταγμένο.  

 ΑΞΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Ψυχολογικός τομέας: Με την απόκτηση των αθλητικών αρετών το άτομο πετυχαίνει την 

ψυχική ισορροπία, γίνεται αισιόδοξο, αγωνιστικό, υπομονετικό και αποβάλλει την 

εσωστρέφεια, τη μοναξιά και τα διάφορα συμπλέγματα. 

Καλλιεργεί το θάρρος, τη θέληση, την αποφασιστικότητα, την τόλμη για την αντιμετώπιση 

του αθλητικού αγώνα και της ζωής. Έτσι ωριμάζει ψυχολογικά. 

Παράλληλα ψυχαγωγείται γνήσια, χωρίς να διασκεδάζει ανούσια ή να «σκοτώνει» τον 

ελεύθερο χρόνο του. Αποφορτίζεται από την ένταση και εκτονώνει το φορτίο ενέργειας. 

 Ηθικός τομέας: Ευνοεί την ηθικοποίηση του ανθρώπου. Τον εθίζει στον έντιμο αγώνα. 

Αναπτύσσει ο άνθρωπος αρετές, όπως η άμιλλα, η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση της 

προσωπικής αξίας, η αποδοχή της ανωτερότητας του άλλου, η ψύχραιμη παραδοχή της ήττας. 

Τον μυεί στην πειθαρχία, σε κανόνες, στη λιτότητα, στο μέτρο, στο σεβασμό των άλλου και 

της διαφορετικότητάς τους. 

Τον βοηθά ν’ αναπτύξει αυτοκριτική και να φτάσει στην αυτογνωσία προκειμένου να γίνει 

καλύτερος ηθικά. 

Καλλιεργεί επίσης την ταπεινοφροσύνη, την ευγένεια και την αναγνώριση της αξίας του 

αντιπάλου. Έτσι διαμορφώνονται πιο ηθικοί, ενάρετοι χαρακτήρες που πιστεύουν σε ιδανικά 

όπως ο υγιής αθλητισμός και οι αξίες που απορρέουν απ’ αυτόν. Όλα αυτά είναι πολύ 

σημαντικά σε μια εποχή ωφελιμισμού και χρησιμοθηρίας. 

 Βιολογικός τομέας:      Ανάπτυξη των σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου και προαγωγή 

της σωματικής ευεξίας. 

            Υγεία, σωματική ευρωστία, αντίβαρο στα ναρκωτικά, το κάπνισμα κ.λπ. 

Πνευματικός τομέας: Η σωματική κατάσταση επηρεάζει την πνευματική και αντίστροφα. 

Καλλιεργεί το πνεύμα, την οξυδέρκεια, την αντίληψη, τη φαντασία, την αυτενέργεια. Τα 

παραπάνω γίνονται πιο επιτακτικά σε μια εποχή εφησυχασμού και πνευματικής μονομέρειας 

που απορρέει από την προσκόλληση στην ειδίκευση. 
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Το άτομο που αθλείται δρα, ενεργεί, αγωνίζεται, έτσι οδηγείται στην αυτογνωσία και στην 

ετερογνωσία. 

  

Κοινωνικοπολιτικός τομέας: Ο αθλητισμός προωθεί την άμιλλα και την κοινή προσπάθεια, 

την πειθαρχία, την ειλικρίνεια, τη συνέπεια και ενισχύει την κοινωνική συνείδηση 

θεραπεύοντας τον υπερτροφικό εγωισμό. Το άτομο, ιδιαίτερα στα συλλογικά αθλήματα, 

υπηρετεί την ομάδα και όχι το «εγώ». Αλλά και στα ατομικά αθλήματα μυείται στο 

συναγωνισμό. 

Οι ανθρώπινες σχέσεις ενισχύονται, κι αυτό είναι ιδιαίτερα απαραίτητο σήμερα, σε μια εποχή 

ανωνυμίας, αποξένωσης, στείρου ανταγωνισμού και έξαρσης φαινομένων κοινωνικής 

νοσηρότητας. 

 Πολιτιστικός τομέας: 

Οι λαοί έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέσω του αθλητισμού. 

Γνωρίζουν πολιτισμούς και αφομοιώνουν στοιχεία που ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα και 

τις κοσμοαντιλήψεις τους. 

Εθνικός τομέας: 

Οι αθλητικοί αγώνες ενισχύουν το εθνικό φρόνημα, ενώ συχνά γίνονται πρότυπο για τη 

γενικότερη εθνική ευημερία. 

Η αντιπροσώπευση της πατρίδας μέσα από αθλητικούς αγώνες είναι δείγμα σεβασμού στα 

σύμβολα, στους συμπατριώτες, στο ίδιο το έθνος. Και η μάχη αυτή σε αθλητικό επίπεδο είναι 

τελικά αγώνας για την επιβίωση του έθνους, αφού αφυπνίζεται το πατριωτικό αίσθημα, το 

οποίο είναι αναγκαίο να εδραιωθεί στη συνείδηση όλων των Ελλήνων σήμερα, που πολλά 

ξένα κράτη, όμορα ή μη, μας απειλούν με τις επεκτατικές τους βλέψεις. 

 Διεθνιστικός τομέας: 

Τα άτομα με τον αθλητισμό ξεφεύγουν από τα στενά όρια του κράτους, αποβάλλουν τον 

ακραίο εθνικισμό. 

       Καταργείται ο ρατσισμός και εξαλείφονται οι όποιες διακρίσεις, προάγεται η 

συναδέλφωση των λαών (Ολυμπισμός) και η ειρήνη. 

Διευκολύνεται η επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση το 

αθλητικό ήθος να διακρίνει τόσο τους αθλητές όσο και τους φιλάθλους. 

 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Εμπορευματοποίηση αθλητισμού: χρυσά μετάλλια, επαγγελματισμός, οικονομικές επιδιώξεις 
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και σκοπιμότητες, εξαγορά και δωροδοκίες, προκατασκευασμένα αποτελέσματα, διαφημίσεις 

και χορηγίες. Σε πρώτη μοίρα έρχεται ο οικονομικός ανταγωνισμός, οι αθλητές γίνονται 

ανταλλάξιμες αξίες και οι ομάδες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. 

Τεκμήρια: πρόεδροι μεγάλων ομάδων έχουν αναμιχθεί σε απάτες και υπεξαιρέσεις, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι ο αθλητισμός σήμερα γίνεται ανταλλάξιμη αξία και την τύχη του 

αναλαμβάνουν μηχανισμοί που δεν τους ενδιαφέρει το αθλητικό ιδεώδες αλλά τα δικά τους 

οικονομικά συμφέροντα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι Ολυμπιακοί αγώνες ανατίθενται σε 

χώρες με κριτήρια οικονομικά, όπως έγινε στην Ατλάντα. 

Στόχος σήμερα για τους περισσότερους αθλητές δεν είναι η συμμετοχή και η ευχαρίστηση, 

αλλά οι επιδόσεις, το ρεκόρ, η πρωτιά (πρωταθλητισμός). Αυτό οδηγεί στον κακοήθη 

ανταγωνισμό, στο φθόνο, στην οπαδοποίηση, στο φανατισμό, στη δημιουργία βίας και 

χουλιγκανισμού. 

Το φίλαθλο πνεύμα δίνει τη θέση του στο φανατισμό. Καθημερινές είναι οι ειδήσεις, οπτικές 

και ακουστικές, που αναφέρονται σε πράξεις βίας στους αθλητικούς χώρους, κυρίως από 

νεαρούς οπαδούς. Ο χουλιγκανισμός, φαινόμενο βαθύτατα κοινωνικό και δείγμα της 

περιθωριοποίησης ομάδων, καταλύει την αθλητική ιδέα. 

Συχνά χρησιμοποιούνται αθέμιτα μέσα (χρήση αναβολικών ουσιών) για να φτάσει κανείς στη 

νίκη και την πρωτιά. Ο αθλητής γίνεται «κομπιούτερ», καταστρέφεται η υγεία του, 

αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του και καταστρατηγείται η άμιλλα. 

Συχνά χρησιμοποιείται ο αθλητισμός ως μέσο πολιτικής πίεσης και επιβολής θέσεων, που 

αφορούν την πολιτική των χωρών. 

Τα ΜΜΕ και οι εταιρίες «κατασκευάζουν» αθλητές-είδωλα, που παρασύρουν τη νεολαία και 

την υποβαθμίζουν πνευματικά με πρότυπα αμφίβολης αξίας. 

Οι αθλητικοί αγώνες συνοδεύονται από την πολυτέλεια, την τρυφή, τη χλιδή. Οι λαμπερές 

τελετές και η έμφαση στο «θέαμα» αντικαθιστούν το μέτρο και την απλότητα. 

Επιπλέον, το τοπικιστικό πνεύμα βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον αθλητισμό και διαιρεί τους 

πολίτες μιας χώρας. Επίσης, διαμορφώνεται εχθρική και ρατσιστική διάθεση, όταν, στο όνομα 

μιας ομάδας που θεοποιούμε, γινόμαστε ρατσιστές απέναντι στους οπαδούς άλλων ομάδων. 

Σε πολλές χώρες χρησιμοποιείται ο αθλητισμός και ως μέσο αποπροσανατολισμού ενός λαού 

από τα καθημερινά ζωτικά προβλήματα ή την αυθαιρεσία των αυταρχικών καθεστώτων. 

Επίσης συχνά αποτελεί και μέσο πολιτικής προπαγάνδας για προβολή καθεστώτων ή άλλων 

πολιτικών επιδιώξεων. Παράδειγμα η Ολυμπιάδα του 1936 στο Βερολίνο, στην οποία το 

αθλητικό θαύμα της Γερμανίας προετοιμάστηκε σκόπιμα από το τρίτο Ράιχ, για ν’ αποδειχθεί 

η δήθεν ανωτερότητα της γερμανικής φυλής. 

  

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
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Άτομο: Επανιεράρχηση αξιών, απομάκρυνση από τον υλικό ευδαιμονισμό. 

Κοινωνική συνείδηση και πνεύμα αλτρουισμού, ικανό να εξοβελίσει το στείρο ανταγωνισμό 

και τον ωφελιμισμό. 

Σεβασμός, εντιμότητα, ήθος. 

Αυτοκριτική, υιοθέτηση μέτρου και πιο απλού τρόπου ζωής. 

Προσπάθεια ώστε η σωματική άσκηση να είναι παράλληλη με την πνευματική καλλιέργεια. 

 

  

Οικογένεια: 

Προβολή φίλαθλου πνεύματος και υγιών προτύπων από τους γονείς στα παιδιά. Προσωπικό 

παράδειγμα γονέων (άθληση). 

Διάλογος μεταξύ των μελών της οικογένειας για τη μετάδοση κατάλληλων αξιών όπως το 

αθλητικό ιδεώδες. 

Αξιοποίηση κλίσεων και ενδιαφερόντων των παιδιών για συγκεκριμένα αθλήματα από νωρίς. 

  

Σχολείο: 

Ανθρωπιστική παιδεία κι όχι χρησιμοθηρική γνώση. 

Μύηση στην Ολυμπιακή Ιδέα που στοχεύει στη ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου. 

Περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις, καλύτερη υποδομή και πιο σύγχρονες αθλητικές 

εγκαταστάσεις στα σχολεία. 

  

ΜΜΕ: 

Πλατιά ενημέρωση ότι ο αθλητισμός είναι αναγκαίος. Να προβάλλουν και να επιδοκιμάζουν 

ενέργειες αθλητών που διακρίνονται για το ήθος τους και να καταδικάζουν την όποια 

αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Με εκπαιδευτικά προγράμματα να ενισχύσουν την αθλητική παιδεία της νεολαίας και να 

διαφωτίσουν τον κόσμο για τις αξίες που αντιπροσωπεύει το αθλητικό πνεύμα. 

Να μη δραματοποιούν και να μην τονίζουν πράξεις βίας που ενισχύουν το φανατισμό και 
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μετατρέπουν τους φιλάθλους σε οπαδούς. 

 Αθλητές – Αθλητικοί παράγοντες: 

Οι αθλητές ν’ αποτελέσουν υγιή πρότυπα για τη νεολαία, με τη συμπεριφορά τους μέσα και 

έξω από τους αθλητικούς χώρους. 

Δεν πρέπει να είναι υποταγμένοι στο κέδρος ή να προκαλούν με τη στάση τους. 

Είναι ανάγκη ν’ αποβάλουν το στυγνό επαγγελματισμό και ν’ αγωνίζονται υπεύθυνα και 

έντιμα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, απαραίτητη είναι η συμβολή των συνδικαλιστικών τους 

οργάνων, τα οποία οφείλουν να τιμωρούν παραδειγματικά όσους αθλητές προβαίνουν σε 

αντιαθλητικές ενέργειες. 

 Κράτος: 

Οι πολιτικοί ηγέτες ν’ αναλάβουν το πολιτικό κόστος της εξυγίανσης του αθλητισμού 

θεσπίζοντας κατάλληλους νόμους και εφαρμόζοντάς τους αμερόληπτα προς κάθε 

κατεύθυνση. 

Συνεργασία πολιτείας και αθλητών ώστε να βρεθεί τρόπος αποδέσμευσης του αθλητισμού 

από το στυγνό επαγγελματισμό και την αγοραπωλησία. 

Αυστηρές ποινές στους υπεύθυνους από τη δικαιοσύνη. 

Απαλλαγή του αθλητισμού από πολιτικές σκοπιμότητες και ποικίλους ανταγωνισμούς. 

Ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με 

την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ακόμη, επιβράβευση, με υλικά μέσα ή δημόσιες ανακοινώσεις, του ήθους κάποιων αθλητών, 

για να φυτρώσει ο σπόρος της αθλητικής ιδέας. 

   

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  

«Η Ολυμπία ήταν το μεγάλο εργαστήριο, όπου οι φυλές των Ελλήνων σφυροκοπούσαν τα 

μπρούτζινα κορμιά τους. Όχι μονάχα για να κάμουν τα κορμιά αυτά ωραία. Ποτέ οι Έλληνες δε 

δούλεψαν την τέχνη για την τέχνη. Πάντα η ομορφιά είχε σκοπό να υπηρετήσει τη ζωή. Και τα 

σώματα τα ήθελαν οι αρχαίοι όμορφα και δυνατά, για να μπορούν να δεχτούν ισορροπημένο και 

γερό νου…» Ν. Καζατζάκης  

«Ο αθλητισμός που δεν υπηρετεί σκοτεινά συμφέροντα και δεν πέφτει σε αθλιότητες, είναι 

άσκηση σώματος και ψυχής» 
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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

άρθρο του Νάσου Βαγενά στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (27/02/2011) 

 

Γεγονότα βίαια, όπως αυτά του ντέρμπι Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού, αποτελούν μόνο την 

κορυφή του παγόβουνου του σημερινού πεδίου αγριότητας που θα μπορούσε, για λόγους 

ευκολίας, να ονομαστεί «ποδοσφαιρική βία». Είναι θλιβερό το ότι η ονομασία αυτή συντίθεται 

από μια αντίφαση όρων. Διότι ο όρος «ποδόσφαιρο» δηλώνει ένα ομαδικό άθλημα το οποίο 

από τη φύση του είναι ειρηνικό. Το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει συνώνυμος 

του όρου «βία» δείχνει την παρακμή στην οποία βρίσκεται η κοινωνία μέσα στην οποία 

διεξάγεται αυτό το άθλημα. Και το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική βία είναι στη χώρα μας 

αυξημένη σε σύγκριση με εκείνη άλλων χωρών δείχνει το μέγεθος της ελληνικής παρακμής. 

Καθώς τα γεγονότα της 19ης Φεβρουαρίου κάθε άλλο παρά μη αναμενόμενα ήταν, οι 

ομόθυμα αγανακτισμένες αντιδράσεις μας προς αυτά ηχούν υποκριτικές. Διότι είναι 

αντιδράσεις μόνο προς την πλέον ορατή πλευρά του φαινομένου, την «αόρατη» πλευρά του 

οποίου βιώνουμε ως κάτι το φυσιολογικό. Θέτω το επίθετο «αόρατη» εντός εισαγωγικών γιατί 

έχουμε τόσο πολύ εθιστεί στους σημερινούς όρους λειτουργίας του ποδοσφαίρου- όρους που 

σε μια υγιή κοινωνία θα εθεωρούντο παρά φύσιν - ώστε να μη βλέπουμε ότι καλύπτουν ένα 

ευρύτατο πεδίο αγριότητας, που το συγκροτούν ποικίλες μορφές βίας. Δεν θέλω να πω ότι η 

ποδοσφαιρική βία δεν υπήρχε σε παλαιότερες εποχές: στην προεπαγγελματική περίοδο του 

ποδοσφαίρου ή και στην πρώτη εποχή του ποδοσφαιρικού επαγγελματισμού. Ωστόσο εκείνη η 

βία ήταν η συνήθης, και ήπια, παραβατικότητα που εμφανιζόταν ενίοτε σε όλα τα ομαδικά 

αθλήματα. Η οποία εξελίχθηκε στη σημερινή βαρβαρότητα από τη στιγμή που το 

επαγγελματικό ποδόσφαιρο μπήκε στην τροχιά μιας νέας, και κεντρικής, βαρβαρότητας: στον 

μηχανισμό της νεοφιλελεύθερης λειτουργίας της αγοράς. Επιχειρώντας να καταρτίσει κανείς 

μια τυπολογία των ποικίλων εκφράσεων της σημερινής «ποδοσφαιρικής» βίας, θα τις 

απαριθμούσε ως εξής:  

1) Υλική, σωματική βία. Δεν χρειάζεται να περιγραφεί: τη βιώνουν, ζωντανά, όσοι πηγαίνουν 

στο γήπεδο και, οπτικώς, όσοι παρακολουθούν τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις από την 

τηλεόραση. Παράγεται σωματικώς, αλλά και με διάφορα μέσα, από οργανωμένους 

φανατικούς οπαδούς των ομάδων, και ενισχύεται ηθικά (παρά τις διαβεβαιώσεις περί του 

αντιθέτου) από τις ανώνυμες εταιρείες τις οποίες αποτελούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Σε 

αυτήν περιλαμβάνεται και η φραστική βία που ασκούν μεταξύ τους (και προς τους παίκτες 

της αντίπαλης ομάδας) οι αλληλοσυγκρουόμενοι οπαδοί (πελάτες) των ποδοσφαιρικών 

εταιρειών.  

2) Έντυπη βία. Βία ομοιογενής με τη φραστική βία των γηπέδων. Ασκείται τυπογραφικώς από 

τις υποστηριζόμενες από τις ΠΑΕ εφημερίδες που υποστηρίζουν τις ομάδες τους. Αρχίζει με 

πηχυαίους τίτλους της πρώτης σελίδας, για να συνεχιστεί με ποικίλη φρασεολογία στις μέσα 

σελίδες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο φανατισμός των οπαδών, που προσέρχονται στο 

γήπεδο απειλητικότεροι.  

3) Οικονομική βία. Είναι βία ψυχολογικής, ηθικής και αισθητικής φύσεως, που ασκείται επί 

παντός σώφρονος ανθρώπου, και όχι μόνο επ΄ αυτού, από τις αστρονομικές αμοιβές των 

ποδοσφαιριστών• απολαβές πέρα από κάθε λογική σε σύγκριση με εκείνες κάθε άλλου 

εργαζομένου (και, ακόμη περισσότερο, με το θέαμα της εξαθλίωσης των αυξανόμενων 

καθημερινά ανέργων), και εφάμιλλες με εκείνες των golden boys των τραπεζών (οι ομοιότητες 

http://vprassas.blogspot.gr/2011/05/blog-post_9259.html
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σήμερα ανάμεσα στους τραπεζικούς και στους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς είναι εμφανείς).  

4) Βία επί του πληθυσμικού ιστού των πόλεων. Βία κυρίως ψυχολογική, καθώς ο αριθμός των 

ξένων ποδοσφαιριστών στις ευρωπαϊκές ομάδες, τον οποίο συνεπάγεται ο νεοφιλελεύθερος 

τρόπος ποδοσφαιρικής παραγωγής, έχει φθάσει να είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των οικονομικών μεταναστών στις χώρες της Ευρώπης- και περισσότερο στην 

Ελλάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιρικοί «όμιλοι» σε πόλεις μας στους οποίους το ποσοστό των 

ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι αναλογικά μικρότερο- πολύ μικρότερο- από το ποσοστό των 

ξένων οικονομικών μεταναστών σε αυτές. Ελπίζω να μην κατηγορηθώ για ποδοσφαιρικό 

ρατσισμό αν πω ότι το φαινόμενο αυτό, ως ενδεχόμενο προοίμιο μιας μεγαλύτερης ανάπτυξής 

του, δημιουργεί μια έντονη και πιεστική ανησυχία σε όσους δεν γοητεύονται από την 

υπέρμετρη ετερογένεια των πολυπολιτισμικών ιστών.  

5) Βία επί των θεσμών της Πολιτείας. Φαινόμενο κατ΄ εξοχήν ελληνικό. Πρόκειται για βία που 

ασκείται με δύο τρόπους• αφενός με τον εξαναγκασμό, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

είναι οι ΠΑΕ, παροχής από την Πολιτεία δωρεάν- παρά νόμον- αστυνομικής προστασίας για 

την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών τους• αφετέρου με την εξώθηση φαύλων (χαιρόντων 

βουλευτικής ασυλίας) υπουργών σε χαριστική- επίσης παρά νόμον- απόσβεση ή «ρύθμιση» 

των χρεών τους προς το Δημόσιο.  

Είναι εύλογη η σκέψη ότι η σημερινή υπέρογκη αύξηση των γηπεδικών βιαιοτήτων έχει την 

κύρια αιτία της στην επέλαση του κράτους των αγορών επί του κράτους πρόνοιας• και ότι 

είναι ανεκτή, αν δεν ενθαρρύνεται κιόλας, από τους κρατούντες ως βαλβίδα ασφαλείας προς 

αποφυγήν εκρήξεων σε άλλα πεδία, σημαντικότερα. 

 

Βία στα γήπεδα: αγκάθι στην παλάμη της κοινωνίας μας...  

Υποστηριζόταν ότι τα τελευταία μέτρα που είχαν εφαρμοστεί είχαν φέρει κάποια 

αποτελέσματα στην μείωση της βίας εντός των γηπέδων. Παρατηρώντας όμως το θέμα 

βλέπουμε ότι η εξωγηπεδική βία που αφορά τον αθλητισμό αυξάνεται σημαντικά, 

παρατηρώντας βανδαλισμούς σε οργανωμένους συνδέσμους ομάδων και επιθέσεις οπαδών σε 

βάρος άλλων. Φαινόμενα σαν και τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηριστούν αναμενόμενα, 

αν όχι αναπόφευκτα, αφού η γηπεδική βία και γενικότερα η βία κάθε μορφής έχει να κάνει με 

την νοοτροπία του κάθε φιλάθλου. Θέματα όπως η βία και ειδικότερα στο γήπεδο, δεν 

μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με μέτρα καταστολής.. Ένας φίλαθλος δεν πρέπει να φοβάται, 

για να μην έχει την οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να τον αναστέλλει 

η οποιαδήποτε κάμερα, αλλά η στοιχειώδης παιδεία που διαθέτει. 

 

Έτσι λοιπόν οι υπεύθυνοι πρέπει να δώσουν βαρύτητα όχι στις τιμωρίες που θα εφαρμόζονται 

σε περίπτωση σύλληψης, αλλά στο πώς θα καταφέρουμε να μην υπάρχουν συλλήψεις. Πώς 

δηλαδή μπορεί το ίδιο το σύστημα του αθλητισμού να αναβαθμιστεί ουσιαστικά για να αξίζει 

όλος ο κόσμος που το παρακολουθεί να είναι μια μάζα φιλάθλων με την βασική έννοια της 

λέξης και που δεν θα βρίσκεται στο γήπεδο καθισμένος στα κάγκελα της εξέδρας με την 

πλάτη στο γήπεδο φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα και μη χάνοντας ευκαιρία να 

διαπληκτιστεί με τον αντίπαλο φίλαθλο. 

 

Αυτές οι συμπεριφορές έχουν διώξει τον κόσμο που ενδιαφέρεται πραγματικά για τον 

αθλητισμό από τα γήπεδα και οι λιγοστοί τέτοιοι που έχουν μείνει είναι θέμα χρόνου να 

εγκαταλείψουν και αυτοί τις εξέδρες. 

http://vprassas.blogspot.gr/2011/05/blog-post_06.html
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Ο αντίλογος θέλει και άλλες χώρες στον κόσμο με υποβαθμισμένης ποιότητας θέαμα, 

παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο, να μην έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα γηπεδικής 

βίας. Η απάντηση σ’ αυτό έρχεται φυσικά μελετώντας τα συστήματα παιδείας των χωρών 

αυτών. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η παραβατική συμπεριφορά κάθε «φίλαθλου» επίκειται στην έλλειψη 

παιδείας του, εξετάζοντας τη λέξη παιδεία με ξεχωριστό νόημα από αυτό της λέξης μόρφωση. 

Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί που κόπτονται για την αναβάθμιση του αθλητισμού και την εξάλειψη 

της βίας στα γήπεδα θα πρέπει να εξετάσουν το κοινωνικο-πολιτιστικό υπόβαθρο και την 

νοοτροπία του κάθε φιλάθλου καθώς αυτά εκπορεύονται από το σύστημα εκπαίδευσης και το 

στενό του κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Αυτό που πρέπει να γίνει δηλαδή είναι να αναβαθμίσουμε το σύστημα της παιδείας και της 

εκπαίδευσής μας, καθώς οι αρχές και οι αξίες όπως σεβασμός, αθλητισμός , ψυχαγωγία και 

αυτοπειθαρχία πρέπει να γίνονται κτήμα του ατόμου από μικρή ηλικία, ενώ είναι 

απαραίτητες για την ειρηνική και ευτυχή συνύπαρξη χιλιάδων κόσμου σε ένα γήπεδο, 

βλέποντας σε τέτοια συνάθροιση μια μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας... 

 

Η βαρύτητα δηλαδή πρέπει να πέσει στα μέτρα πρόληψης και όχι τόσο στα μέτρα καταστολής. 

Έτσι διορθώνονται πολλά κοινωνικά προβλήματα γενικά όπως ο ρατσισμός και η βία 

οποιασδήποτε μορφής. Πρέπει να πείσουμε τους νέους μας ότι το οποιοδήποτε αθλητικό 

θέαμα είναι μια αφορμή γιορτής, ψυχαγωγίας και γόνιμης αθλητικής συζήτησης χωρίς 

φανατισμούς και στενότητα σκέψης. Μόνο έτσι μία οικογένεια θα γυρίσει στην εξέδρα και ο 

αθλητισμός θα πάρει ξανά τη θέση που πρέπει να έχει στην κοινωνία... 

 

Κουδουνάς Παναγιώτης 

 
 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η διατροφική κρίση αποτελεί ένα από τα μείζονα ζητήματα για τον σύγχρονο 

άνθρωπο. Οι αλυσίδες παραγωγής τροφίμων περιλαμβάνουν μέσα τους την χρήση 

βιομηχανικών χημικών παραγόντων καθώς επίσης τα γενετικά τροποποιημένα. Το 

σκάνδαλο με τις διοξίνες, το πρόβλημα των τρελών αγελάδων, οι ζώο-νόσοι που 

γίνονται άνθρωπονόσοι, ζητήματα που συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο και 

με την έλλειψη τροφής ή την υπερεπάρκειά της, που έχουν επιπτώσεις σε θέματα 

υγείας και προκαλούν θανάτους από αντίστροφες προσεγγίσεις στο ζήτημα της 

διατροφής. 

Το θέμα συνδέεται επίσης με την ηθική απέναντι στα ζώα αλλά και με το 

περιβαλλοντικό πρότυπο-αποτύπωμα της διατροφής. Υπάρχει ακόμη η σύνδεση 

επίσης της πολιτισμικής εξέλιξης και της ανθρωπολογικής ανέλιξης με την 
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διατροφή.  

Η επιστήμη της διατροφής εξελίσσεται γρήγορα. Αυτή η εξέλιξη τείνει να αλλάξει 

τα πρότυπα διατροφής όπως τα αλλάζει βέβαια και το πολιτισμικό και το 

εισοδηματικό προφίλ του καθενός και των κοινωνιών μας.  

Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι το ζήτημα της διατροφής είναι εξαιρετικά ευρύ και 

μεγάλο. Για παράδειγμα νέες κατηγορίες εξετάσεων όπως τα τεστ τροφικής 

δυσανεξίας, η σχέση της διατροφής με την πρόληψη ασθενειών και με την 

αντιμετώπιση επίσης χρόνιων προβλημάτων αναδεικνύονται συνεχώς.  

Η διατροφική κρίση επίσης συνδέεται πέρα από τον παράγοντα της 

βιοτεχνολογίας, της υγείας και της ποιότητας της ζωής και με την εξέλιξή της 

βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Στο πεδίο αυτό δείχνει και πόσο συμβιωτικός είναι 

ο άνθρωπος και αν μπορεί να αναπτύξει μια συμβιωτική κουλτούρα ή σύρεται από 

την επιθυμία και από τον ηγεμονικό του ρόλο στην τροφική αλυσίδα.  

Η διατροφική κρίση λοιπόν είναι μια πολυδιάστατη υπόθεση. Συνδέεται με τις 

μεγάλες ανισότητες πλούτου και με τα διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα. Το 

διατροφικό μας αποτύπωμα συνδέεται με το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα όπου 

μέσα σ’ αυτό είναι και το κλιματικό ή ενεργειακό μας αποτύπωμα. Συνδέεται 

επίσης με την εξέλιξη της επιστήμης, της υγείας, της ιατρικής και με τον ειδικό 

κλάδο της ίδιας της διατροφής αλλά και ευρύτερα. Είναι στο κέντρο πολλών 

διατροφογενών νοσημάτων. Αξίζει να προσέξουμε ότι αν εξελιχτεί πολύ 

περισσότερο η επιστήμη της διατροφής θα αναδειχθούν πολύ περισσότερες 

λεπτοφυείς και λεπτομερειακές προσεγγίσεις στα ζητήματα αυτά. Έτσι ίσως 

αλλάξει όλη η σχέση μας με την τροφή και αυτό φυσικά θα επιδράσει καθοριστικά 

στην κουλτούρα της.  

 

Οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διατροφική πληροφόρηση, που 

συνδέεται με την προστασία του καταναλωτή. Υπάρχουν θέματα που συνδέονται 

με την δικαιοσύνη και την καλή λειτουργία της παρακολούθησης της νομιμότητας 

στον τομέα των τροφίμων. Στο πεδίο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα και 

γενικά οποιονδήποτε χημικοί παράγοντες συνδέονται με την ζωή μας σε 

συνάρτηση με τα πρότυπα παραγωγής τροφίμων όπως τα πρότυπα της βιολογικής 

γεωργίας, της ολοκληρωμένης παραγωγής, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή 

τα πρότυπα ποιότητας των παραγωγικών επιχειρηματικών και μεταποιητικών 

διαδικασιών που συνδέονται με την μεταποίηση, την διακίνηση των τροφίμων, και 

την σήμανση και την ανιχνευσιμότητα όπως τα πρότυπα HASP και ISO για τις 

επιχειρήσεις τροφίμων.  

 

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θέμα της διατροφής απαιτεί μια 

αξιοπιστία στους φορείς πιστοποίησης, συνδέεται με θεσμικά ζητήματα, συνδέεται 

με την στενότερη σχέση των πολιτικών σε επίπεδο για παράδειγμα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, περιβάλλοντος, υγείας και εμπορίου. Συνδέεται με τις σχέσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου( ή της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης) Οργανισμού Υγείας. Είναι ένα πεδίο όπου επίσης αναπτύσσονται 

πολιτικές επιχειρηματικές. Το πρότυπο παραγωγής προϊόντων και η εξειδίκευση 

μεγάλων γεωγραφικών ζωνών σε παραγωγές είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία 
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πρέπει να απαντηθούν, είναι ζητήματα που συνδέουν τον κύκλο παραγωγής με 

τον κύκλο κατανάλωσης των τροφίμων. 

  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Οι απλές μέθοδοι καλλιέργειας σε μικρή κλίμακα χωρίς την χρήση χημικών 

και φυτοφαρμάκων θα μπορούσαν μέσα σε μία δεκαετία να διπλασιάσουν την 

παραγωγή τροφίμων παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. 

         Σύμφωνα με την έρευνα «Αγροοικολογία και Δικαίωμα στη Διατροφή» που 

εκπονήθηκε από τον Ο.Η.Ε. η βιολογική γεωργία και αγροοικολογία είναι σε 

θέση να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην παγκόσμια γεωργική 

παραγωγή, προσφέροντας μια σειρά πλεονεκτημάτων, σε αντίθεση με την 

εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η οποία 

χρησιμοποιείται σήμερα για την αύξηση της παραγωγής και η οποία εκτός 

των άλλων, αποβαίνει καταστροφική για το περιβάλλον. 

       Σύμφωνα με τον επικεφαλή της έρευνας Ολιβιέ ντε Σούτερ «μέχρι σήμερα 

προγράμματα βιολογικής γεωργίας έχουν επιδείξει αύξηση της απόδοσης των 

καλλιεργειών κατά 80% σε 57 αναπτυσσόμενα κράτη»[1]. Στην Αφρική μάλιστα, 

την πλέον δοκιμαζόμενη από την κλιματική και διατροφική κρίση ήπειρο, 

παρατηρήθηκε διπλασιασμός αποδόσεων σε διάστημα 3-10 ετών, με τον μέσο όρο, 

όπου χρησιμοποιήθηκαν αγροοικολογικές μέθοδοι καλλιέργειας να αυξάνεται κατά 

116%. 

Η εκπληκτική άνοδος της παραγωγής με την χρήση βιολογικών μεθόδων 

καλλιέργειας οφείλεται 

 στην βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών  

 και στην ισχυρή αντίσταση εναντίον των ζιζανίων και των ασθενειών 

που δημιουργείται από την προσαρμογή τους με το φυσικό περιβάλλον.  

 Η προσαρμογή αυτή κάνει τις αγροκαλλιέργειες πολύ πιο ανθεκτικές και 

στα κατά τόπους ακραία καιρικά φαινόμενα σε αντίθεση με τις κοινές 

στηριζόμενες σε χημικά και φυτοφάρμακα καλλιέργειες.  

 Επιπλέον η χρήση βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας σε μικρές κλίμακες, 

μειώνει την επιρροή εξωγενών παραγόντων που είναι εξαιρετικά 

σημαντικοί για τις τυπικές καλλιέργειες σήμερα, όπως π.χ. οι τιμές των 

καυσίμων και των προϊόντων χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, 

σπόρων, κτλ.[2] 

         Εκτός της Αφρικής, μερικά από τα αποτελέσματα εφαρμογής βιολογικών 

μεθόδων είναι πραγματικά εντυπωσιακά. 

 Η Κούβα, η οποία μετά την διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ το 1991 απειλήθηκε με 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37555&Cr=unep&Cr1
http://www.solon.org.gr/index.php/2009-01-19-17-19-50/56-2008-07-15-14-19-53/2428-agroecology.html#_ftn1#_ftn1
http://www.solon.org.gr/index.php/2009-01-19-17-19-50/56-2008-07-15-14-19-53/2428-agroecology.html#_ftn2#_ftn2
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σοβαρή διατροφική κρίση έδειξε το δρόμο για αγροοικολογικές μεθόδους, 

βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της γεωργικής παραγωγής χωρίς μάλιστα 

να εισάγει πια σοβιετικά φυτοφάρμακα.  

 Τα τελευταία χρόνια, κράτη με χρόνια προβλήματα στον τομέα της 

γεωργικής παραγωγής εξαιτίας της συνεχούς χρήσης φυτοφαρμάκων, όπως 

η Ινδονησία, το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές, επιτυγχάνουν εξαιρετική 

αύξηση της απόδοσης με μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, μειώνοντας την 

χρήση ζιζανιοκτόνων με ρυθμούς που κυμαίνονται από 35 έως και 92%.  

  Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα πάντως η έκθεση διαπιστώνει την 

έλλειψη πολιτικών που θα προωθήσουν την βιολογική γεωργία, η οποία 

ακόμα στα περισσότερα κράτη του πλανήτη σπανίως ξεπερνά το πειραματικό 

στάδιο. Μια απλή ματιά στις εταιρίες που βρίσκονται πίσω από την 

παραγωγή και διανομή φυτοφαρμάκων, διαφόρων χημικών και σπόρων 

αποδεικνύει γιατί οι περισσότερες ηγεσίες ανά τον πλανήτη δεν κάνουν το 

αυτονόητο για τους ίδιους τους  πληθυσμούς και για το περιβάλλον. 

     «κράτη και φορείς έχουν να παίξουν τον βασικό-ρόλο» προς την επέκταση των 

βιολογικών καλλιεργειών καθώς «οι ιδιωτικές εταιρίες δεν πρόκειται να ξοδέψουν 

χρόνο και χρήμα για πρακτικές που δεν θα τους επιφέρουν κέρδη από “πατέντες” 

και δεν θα επιφέρουν άνοιγμα των αγορών των χημικών προϊόντων ή των 

βελτιωμένων σπόρων»[3]. 

[1]  "UN expert makes case for ecological farming practices to boost food production" ,  UN News 

Center, 8 Μαρτίου 2011 

[2]  Όπως υποδεικνύεται στην έρευνα, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας (FAO), η τιμή ορυκτών καυσίμων και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις 

κοινές γεωργικές καλλιέργειες έχει τετραπλασιαστεί κατά την πενταετία 2003-2008 με τα 

ανάλογα καταστροφικά αποτελέσματα για τη γεωργική παραγωγή και τη διατροφική κρίση 

παγκοσμίως. 

[3]  Βλ. 1 UN News Center 

 

(Πηγή-United Nations News Centre, Reuters) 

Έκθεση Γ Λυκείου: Διατροφή, ψυχική υγεία και παράδοση 

ΚΕΙΜΕΝΟ[1]Καθ' όλη την περίοδο της προετοιμασίας του μαθητή για τις 

πανελλήνιες εξετάσεις, τις πιο επίπονες και σημαντικές των μαθητικών χρόνων, η 

διατροφή έχει το δικό της εξέχοντα ρόλο. Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή 

βοηθάει το μαθητή να είναι πιο υγιής και ισχυρός, για να έχει καλύτερη απόδοση 

στο διάβασμά του.Έτσι, η περίοδος της προετοιμασίας απαιτεί κατάλληλο 

προγραμματισμό, όχι μόνο στο διάβασμα αλλά και στη διατροφή του μαθητή. Το 

διαιτολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων στις κατάλληλες γι' 

αυτόν ποσότητες, δίνοντας έμφαση στα γαλακτοκομικά, τα φρούτα και τα 

λαχανικά, τροφές που πολλές φορές παραλείπονται ή δεν καταναλώνονται σε 

http://www.solon.org.gr/index.php/2009-01-19-17-19-50/56-2008-07-15-14-19-53/2428-agroecology.html#_ftn3#_ftn3
http://www.solon.org.gr/index.php/2009-01-19-17-19-50/56-2008-07-15-14-19-53/2428-agroecology.html#_ftnref1#_ftnref1
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37704&Cr=farming&Cr1
http://www.solon.org.gr/index.php/2009-01-19-17-19-50/56-2008-07-15-14-19-53/2428-agroecology.html#_ftnref2#_ftnref2
http://www.solon.org.gr/index.php/2009-01-19-17-19-50/56-2008-07-15-14-19-53/2428-agroecology.html#_ftnref3#_ftnref3
http://www.un.org/news/
http://www.reuters.com/
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=4068048468271747872&postID=3802335736727058903#_ftn1
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επαρκείς ποσότητες. Περικλείοντας όλες τις ομάδες τροφίμων στο καθημερινό 

διαιτολόγιο, μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του μαθητή σε 

μακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη) και μικροθρεπτικά συστατικά 

(βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία), χωρίς να απαιτούνται εξωγενή 

συμπληρώματα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας ή των ημερών των εξετάσεων, να ακολουθείται οποιουδήποτε είδους 

δίαιτα αδυνατίσματος.Η ισορροπία και το μέτρο στην επιλογή των τροφίμων 

συμβάλλουν σημαντικά στην απόδοση του μαθητή στο διάβασμα, αλλά ο ρόλος της 

διατροφής δεν περιορίζεται μόνο σ' αυτούς τους δύο παράγοντες. Η σωστή 

κατανομή των γευμάτων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διάθεση και στην 

αυτοσυγκέντρωση.Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να 

βρίσκεται ο μαθητής σε μεγαλύτερη εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά 

του. Αντίθετα, τα μεγάλα γεύματα προκαλούν   υπνηλία   και   μειώνουν   τη   

συγκέντρωση   και   την ικανότητα απομνημόνευσης και σκέψης του παιδιού. Έτσι, 

είναι προτιμότερο να καταναλώνονται μικρότερες ποσότητες τροφίμων ανά δύο-

τρεις ώρες, ώστε ο μαθητής να μην αισθάνεται ούτε το αίσθημα της πείνας (λόγω 

πολύωρης αποχής από το φαγητό) ούτε το αίσθημα του υπερκορεσμού, που επίσης 

δε βοηθάει στο στόχο του.Ι διαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη 

τη διάρκεια της προετοιμασίας του μαθητή για τις εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό 

αυξάνει τη διάθεση και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει στις 

δυσκολίες του διαβάσματος και των άλλων υποχρεώσεων της ημέρας. Επιπλέον, 

μειώνει το αίσθημα της πείνας κατά τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει 

την υπερκατανάλωση φαγητού το μεσημέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και 

μείωση της απόδοσης του μαθητή. Εξίσου σημαντικά, για ανάλογους λόγους, είναι 

και τα ενδιάμεσα γεύματα (πρόγευμα και απογευματινό), καθώς μετριάζουν την 

πείνα και προσφέρουν επιπλέον ενέργεια κατά τις πιο σημαντικές ώρες του 

διαβάσματος. Ιδανικά γι' αυτές τις ώρες είναι τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά και τα 

δημητριακά. Εξάλλου, αποτελούν και μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα τονωτικό 

διάλειμμα!Η ημέρα που προηγείται των εξετάσεων είναι πολύ σημαντική για την 

επίδοση του μαθητή. Έχει να καταπολεμήσει έναν πολύ μεγάλο εχθρό, το άγχος. 

Όλες οι δραστηριότητες αυτής της ημέρας πρέπει να είναι ευχάριστες για το παιδί, 

ώστε να αντιμετωπίσει το άγχος του και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Η 

διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν καθοριστικά 

προς αυτή την κατεύθυνση.Είναι προτιμότερο η προηγούμενη ημέρα να 

περιλαμβάνει κάποιο οικείο, και μάλιστα αγαπητό στο παιδί φαγητό, που θα του 

αυξήσει τη διάθεση και θα του προσφέρει ευχαρίστηση. Η επιλογή του φαγητού 

είναι καλό να γίνει από τον ίδιο το μαθητή με τη διακριτική καθοδήγηση του γονέα, 

καθώς είναι σημαντικό να είναι μεν γευστικό, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι 

ιδιαίτερα πικάντικο και βαρύ, ώστε να αποφευχθούν πιθανά στομαχικά 

προβλήματα.Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει την τελευταία αυτή ημέρα το 

διαιτολόγιο να περιλαμβάνει κάποιο φαγητό που προκαλεί αποστροφή στο μαθητή, 

ακόμα κι αν είναι «δυναμωτικό». Επιπλέον, πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε 

καινοτόμο φαγητό  που  δεν  έχει ξαναδοκιμάσει το  ίδιο  το  παιδί,  καθώς υπάρχει 

πάντα ο κίνδυνος ένα ξένο προς το παιδί τρόφιμο να του προκαλέσει δυσανεξία* ή 

στομαχικές διαταραχές, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου άγχους της ημέρας. 

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δείπνο, καθώς ένα βαρύ βραδινό μπορεί 

να επηρεάσει τη χαλάρωση και την ξεκούραση του μαθητή και, κατ' επέκταση, την 
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απόδοσή του την επόμενη ημέρα. Τέλος, μια σημαντική διατροφική λεπτομέρεια 

που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι την τελευταία αυτή ημέρα πριν από τις 

εξετάσεις, η κατανάλωση καφέ, και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, θα πρέπει να 

αποφευχθεί. Είναι προτιμότερο ο μαθητής να αρκεστεί στο ένα φλιτζάνι ημερησίως, 

καθώς μεγαλύτερη ποσότητα πιθανόν να του προκαλέσει εκνευρισμό, ταραχή, 

ταχυκαρδία και αϋπνία.(Άρθρο από τον περιοδικό τύπο διασκευασμένο) 

Λεξιλόγιο δυσανεξία = η έντονη αντίδραση του οργανισμού σε ουσίες που δεν   

μπορεί   να   αφομοιώσει   και   να   μεταβολίσει φυσιολογικά. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α.    Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου, χωρίς δικά σας 

σχόλια (100 - 120 λέξεις).Μονάδες 25 

Β.1. Να  σχολιάσετε  σε  μία  παράγραφο   (60-80  λέξεων)  το νόημα του παρακάτω 

αποσπάσματος του κειμένου: "Όλες οι δραστηριότητες της ημέρας που προηγείται 

των εξετάσεων, πρέπει να είναι ευχάριστες για το παιδί, ώστε να αντιμετωπίσει το 

άγχος και να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του". Μονάδες 8 

Β.2.   Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη, έκτη και τελευταία παράγραφο 

του κειμένου. Μονάδες 6 

Β.3.   υγιής, ισχυρός, εγρήγορση, μείωση, προηγείται: Να δώσετε ένα αντώνυμο για 

καθεμιά    από τις παραπάνω λέξεις. 

Β.4. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία / μέρη και τους τρόπους / μεθόδους ανάπτυξης 

της έκτης παραγράφου του κειμένου. 

Γ.   Στην εφημερίδα του σχολείου σας να γράψετε ένα άρθρο (400-500 λέξεων) για 

τις επιπτώσεις του συγχρόνου τρόπου διατροφής στην ψυχική και σωματική υγεία 

του ανθρώπου, καθώς και για το κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η επιστροφή στην 

παράδοση. Μονάδες 50 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Διατροφή και Υγεία 

Όλοι γνωρίζουν το βασικό ρόλο της διατροφής στη σωματική και ψυχική υγεία του 

ανθρώπου. Η σύγχρονη εποχή όμως, με όλα τα καινοτόμα στοιχεία της, επέφερε 

αλλαγές και στις τροφικές συνήθειες μας, με αποτέλεσμα ποικίλα προβλήματα. 

Επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου διατροφής►     Το φαγητό σήμερα τρώγεται 

βιαστικά και στα «όρθια» > άγχος, απομάκρυνση από την ιεροτελεστία του 

φαγητού.►     Υπερκατανάλωση «πλαστικών» τροφών > αίσθημα κορεσμού > 

παχυσαρκία. ►     Η χρήση πολλών καφέδων και αναψυκτικών τύπου cola, 

δημιουργούν καρδιακές αρρυθμίες, υπερένταση και αυξάνουν τον κίνδυνο 
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εκδήλωσης μολύνσεων στο αίμα. ►     Υποταγή στη μόδα ακόμα και στο φαγητό > 

μη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού εξαιτίας της έλλειψης βιταμινών, 

Αναγκαία η επιστροφή στην παράδοση     Η μεσογειακή δίαιτα - διατροφή πλούσια 

σε θρεπτικά συστατικά αποδεδειγμένα παγκοσμίως θεωρείται η πιο ομαλή και 

ισορροπημένη, εξασφαλίζοντας την καλή υγεία του οργανισμού και πνευματική 

διαύγεια     Ο παραδοσιακός τρόπος παρασκευής των τροφών μπορεί όχι μόνο να 

βελτιώσει τη γεύση αλλά και να ικανοποιήσει τις αισθήσεις. ►     Το οικογενειακό 

τραπέζι ενώνει τα μέλη, λειτουργεί ως πόλος έλξης, προετοιμάζεται με φροντίδα 

και αγάπη > ενίσχυση συναισθηματικών δεσμών. 

 

 

 

 

  ΘΕΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΓΛΩΣΣΑ 

Α. Η αξία της γλώσσας.    

 

 "Τα όρια ενός ανθρώπου καθορίζονται από τα όρια της γλώσσας του. Ludwig 

Wittgenstein, 1889-1951, Αυστριακός φιλόσοφος 

 

1. Είναι απαραίτητη για την πνευματική μας συγκρότηση: ικανοποιεί τη 

φιλομάθειά μας, διευρύνει τους γνωστικούς μας ορίζοντες, συμβάλει στην ανάπτυξη 

της κριτικής μας σκέψης κι έτσι δεν γινόμαστε θύματα της παραπληροφόρησης και 

της προπαγάνδας. Διαμορφώνοντας λοιπόν το κατάλληλο γλωσσικό υπόβαθρο 

οδηγούμαστε στην πνευματική ελευθερία… 

2. Με την γλώσσα επιτυγχάνεται η ανθρώπινη επικοινωνία, η οποία καθίσταται 

επιτακτική σε μια εποχή ηθικής ρηχότητας και αλλοτρίωσης σαν τη σημερινή. Έτσι 

ο άνθρωπος μέσω της γλώσσας εισέρχεται στον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων, με 

αποτέλεσμα να καλλιεργούνται ευαισθησίες και να εκλεπτύνεται ο άνθρωπος σε 

μια εποχή γενικότερης απευαισθητοποίησης και εσωτερικής δυσαρμονίας. 

3. Στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής, συμβάλλει στη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης του ατόμου (μετάδοση αξιών, κανόνων και στοιχείων πολιτισμού 

της κοινωνίας), με το διάλογο επιτυγχάνεται η επίλυση των διαφορών μεταξύ των 

ανθρώπων. 

4. Συνιστά στοιχείο της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας ενός λαού, αφού 

μέσω της γλώσσας διασώζεται και μεταδίδεται η λαϊκή δημιουργία στο σύνολό της. 

Έτσι ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την ιδιαιτερότητά του και εξασφαλίζει την 

ιστορική συνέχεια, αλλά και την ενιαία εθνική του πορεία. 

5. Η γλώσσα είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας ενός λαού. Μέσω αυτής 

προοδεύουν τα γράμματα, οι τέχνες και οι επιστήμες, οπότε ενισχύεται η 

πνευματικότητα και εξευγενίζεται η ανθρώπινη ψυχή. 

6. Με τη γλώσσα γεννήθηκε ο πολιτικός λόγος. Μέσα από τη σωστή χρήση του 

λόγου και την ελεύθερη έκφραση ο λαός πολιτικοποιείται ομαλά και σήμερα που η 

δημοκρατία δεν είναι υγιής, οι παράγοντες αυτοί μπορούν να συντελέσουν 

αποφασιστικά στην αποκατάσταση της πολιτικής ζωής. 

 

http://mpsaraki.blogspot.gr/2011/10/blog-post.html
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=978
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=978
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1. 

   Οι λέξεις κάθε φορά πέρα από το απλό νόημά τους επιφορτίζονται με τις 

συνθήκες, το περιβάλλον και τα πρόσωπα προς τα οποία εκφέρονται, μα πιο πολύ 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δική μας εσωτερική διάθεση. Ο τρόπος που 

εκφέρουμε τα όποια λόγια μας παίζει καθοριστικό ρόλο για την πρόσληψή τους. Η 

μεγαλύτερη αλήθεια, αν λεχθεί με υποκρισία ή ειρωνεία, μπορεί να απωθήσει, και 

το μεγαλύτερο ψέμα, αν λεχθεί έξυπνα και μειλίχια, μπορεί να γίνει πιστευτό. Αυτό 

μας ωθεί σε μία αναγκαιότητα, να διακρίνουμε πίσω από τα λόγια τις διαθέσεις και 

επιπλέον φέρνει στο προσκήνιο ένα άλλο θέμα, αυτό της ειλικρίνειας. Ειλικρίνεια 

είναι η ταύτιση λόγων και διαθέσεων, λόγων και εσωτερικής κατάστασης, είναι η 

απαλλαγή από προσωπεία, η ανυπόκριτη αγάπη και ο αυθορμητισμός των 

συναισθημάτων. Αν όλα αυτά είναι ειλικρίνεια, τότε μάλλον '' πας άνθρωπος 

ψεύστης ''. Η γλώσσα αναδεικνύεται πλέον όχι μόνο σε απλό μέσο επικοινωνίας 

αλλά και σε  μέσο κατάδειξης ήθους και ποιότητας.  

    Η γλώσσα, όπως και κάθε άλλο χάρισμα, πανανθρώπινο ή ατομικό, εναπόκειται 

στην ελευθερία μας. Με τη γλώσσα μπορούμε να επαινέσουμε ή να επιπλήξουμε, 

να τιμήσουμε ή να υβρίσουμε, να διδάξουμε ή να τρομοκρατήσουμε, να εκβιάσουμε 

ή να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε ή να παρακαλέσουμε. Με τη γλώσσα 

συκοφαντούμε και με τη γλώσσα εγκωμιάζουμε, με τη γλώσσα καβγαδίζουμε και 

με τη γλώσσα κουβεντιάζουμε. Οι επιλογές μας θα καθορίσουν τη σχέση μας με το 

πρόσωπο που θα είναι κάθε φορά ο αποδέκτης των λόγων μας.  

   Η γλώσσα γίνεται πλέον ρυθμιστής των σχέσεων και εργαλείο επικίνδυνο στα 

χέρια μας. Ίσως μάλιστα και όπλο, αν στον καθημερινό αγώνα ξεπέσει σε μέσο 

αυτοάμυνας ή επίθεσης, επιβολής των απόψεών μας και καταδυνάστευσης των 

άλλων. Η γλώσσα είναι δύναμη και πολλές φορές μεγάλη. Μια δύναμη που 

καλούμαστε να την κάνουμε ειρηνοποιό. Οι πολεμοχαρείς διαθέσεις μας 

εκδηλώνονται αρχικά στον τρόπο που συνδιαλεγόμαστε.  (Απόσπασμα από κείμενο 

της Ευαγγελίας Βελλή) 

 

 

Παρ’ όλη την μεγάλη αξία της γλώσσας όμως, ενίοτε χρησιμοποιείται από 

κυβερνήσεις επιδιώκοντας να κάμψουν τη βούληση του δέκτη, με αποτέλεσμα την 

αλλοτρίωσή του, την ολοσχερή εξάρτησή του και την πλύση του εγκεφάλου του.  

Αυτός ο λόγος αποκαλείται Άδικος Λόγος της εξουσίας.  

"Βασικά, η γλώσσα είναι ένα εργαλείο για τη συγκάλυψη της αλήθειας."George 

Carlin, 1936-2008, Αμερικανός κωμικός 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2.  

Για να ξαναχτισθεί η χώρα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Η κυβέρνηση 

μου δε θα λέει ψέματα και δε θα λέει απατά το λαό, όπως οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις. Η ανοικοδόμηση της χώρας μπορεί να γίνει μόνο από τον ίδιο το λαό, 

με τις δικές του προσπάθειες, με τη θέληση του, χωρίς καμία βοήθεια απ' έξω. Όχι 

οι ταξικές θεωρίες, αλλά οι αιώνιοι νόμοι θα είναι η βάση της ανάκαμψης: στόχος 

μας είναι ο αγώνας για να διατηρηθεί η ύπαρξη του γερμανικού λαού. Μόνο η ισχύς 

θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Τα κόμματα που εκπροσωπούν τάξεις πρέπει να 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1316
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1316
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καταστραφούν. Ποτέ δε θα ξεφύγω από το στόχο μου να ξεριζώσω το μαρξισμό και 

τους συνοδοιπόρους του από τη Γερμανία. 'Ένας πρέπει να είναι ο νικητής εδώ: ή ο 

μαρξισμός ή ο γερμανικός λαός. Και η Γερμανία θα είναι η νικηφόρα. Η εθνική 

ενότητα, που θα βασίζεται πάνω στο Γερμανό αγρότη και στο Γερμανό εργάτη θα 

είναι η βάση της μελλοντικής κοινωνίας. Πιστεύουμε στην αξία της 

προσωπικότητας, στη δημιουργική δύναμη του ατόμου, θα καταπολεμήσουμε όλες 

τις εκδηλώσεις του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού συστήματος. Το τέλος της 

διαφθοράς στη δημόσια ζωή θα συμβαδίζει με την ανάκτηση της γερμανικής τιμής. 

Οι νέοι άνθρωποι θα έχουν μέσα τους ενσταλάξει τις μεγάλες παραδόσεις του 

γερμανικού παρελθόντος. Αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα αναγέννησης σε όλους 

τους τομείς της ζωής, άτεγκτο απέναντι σε οποιονδήποτε ενεργήσει ενάντιο στο 

έθνος και φιλικό απέναντι σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αγωνιστεί για την 

ανάσταση του λαού και του έθνους μας. Γερμανικέ λαέ, δώσε μας τέσσερα χρόνια 

και μετά κρίνε μας και καταδίκασε μας. Γερμανικέ λαέ, δώσε μας τέσσερα χρόνια 

και ορκίζομαι ότι με τον τρόπο που εγώ ανέλαβα αυτό το έργο, με τον ίδιο τρόπο θα 

είμαι πρόθυμος και φύγω. 

Δεν μπορώ να απαλλαγώ από την πίστη μου στο λαό μου ούτε να ξεφύγω οπό 

την πεποίθηση ότι αυτό το έθνος θα αναστηθεί ξανά, ούτε να απομακρυνθώ από 

την αγάπη μου σ' αυτό, στο λαό μου, και είμαι απόλυτο πεπεισμένος ότι θα έρθει η 

ώρα που τα εκατομμύριο που σήμερα μας μισούν, θα σταθούν πλάι μας και μαζί με 

μας θα καλωσορίσουν αυτό που έχουμε δημιουργήσει μαζί, που έχουμε αγωνισθεί 

γι’ αυτό ενάντια σε δυσκολίες και το αποκτήσαμε με θυσίες: το νέο Γερμανικό Ράιχ, 

του μεγαλείου και της τιμής, της ισχύος και της δόξας και της δικαιοσύνης. Αμήν. 

Απόσπασμα από την ομιλία του Α: Χίτλερ προς τους μεγαλοβιομηχάνους, στις 11 

Φεβρουαρίου του 1933. 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3.  

Ο πολιτικός μας λόγος. Το Βήμα: Νέες Εποχές, 04/10/2009 , ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 

        Αυτές τις μέρες ακούστηκε άφθονος πολιτικός λόγος. Δεκάδες υποψηφίων 

όλων των κομμάτων παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες πολιτικού λόγου. Συνολικά 

παρήχθη τεράστιας χρονικής εκτάσεως πολιτικός λόγος, τόσο από τα Μέσα ευρείας 

ενημέρωσης (ηλεκτρονικά και έντυπα) όσο και από τις ομιλίες που 

πραγματοποιήθηκαν ζωντανά σε προεκλογικές και άλλες συγκεντρώσεις. Όσα 

μειονεκτήματα κι αν έχουν οι Εκλογές έχουν ένα καθοριστικό πλεονέκτημα : 

συνιστούν την καρδιά τού δημοκρατικού πολιτεύματος, αφού δεν νοείται 

δημοκρατία που δεν στηρίζεται στην εκπεφρασμένη βούληση τού λαού. Σωστή 

λειτουργία τής δημοκρατίας όμως σημαίνει έντιμη ενημέρωση τού πολίτη για τις 

θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων, που ζητούν να τον εκπροσωπούν στη 

Βουλή, να αποφασίζουν γι' αυτόν και να καθορίζουν τη ζωή του. Και, βεβαίως, η 

δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς πολιτικό διάλογο, που επιτρέπει να φανούν οι 

διαφορετικές θέσεις και προτάσεις των κομμάτων, οι λύσεις που προτείνουν και οι 

δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν έναντι των πολιτών. Έτσι, μοιραία, κατα την 

εκλογική διαδικασία παράγεται και προάγεται ο πολιτικός λόγος, ο οποίος κρίνεται 
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και αξιολογείται από τους πολίτες. 

        Με την πρόσφατη αυτή εμπειρία και με τον λόγο των πολιτικών να ηχεί ακόμη 

στ' αφτιά μας, είναι εύλογα και επίκαιρα τα ερωτήματα : τι είδους πολιτικός λόγος 

αναπτύχθηκε στη χώρα μας αυτόν τον καιρό ; Ποια η ποιότητά του, ποια η συμβολή 

του στην ενημέρωση των πολιτών και, γενικά, σε ποιον βαθμό αποτελεί πρόοδο ή 

οπισθοδρόμηση στα πολιτικά πράγματα τής χώρας ; Δηλώνω εξαρχής ότι η 

προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στον τομέα αυτόν σημειώθηκε αξιόλογη 

πρόοδος. Ο πολιτικός μας λόγος βελτιώθηκε. Θεωρώ δε ότι αυτό είναι σημαντικό 

γεγονός για τον πολιτικό μας βίο και την ποιότητα τής δημοκρατίας μας. Θα 

προσπαθήσω να εξηγήσω αυτή την εκτίμηση και ως πολίτης αλλά και ως 

γλωσσολόγος. 

        Θεωρώ χαρακτηριστικό δείγμα ποιοτικού πολιτικού λόγου (δυστυχώς όχι και 

πολιτικού δια-λόγου) τη δημόσια ομιλία που οργανώθηκε με όλους τους πολιτικούς 

αρχηγούς. Η εκφορά τού λόγου, η νοηματική αλληλουχία (συνετικότητα) και η 

γλωσσική αλληλουχία (συνοχή) τού λόγου τους, η ανάπτυξη επιχειρημάτων (όσο 

επέτρεπε ο ελάχιστος καθορισμένος χρόνος), η λογική στήριξη και η βιωματική 

(όπου χρειάστηκε) υποστήριξη, η καθαρότητα των θέσεων, η πολυφωνία που 

αναδύθηκε και οι ουσιώδεις προβληματισμοί, ο ηυξημένος βαθμός πειθούς, οι 

χαμηλοί τόνοι, η έλλειψη αισθητού βερμπαλισμού, η κόσμια αντιπαράθεση, η 

ανυπαρξία σχεδόν γλωσσικών αστοχημάτων και η χρήση διευρυμένου, απαιτητικού 

λεξιλογίου, όλα αυτά μαζί έδωσαν στον αφανάτιστο ακροατή μια πολύ θετική 

εικόνα πολιτικού λόγου που δεν είναι και πολύ συνηθισμένη στη χώρα μας. Δεν 

ακούστηκαν «κραυγές», φτηνά κομματικά συνθήματα, λόγοι προσβλητικοί και 

μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο. Αντιθέτως, η πολυφωνία των απόψεων και η 

κριτική –συχνά δριμεία– που ασκήθηκε (έστω και με κάποιες υπεργενικεύσεις και 

σχηματοποιήσεις λόγω και τού πολύ περιορισμένου χρόνου) έδωσαν νόημα και 

περιεχόμενο στον πολιτικό λόγο, εφόσον τελικά πέτυχε να προβληματίσει τον 

ακροατή, να αναδείξει άγνωστες πλευρές των θεμάτων, να φωτίσει άλλες και, το 

κυριότερο, να δώσει αφορμή και υλικό στον ψηφοφόρο να κρίνει αντιτιθέμενες 

προτάσεις, εκτιμήσεις και λύσεις. 

        Υπήρξε, βεβαίως, μια εμφανώς αδύνατη πλευρά στις ομιλίες των επικεφαλής : 

ο λόγος δεν έγινε ζωντανός διάλογος. Δεν έγινε "ντιμπέιτ", δηλ. τηλεμαχία, που 

προϋποθέτει τη ζωντανή αντίδραση, ανταπάντηση, αμφισβήτηση, γενικά το 

στοιχείο των βιωματικών ερωταποκρίσεων. Αυτή η αμοιβαιότητα τού εκρηκτικού 

δια-, που δια-χωρίζει, διαψεύδει, διαφωνεί, δια-κρίνει, δια-λέγεται, ενίοτε και δια-

πληκτίζεται (η πραγματική σημασία τού ξενικού debate !), έλειψε –όπως νοείται 

εδώ– από τους έξι, ενώ υπήρξε σε ικανή έκταση στον διάλογο των δύο πολιτικών 

αρχηγών και στις τηλεοπτικές συζητήσεις αρκετών υποψηφίων. 

        Επίσης, με δημοσιογράφους έμπειρους στη διεξαγωγή και διεύθυνση πολιτικού 

διαλόγου, σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε ποιοτικός πολιτικός λόγος και διάλογος, 

ιδίως όταν οι υποψήφιοι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες ξέφευγαν από την παγίδα 

και την ευκολία των τυποποιημένων διατυπώσεων, οπότε παρήγετο ουσιώδης 

πολιτικός λόγος, με επισημάνσεις, προβληματισμούς και αναλύσεις των 

προβλημάτων. Άλλοτε αναδεικνυόταν η πείρα των παλαιοτέρων και άλλοτε 

υπερίσχυε η φρεσκάδα τής σκέψης και ο ρομαντισμός των νεοτέρων. 

Αυτό που θα ήθελα γενικότερα να παρατηρήσω είναι ότι περιορίστηκε δραστικά 

μέχρι εξαλείψεως η ξύλινη γλώσσα –ακόμη και από πολιτικούς χώρους που 
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κατέφευγαν συχνότερα σ' αυτή. ΄Ετσι αρθρώθηκε πολιτικός λόγος με προβολή 

θέσεων, προτάσεων, πιθανών λύσεων που είναι φυσικό –και κατεξοχήν γνώρισμα 

τής δημοκρατίας– να καταλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα. Ακόμα πιο χρήσιμη 

είναι η δημόσια κριτική που ασκήθηκε από και σε πρόσωπα και κόμματα με 

διαφορετικές ιδεολογίες, αναφορές και πολιτικές αντιλήψεις. 

        Δεν έχω καμία διάθεση να εξιδανικεύσω τα πράγματα. Δεν αμφισβητώ κάποια 

επίδειξη ρητορικής ικανότητας (που ως ικανότητα είναι και χάρισμα) όπως και 

κάποια τακτική υπόρρητης διατύπωσης προθέσεων (που είναι και μορφή 

στρατηγικής), στοιχεία που δεν λείπουν άλλωστε από τη συνήθη –διεθνή μάλιστα– 

πρακτική τού πολιτικού διαλόγου. Αλλά όταν κατακλυζόμαστε από σωρεία 

αρνητικών παραδειγμάτων, από άθλιες καταστάσεις και από ό,τι συνεχώς μάς 

πληγώνει, τότε όπου υπάρχει και λιγοστό φως, κάποια πηγή ανάσας και ακτίνες 

αισιοδοξίας, αυτά τα στοιχεία πρέπει να επισημαίνονται, να αναγνωρίζονται και να 

αναδεικνύονται. Θεωρώ ευοίωνο σημάδι το γεγονός ότι άρχισε ήδη να αρθρώνεται 

στη χώρα μας σοβαρός, υπεύθυνος, μεστός πολιτικός λόγος από όλες τις πλευρές. 

 

Γ. Η κρίση της ελληνικής γλώσσας 

 

Το σύγχρονο γλωσσικό πρόβλημα είναι αυτό που έχει εμφανιστεί με την 

διαπίστωση πως το γλωσσικό αίσθημα, ιδιαίτερα των νέων, αλλοιώνεται με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται και να νοθεύεται το λεξιλόγιο και να παρουσιάζονται 

προβλήματα απόδοσης των νοημάτων τόσο στον προφορικό, όσο και στο γραπτό 

λόγο.  

 

Μερικά δείγματα κρίσης της γλώσσας σήμερα είναι τα παρακάτω: 

 η άκριτη υιοθέτηση ξένων λέξεων  

 η συρρίκνωση , ο περιορισμός και η τυποποίηση του καθημερινού λεξιλογίου 

(λεξιπενία)  

 η βραχυλογία, η ελλειπτική έκφραση  

 η γλωσσοπλασία, δηλ. η παραγωγή νεολογισμών  

 η συνθηματολογική χρήση της γλώσσας  

 η λανθασμένη χρήση του λεξιλογίου   

 η έντονη βωμολοχία- υβρεολογία  

 η έλλειψη ακριβολογίας στην έκφραση κ.λ.π.  

 

Αίτια της κρίσης της γλώσσας σήμερα:  

 Η ελλιπής γλωσσική παιδεία - Οι αδυναμίες του τεχνοκρατικού και 

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού συστήματος στη διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας.  

 Επικράτηση των σύγχρονων μέσων μαζικής επικοινωνίας: α)  στηρίζονται 

περισσότερο στην εικόνα από ό,τι στη γλώσσα και στον προφορικό λόγο αντί 

για το γραπτό λόγο, β) προβάλλουν εκπομπές με χαμηλή γλωσσική 
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ποιότητα - αδικαιολόγητα λάθη παρουσιαστών που εμπεδώνονται στη 

συνείδηση του πολύ κόσμου, επικρατούν και δύσκολα διορθώνονται, γ) η 

συνθηματολογική χρήση της γλώσσας που προβάλλεται μέσω των 

διαφημίσεων κ.λ.π  

 Επικράτηση της νεανικής «αργκό» στις συνομιλίες μεταξύ των νέων, ενός 

κώδικα ιδιαίτερα αφαιρετικού και υπαινικτικού με πολλές συναισθηματικές 

εκφράσεις   

 Η αύξηση υλικών απαιτήσεων έναντι των πνευματικών οδηγεί στη 

διαφορετική ιεράρχηση των αξιών και στην αδιαφορία του ανθρώπου για την 

πνευματική καλλιέργεια. (ηθική κρίση)  

 Εισχώρηση πολλών ξένων λέξεων και εκφράσεων   

 Η απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου (η έλλειψη επικοινωνίας στις 

ανθρώπινες σχέσεις έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή συρρίκνωση της 

γλώσσας  

 Απομάκρυνση του Νεοέλληνα από την παράδοση   

 Πολιτική αλλοτρίωση – «ξύλινη γλώσσα»  

(πηγή: "Ιδέες και επιχειρήματα για την Εκφραση - Εκθεση, β' τόμος, εκδ. Κέδρος, Α. Γιαβρής - 

Θ. Στουφής και "Λόγου Σπουδή", Εκθεση - Εκφραση, τόμος β', γ' λυκείου, εκδ. Σαββάλα, Τ. Δ. 

Κωστάλα)  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (GREEKLISH) 
– 

 Greeklish ονομάζεται το τεχνητό γλωσσικό ιδίωμα που επινοήθηκε, για να 

καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας ανάμεσα στους έλληνες χρήστες τού διαδικτύου 

(INTERNET). Ο όρος προέρχεται από τη σύντμηση των όρων «greek» (ελληνικά) 

και«lish» [κατάληξη της λέξης «english» (αγγλικά)]. 

 Η ψηφιακή αυτή γλώσσα ή ιδίωμα επινοήθηκε στα πρώτα στάδια της 

εμφάνισης των προσωπικών υπολογιστών (Personal Computer) στη δεκαετία του 

1980 και είναι μια μορφή γραπτού γλωσσικού κώδικα. Επειδή οι επικοινωνίες στο 

διαδίκτυο, στην αρχική του μορφή, πραγματοποιούνταν αποκλειστικά στην 

αγγλική γλώσσα (εξαιτίας της χώρας προέλευσης των πρώτων λογισμικών, που 

ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), προέκυψε πρόβλημα αναφορικά με τους 

αλλόγλωσσους χρήστες που δε γνώριζαν την αγγλική γλώσσα, αλλά επιθυμούσαν 

να αξιοποιήσουν το τεχνολογικό αυτό επίτευγμα. Έτσι σε πολλές χώρες του κόσμου 

δημιουργήθηκαν αντίστοιχες ψηφιακές γλώσσες, οι οποίες βασίζονταν σε μία κοινή 

ιδέα: Στη φωνητική μεταγραφή των λέξεων κάθε γλώσσας στο γραπτό λόγο με τη 

χρήση των λατινικών χαρακτήρων της αγγλικής γλώσσας. δηλαδή, κάθε λέξη μιας 

γλώσσας μεταγράφεται – για τους σκοπούς τής ψηφιακής επικοινωνίας – με 

αγγλικούς (λατινικούς) χαρακτήρες και όχι με τους χαρακτήρες/ σύμβολα της 

μητρικής γλώσσας τού χρήστη (π.χ. στα greeklish η ελληνική λέξη «καλημέρα» 

μεταγράφεται ως «kalhmera» ή «kalimera»). Από το γεγονός αυτό προέκυψε ένα 

πλήθος τεχνητών ψηφιακών γλωσσών ή αλλιώς ψηφιακών ιδιωμάτων (franclish, 

deutschlish κτλ.), ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα greeklish. Με την 

πάροδο του χρόνου βέβαια και με τη δημιουργία γραμματοσειρών για κάθε σχεδόν 

ομιλούμενη γλώσσα, οι χρήστες του διαδικτύου μπορούσαν να επικοινωνήσουν στη 

μητρική τους γλώσσα, αλλά οι ψηφιακές γλώσσες εξακολουθούν να 
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χρησιμοποιούνται από πολλούς. 

 Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η ψηφιακή γλώσσα δε χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά και μόνο στο διαδίκτυο [ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή διάλογοι 

σε άμεσο χρόνο (online messenger, chat rooms, ψηφιακά fora, κυβερνοσυζητήσεις 

κ.λπ.] αλλά και σε άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας (μηνύματα sms σε 

κινητά τηλέφωνα κ.ά.). 
 

 

GREEKLISH: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 

 

 Η χρήση της ψηφιακής γλώσσας από τους χρήστες του διαδικτύου και της 

τεχνολογίας γενικότερα έχει προκαλέσει ευρύτατες συζητήσεις σε πολλές χώρες – 

ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα – αναφορικά με τη σκοπιμότητά της και τους 

κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονεί. Τα κυριότερα επιχειρήματα υπέρ και κατά 

της ψηφιακής γλώσσας είναι τα ακόλουθα: 
 

Α. Επιχειρήματα υπέρ της ψηφιακής γλώσσας 

 

• 1.  Η ψηφιακή γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ελληνικό «φαινόμενο», αλλά 

συναντάται σε ολόκληρο τον κόσμο (με παραλλαγές ανάλογα με τη χώρα και την 

αντίστοιχη εθνική γλώσσα), συνιστώντας συστατικό γνώρισμα της προόδου στο 

χώρο τής ηλεκτρονικής και 

της διαδικτυακής επικοινωνίας. Επομένως, η κριτική εναντίον όσων την 

χρησιμοποιούν είναι ουτοπική, αφού έχει καθιερωθεί στη συνείδηση εκατομμυρίων 

ατόμων σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά και των Ελλήνων, χάρη στην ευκολία, 

τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά της. 

• 2. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες επικοινωνίας τους, 

όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελληνικές γραμματοσειρές (π.χ. όταν 

επισκέπτονται χώρες της αλλοδαπής ή όταν ο προσωπικός υπολογιστής τους ή το 

κινητό τηλέφωνό τους δε διαθέτει λογισμικό με ελληνικούς χαρακτήρες). Η χρήση 

των greeklish τότε είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωτική. 

•  3. Τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι 

«γραμμένα» στην αγγλική γλώσσα, η οποία θεωρείται η πιο διαδεδομένη και 

ευρέως ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο (όπως στο παρελθόν υπήρξε και η 

ελληνική) και, ως εκ τούτου, έχει επηρεάσει τις υπόλοιπες τόσο «οπτικά» («οπτική 

συνήθεια») όσο και λεξιλογικά (σε επίπεδο συμβόλων/ χαρακτήρων και σε επίπεδο 

γλωσσικών δανείων). Είναι φυσιολογικό επομένως να έχει γίνει – 

εκ των πραγμάτων – αποδεκτή από τους χρήστες τού διαδικτύου και να έχει 

σταδιακά μετατραπεί σε αναπόσπαστο κεφάλαιο της διαδικτυακής και 

ηλεκτρονικής κουλτούρας. Η αρνητική κριτική κατά των greeklish, επομένως, 

ισοδυναμεί κατά βάθος με πράξη τεχνοφοβίας και δεν είναι τυχαίο ότι προέρχεται 

συνήθως από άτομα μεγάλης ηλικίας, που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το 

«θαυμαστό καινούργιο κόσμο» τής Κυβερνητικής και πιστεύουν ότι θα γκρεμίσει 

και ένα κομμάτι τού κόσμου τους, μέσα στον οποίο αισθάνονται ασφαλείς. 

• 4.  Η ψηφιακή γλώσσα θα μπορούσε να θεωρηθεί – με την ευρεία έννοια – 

μια κοινωνική γλωσσική ποικιλία. Κι όπως κάθε γλωσσική ποικιλία, διαθέτει μία 

ιδιαίτερη μορφολογία και ομιλείται σε συγκεκριμένο περιβάλλον (το ψηφιακό/ 
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διαδικτυακό), σε «ειδικές συνθήκες χρήσης», σύμφωνα με τους γλωσσολόγους. 

Όπως τονίζουν μάλιστα οι ίδιοι, η χρήση μίας γλωσσικής ποικιλίας δεν επηρεάζει 

την εκμάθηση και ορθή χρήση της μητρικής/ εθνικής γλώσσας, εφόσον οι χρήστες 

του διαδικτύου χρησιμοποιούν τα greeklish μόνο εντός ηλεκτρονικού/ ψηφιακού 

πλαισίου και μόνο για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες 

τους, ενώ στις υπόλοιπες δραστηριότητές τους χρησιμοποιούν τη μητρική τους 

γλώσσα. Έτσι, καταρρίπτεται και το επιχείρημα που θέλει τους χρήστες των 

greeklish να μην είναι εξίσου ικανοί χειριστές της (επίσημης) ελληνικής γλώσσας. 

• 5.  Η χρήση λατινικών χαρακτήρων κατά τη διαδικασία μεταγραφής των 

λέξεων στην ψηφιακή γλώσσα δεν απειλεί την ελληνική γλώσσα. Μέσα στο 

πέρασμα των αιώνων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η αλλαγή των γραπτών 

συμβόλων, δηλαδή του αλφαβήτου, σε πολλές γλώσσες (π.χ. στο αρχαίο ελληνικό 

αλφάβητο υπήρχε το δίγαμμα, που δεν υφίσταται σήμερα, ενώ ο λεγόμενος δασύς 

φθόγγος έχει υιοθετηθεί και επιβιώσει όχι στην ελληνική, αλλά στις 

αγγλοσαξονικές γλώσσες). Ανάλογες αλλαγές σημειώνονται στη γραμματική και 

στο συντακτικό, αφού η γλώσσα είναι ένας ζων και αενάως μεταβαλλόμενος 

οργανισμός. Συνεπώς, ακόμη και αν, για λόγους εργασίας, υποτεθεί ότι η ελληνική 

γλώσσα κινδυνεύει να αλλοιωθεί μορφολογικά (στο επίπεδο των γραπτών 

συμβόλων) από τα greeklish, τότε αυτό θα είναι μία αλλαγή επιβεβλημένη από τις 

τρέχουσες εξελίξεις και θα έχει πρώτα εγγραφεί ως αντίληψη στη συνείδηση των 

Ελλήνων. Ακόμη δε και σε αυτήν την ακραία περίπτωση, θα είναι μία καθαρά 

μορφολογική αλλαγή, ενώ ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής γλώσσας (τα 

σημαινόμενα, οι ιδέες, τα νοήματα) και όλα τα πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία 

που εμπεριέχει δεν μπορεί επ’ ουδενί να επηρεαστεί και να αλλοιωθεί. Και, όπως 

τονίζουν οι γλωσσολόγοι, κάθε μορφή παρεμβατισμού και προστατευτισμού μιας 

γλώσσας – όπως στην περίπτωση αποκλεισμού της ψηφιακής γλώσσας στο όνομα 

της ακεραιότητας της ελληνικής γλώσσας – είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. 
 

Β. Επιχειρήματα κατά της ψηφιακής γλώσσας 

 

• 1. Η ψηφιακή γλώσσα αποτελεί ένα διαβρωτικό για την ελληνική γλώσσα 

μηχανισμό, γιατί πλήττει άμεσα ένα κεφαλαιώδες συστατικό στοιχείο της, το 

αλφάβητο. Η αντικατάσταση των ελληνικών χαρακτήρων με λατινικούς συνιστά 

μία μορφή «γλωσσικής αποικιοποίησης», δηλαδή μια μορφή άλωσης της ελληνικής 

(και όχι μόνο) γλώσσας από την αγγλική. Πρόκειται για μια διαδικασία σταδιακής 

εξοικείωσης των Ελλήνων χρηστών με τους χαρακτήρες της αγγλικής, κάτι που 

τους απομακρύνει από τα αντίστοιχα σύμβολα της ελληνικής. Το γεγονός αυτό δεν 

είναι τόσο αθώο όσο φαινομενικά δείχνει, γιατί η εκμάθηση μιας γλώσσας γίνεται – 

σύμφωνα με τους γλωσσολόγους και τους παιδοψυχολόγους – κατά κύριο λόγο 

οπτικά και μιμητικά. Και η οπτική εξοικείωση των μικρών χρηστών του διαδικτύου 

και της κινητής τηλεφωνίας με τους λατινικούς χαρακτήρες δημιουργεί το λεγόμενο 

«κυρίαρχο γλωσσικό πρότυπο»: αυτό σημαίνει ότι η αγγλική γλώσσα εγγράφεται 

στο υποσυνείδητο των ατόμων ως «ανώτερη» και η ελληνική ως «κατώτερη», με 

αποτέλεσμα σταδιακά η τελευταία να υποχωρεί να μεταλλάσσεται.  

• 2.  Η ελληνική γλώσσα (όπως και κάθε άλλη εθνική γλώσσα αντίστοιχα) 

είναι ένα θεμελιώδες κεφάλαιο του εθνικού μας πολιτισμού. Σε αυτήν 

αντικατοπτρίζονται παραδόσεις, ιδέες, αντιλήψεις, ήθη και ιστορικές 
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παρακαταθήκες αιώνων. Κάθε μεταγραφή της με στοιχεία (σύμβολα, χαρακτήρες) 

ξένα προς αυτήν συνιστά μια ευθεία απειλή για την υπόστασή της είτε γίνεται 

συνειδητά είτε ασυνείδητα. Η ψηφιακή γλώσσα αποτελεί ένα είδος 

πολιτισμικού ιμπεριαλισμού των χρηστών τής αγγλικής γλώσσας (κυρίως των 

Η.Π.Α.) πίσω από την προμετωπίδα των τεχνολογικών συμβάσεων και 

περιορισμών. Απώτερος στόχος της είναι η αποδυνάμωση του στοιχείου εκείνου που 

οι γλωσσολόγοι ονομάζουν «εθνογλωσσική συνείδηση» ή «εθνογλωσσική ταύτιση» 

και αποτελεί μία πτυχή τού κυρίαρχου οικονομικού, πολιτικού και πολιτισμικού 

μοντέλου τής εποχής μας, που είναι γνωστό ως «παγκοσμιοποίηση». Μέσα στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίηση επιχειρείται η ισοπέδωση (ευφημιστικά ονομάζεται 

«εξομάλυνση») των πολιτισμικών διαφορών των λαών και η πολιτισμική τους 

εξομοίωση, πάντοτε όμως κάτω από τη δεσποτική παρουσία του αγγλοσαξονικού 

μοντέλου (ζωής) και της αγγλοσαξονικής γλώσσας. 

•  3. Η επικοινωνία στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία μπορεί να γίνεται 

με ελληνικούς χαρακτήρες, αφού οι εταιρείες από την αρχή σχεδόν της εμφάνισης 

αυτών των τεχνολογικών επιτευγμάτων μερίμνησαν γι’ αυτό. Η εμμονή, επομένως, 

πολλών χρηστών να 

χρησιμοποιούν greeklish (εκτός των περιπτώσεων που η ηλεκτρονική συσκευή τους 

δε διαθέτει ελληνικούς χαρακτήρες, γεγονός πολύ σπάνιο πλέον) φανερώνει ότι 

χρησιμοποιούν τους τεχνικούς περιορισμούς ως πρόφαση (πέραν των όντως 

υπαρκτών). Η αλήθεια είναι ότι η ψηφιακή γλώσσα έχει γίνει πλέον συνήθεια για 

τους περισσότερους χρήστες και δείχνει τη βαθιά όσο και επικίνδυνη διείσδυση της 

αγγλικής γλώσσας στη συνείδηση αλλά και στο υποσυνείδητό τους. Το γεγονός 

αυτό μάλιστα εντάσσεται από τους ειδικούς και στην ευρύτερη τάση τής ξενομανίας 

που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο τμήμα της νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό σημαίνει 

ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τα greeklish όχι μόνο λόγω εξοικείωσης μαζί 

τους στο διαδίκτυο αλλά και επειδή θεωρούν φυσιολογικό να χρησιμοποιούν την 

αγγλική γλώσσα (έστω και σε επίπεδο χαρακτήρων/ συμβόλων) στο πλαίσιο της 

γενικευμένης τάσης τους να αφομοιώνουν και να υιοθετούν ξενικά πρότυπα και 

στοιχεία. 

• 4.  Η χρήση των greeklish επηρεάζει και την ορθή εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η μορφολογία της ψηφιακής γλώσσας είναι 

αρκετά χαλαρή και μεταβαλλόμενη. Το γεγονός αυτό όμως έχει επιπτώσεις στην 

ορθή γραφή των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί 

από έρευνες ότι πολλοί μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι 

εξοικειωμένοι με τη χρήση των greeklish πραγματοποιούν σωρεία λαθών στην 

ορθογραφία. Το γεγονός ότι η ψηφιακή γλώσσα επιτρέπει τη μεταγραφή των 

λέξεων με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. η λέξη «κυνηγός» μπορεί να μεταγραφεί ως 

«kynhgos» αλλά και ως «kinigos») απομακρύνει τους μικρούς σε 

ηλικία χρήστες από την επίσημη (ορθή) νόρμα των λέξεων, αφού μπορούν να 

μεταφέρουν την ψηφιακή μεταγραφή και στο γραπτό λόγο τους (να γράφουν 

δηλαδή τη λέξη «κυνηγός» και ως «κινιγός»). Έτσι, η ψηφιακή γλώσσα γίνεται το 

όχημα για πλημμελή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και καταφύγιο 

πολλών ανορθόγραφων συμπατριωτών μας, που καλύπτουν την αδυναμία τους 

κάτω από το άλλοθι των greeklish. 

• 5.  Τα greeklish δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερη γλωσσική ποικιλία. 

Είναι περισσότερο ένα ιδίωμα του οποίου η διαφορά με τα υπόλοιπα είναι πως 
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πρόκειται για τεχνητή επινόηση και όχι προϊόν «φυσικής γλωσσικής επιλογής», 

διαμορφωμένης από 

ξεχωριστά και εντελώς ιδιαίτερα ιστορικά, γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

γνωρίσματα και συνθήκες. Και από τη στιγμή που η ψηφιακή γλώσσα δεν είναι κάτι 

πηγαίο, δεν αποτελεί μια αυθόρμητη έκφραση λόγου τού λαού ή κάποιας 

κοινωνικής ομάδας, αλλά εργαλείο συγκεκριμένων (αδιαφανών) κέντρων, χάνει 

την πεμπτουσία μιας γλώσσας ή μίας διαλέκτου, έστω και με τις ιδιαιτερότητές της, 

και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπλουτίζει την ελληνική γλώσσας όπως οι 

υπόλοιπες διάλεκτοι και ιδιώματα 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4.  

     « Η γλώσσα είναι «άξια», όχι εργαλείο» 

 

Ακούμε γύρω μας, διαβάζουμε στα έντυπα μία μορφή ελληνικής γλώσσας με 

έντονα χαρακτηριστικά του πρόχειρου, ανεπεξέργαστου, άχρωμου και 

ισοπεδωμένου λόγου, χωρίς την ποιότητα των επιλογών, τη δημοτικότητα, την 

εκφραστικότητα και την ποικιλία που επιτρέπει μία μακρόχρονης καλλιέργειας 

γλώσσας, όπως η Ελληνική.  

Το να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά στο πρόβλημα, να φερόμαστε σαν να 

είναι όλα ρόδινα στη γλώσσα μας και να εφησυχάζουμε, χαρακτηρίζοντας 

«κινδυνολογίες νοσταλγών της καθαρεύουσας ή αρχαιόπληκτων» τις ανησυχίες 

που εκφράζονται από πολλούς για τη γλώσσα μας, είναι μία προκλητική ως 

«χαζοχαρούμενη» στάση απέναντι σε ένα καίριο πνευματικό, παιδευτικό και 

κοινωνικό πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα της γλώσσας. 

Το πρόβλημα της ποιότητας της γλώσσας, όταν είσαι υποψιασμένος, το 

συνειδητοποιείς καθημερινά σε πολλές περιπτώσεις: όταν διαπιστώνεις πως πολλοί 

μαθητές δε γνωρίζουν τη σημασία λέξεων, όπως θητεία, αμοιβαία, αντικρούω, 

όντως επώδυνος, ακαριαία, παρεμπιπτόντως, προσήλιος, προσάπτω, αμηχανία κ.ά., 

όταν διαβάζεις δημοσιογραφικά κείμενα όπου γράφεται: «η αντιπροσωπεία δέχτηκε 

από τον πρωθυπουργό» (με τη σημασία του «έγινε δεκτή»!) ή «τα μέλη της 

επιτροπής υπεραμύνθηκαν την ανάγκη του πόθεν έσχες» (αντί «υπεραμύνθηκαν 

της ανάγκης») ή «το νομοσχέδιο, δήλωσε ο υπουργός, επιδέχεται βελτίωσης» (αντί 

«επιδέχεται βελτίωση») κ.λ.π. όταν η δωροληψία, σε επίσημη γραπτή γλώσσα 

δικαστηρίου, γίνεται παθητική δωροδοκία … όταν «βάζεις» του αλλουνού 

προβλήματα ή ερωτήσεις (αντί να του «θέτεις»), όταν ακούς στο ραδιόφωνο και 

στην τηλεόραση»των πατριωτών», «των στοιχειωδών προϋποθέσεων», «της διεθνής 

τρομοκρατίας» κ.ά., όταν κάνουμε τα πάντα με το … κάνω: πόλεμο, ειρήνη, έρωτα, 

επιχείρηση, κατάθεση, σαγανάκι, λόγο, επίθεση, καβγά, παιχνίδι, μούτρα, λεφτά, 

πίσω ..  

Τέτοιες όμως διαπιστώσεις δεν πρέπει να καταλήγουν σε αφορισμούς, σε 

θρήνους και κοπετούς ή σε εύκολες επικρίσεις αλλά σε ενημέρωση των πολιτών, σε 

ευαισθητοποίηση και εγρήγορση. Πρέπει να οδηγούν σε καλύτερη διδασκαλία της 

γλώσσας στο σχολείο (στα «τρία ρ» της εκπαίδευσης: προφορά – γραμματική – 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 

 85 

ορθογραφία), σε καλύτερα ακούσματα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σε 

καλύτερα και περισσότερα διαβάσματα, σε επαφή με πρότυπα γλώσσας, σε 

εξοικείωση με καλύτερης ποιότητας λόγο. Και κάτι ακόμη: σε επαφή των νέων 

παιδιών με τα παλιότερα Ελληνικά μας, τη λόγια, τη βυζαντινή και την αρχαία 

γλωσσική μας παράδοση, με τις πρώτες έννοιες και μορφές των λέξεων. 

Το ότι και άλλες χώρες έχουν ανάλογα προβλήματα, το ότι υπάρχει μία 

ευρύτερη κρίση σε πολλούς τομείς της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, το ότι η 

εικόνα τείνει να περιορίσει το λόγο δε λύνουν ούτε απαλύνουν το δικό μας 

πρόβλημα. 

Ας μάθουμε να νιώθουμε τη γλώσσα καθρέφτισμα της σκέψης και του κόσμου 

μας, ταυτότητα του εαυτού μας και της χώρας μας, καταστάλαγμα της ιστορίας, της 

καλλιέργειας και του πολιτισμού μας, προϊόν ιδιαίτερης ευαισθησίας και μέριμνας. 

Ας μάθουμε, δηλαδή, να αισθανόμαστε τη γλώσσα μας ως αξία και όχι ως απλό 

χρηστικό εργαλείο, και τότε θα αλλάξει άρδην η σχέση μας με τη γλώσσα και ο 

τρόπος που τη μεταχειριζόμαστε.  

Ο εφησυχασμός, οι βαθυστόχαστες ερμηνείες, οι ιδεολογικές επιθέσεις και 

μερικά ψευτοπροοδευτικά ιδεολογήματα, υπολείμματα του παλιότερου γλωσσικού 

μας εμφυλίου, δεν οδηγούν πουθενά. Το ίδιο και οι κινδυνολογίες, οι αφελείς 

ερμηνείες και η σφαλερή ταύτιση της ζωντανής εξέλιξης της γλώσσας μας με 

φθορά και παρακμή. Η νηφαλιότητα, η επαγρύπνηση, η ευαισθησία, η ενημέρωση, 

η συνεχής ενασχόληση με τη γλώσσα, που πραγματικά είναι «έργο ζωής», μπορούν 

να εξασφαλίσουν στην ατομική χρήση της ελληνικής γλώσσας την ποθητή 

ποιότητα και την αξιοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων της. 

Απόσπασμα από άρθρο του Γ. Μπαμπινιώτη, καθηγητή Γλωσσολογίας, πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εφημερίδα «Τα Νέα» (13/02/1995) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5.  

Ο γλωσσικός μας πολιτισμός. Το Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 55, 1/4/2007 

* Η ενασχόληση με τις λέξεις είναι μια συνάντηση και γνωριμία με τις έννοιες 

τής γλώσσας 

 Κάθε πολιτισμός είναι, από τη φύση του, πολυσχιδής. Δεν είναι μόνο ότι 

περιλαμβάνει δύο άξονες - τον υλικοτεχνικό και τον πνευματικό - αλλά και γύρω 

από αυτούς αναπτύσσει ποικίλες μορφές. Έτσι, εντός και παράλληλα προς τον 

υλικοτεχνικό πολιτισμό (Civilization) και τον πνευματικό (Culture) αναπτύσσονται 

ομόκεντροι κύκλοι που, ως προς τον πνευματικό πολιτισμό, περιλαμβάνουν 

γλώσσα, ιστορία, θρησκεία, παιδεία, τέχνες και επιστήμες. Αυτό επιτρέπει να 

μιλάμε για τον χριστιανικό πολιτισμό και τον πολιτισμό τού Ισλάμ, λ.χ., για τον 

πολιτισμό σε έργα αρχιτεκτονικής, για τον εικαστικό πολιτισμό μιας χώρας, για τον 

νομικό ή τον πολιτικό μας πολιτισμό κ.ο.κ. Επομένως, κατ' εξοχήν δικαιούται κανείς 

να μιλάει και για γλωσσικό πολιτισμό: την ιστορία, τις επιδράσεις, τις μορφές που 

πήρε η γλώσσα μας και το μέγεθος τής συμβολής της στην παιδεία και στην όλη 
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καλλιέργεια τής χώρας. 

 Ο γλωσσικός πολιτισμός τής Ελλάδας ειδικότερα ευτύχησε σε τρία πεδία: α) 

Γεννήθηκαν στον τόπο μας μεγάλα πνεύματα που μαζί με τον δυνατό στοχασμό 

τους ανέπτυξαν και μια καλλιεργημένη γλώσσα που να τον εκφράζει, β) 

Επινοήθηκε και αναπτύχθηκε ένα εξαιρετικά οικονομικό και λειτουργικό σύστημα 

γραφής (ελληνικό αλφάβητο) με το οποίο καταγράφηκε και διασώθηκε σε γραπτά 

κείμενα μεγάλο μέρος τής ελληνικής πνευματικής παραγωγής, γ) Γνώρισε 

σπουδαία (αν όχι μοναδική) συνέχεια αφού η ίδια η γλώσσα, η Ελληνική, στον ίδιο 

(για μερικούς αιώνες και σε πολύ ευρύτερο) χώρο, την Ελλάδα, από τον ίδιο λαό, 

τους Έλληνες, μιλήθηκε χωρίς διακοπή επί 40 αιώνες και γράφτηκε επί 32 αιώνες 

(με μοναδικό χάσμα την περίοδο 12ο-8ο αι. π.Χ.). Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά 

(ποιότητα σκέψης - γραπτή παράδοση - συνέχεια) εξασφάλισαν για τον γλωσσικό 

πολιτισμό μας μια ξεχωριστή θέση που είναι μαζί η δύναμη και η αδυναμία μας. 

Δύναμη λόγω τού γλωσσικού πλούτου που μας προσπορίζει, αδυναμία λόγω τής 

υποχρέωσής μας να κατακτήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πολιτισμό. 

 Πόσο γνωρίζουμε, λοιπόν, πόσο αξιοποιούμε και πόσο προάγουμε αυτή τη 

διάσταση τού πολιτισμού μας; Διδάσκουμε σωστά - που θα πει δημιουργικά - στο 

σχολείο τον γλωσσικό μας πολιτισμό; Έχουν μια εξοικείωση οι μαθητές μας με τον 

αρχαίο λόγο (πεζογραφία), με την «παγκοσμιοποιημένη» (για την εποχή της) 

Αλεξανδρινή Κοινή, με τη γλώσσα τού Ευαγγελίου, τα κείμενα των Βυζαντινών 

(χρονογράφων, υμνογράφων κ.λπ.) και τη νεότερη λόγια παράδοσή μας και, 

βεβαίως, με τα δημώδη κείμενά μας (τραγούδια, λογοτεχνία); Γενικότερα, βιώνουν 

μέσα από τα κείμενα - και όχι πληροφοριακά - τη γλωσσική διαχρονία τής 

Ελληνικής; Κατανοούν την εξέλιξή της και τη σχέση των παλιότερων και των 

σύγχρονων Ελληνικών και σε δομικό (φωνολογικό, γραμματικό και συντακτικό) 

επίπεδο; Έχουν από μόνοι τους, ανευρετικά και ανακαλυπτικά, την ευκαιρία να 

βιώσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στα διάφορα χρονικά επίπεδα τής γλώσσας 

μας; Και μια που μαθαίνουν (ευτυχώς) τόσες ξένες γλώσσες και μάλιστα Αγγλικά 

τούς δίνουμε την ευκαιρία να νιώσουν ποια είναι, λ.χ., η παρουσία τής Ελληνικής 

στη γλώσσα αυτή; 

 Γιατί, θα το πω και μ' αυτή την ευκαιρία, η ενασχόληση (ιδίως των νέων) με τις 

λέξεις δεν είναι ένα παιχνίδι με τις λέξεις για τις λέξεις, αλλά μια συνάντηση και 

γνωριμία με τις έννοιες τής γλώσσας, αυτές που συνιστούν τα νοήματα και 

συγκροτούν, τελικά, τη σκέψη μας και την όλη νοητική μας λειτουργία. Οσο 

καλύτερα, δηλαδή ευρύτερα, βαθύτερα και πληρέστερα, γνωρίζουμε τον γλωσσικό 

πολιτισμό μας, τον κόσμο τής γλώσσας μας ανά τους αιώνες στις πολλαπλές 

δηλώσεις και σχέσεις του (κοινωνικές, πολιτικές, πνευματικές, επιστημονικές, 

παιδευτικές) τόσο περισσότερο ακονίζουμε το μυαλό μας, καλλιεργούμε τη 

γλωσσική μας ικανότητα και ευαισθητοποιούμαστε απέναντι στην αξιακή 

λειτουργία τής γλώσσας. Με άλλα λόγια, δεν μελετούμε τη γλώσσα για τη γλώσσα, 

αλλά για ν' ανακαλύπτουμε με αυτή και μέσα απ' αυτήν έναν άλλο, πολύ ευρύτερο 

κόσμο, τον πνευματικό πολιτισμό ενός λαού στην ιστορική του διαδρομή που μέσα 

από τη γλώσσα - τις λέξεις, τις φράσεις, τις λεκτικές δυνατότητες από την ποικιλία 

των γραμματικοσυντακτικών δομών - και συγχρόνως μέσα από την πραγμάτωσή 
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της σε κείμενα πάσης μορφής μάς αποκαλύπτεται με τον πιο ουσιαστικό, άμεσο και 

ανάγλυφο τρόπο. 

 Τέλος, η οικείωση τού γλωσσικού πολιτισμού, όπως κάθε γνώση των μορφών ενός 

πολιτισμού - και περισσότερο ίσως από τη γνώση άλλων μορφών πολιτισμού λόγω 

τού ιδιάζοντος χαρακτήρα τής γλώσσας -, οδηγεί σε αυτογνωσία και συνείδηση 

πολιτισμικής καταγωγής, αφού η γλώσσα είναι κύριο συστατικό ταυτότητας, χωρίς 

να είναι και το μόνο. Έτσι η γνώση και η συνείδηση τού γλωσσικού πολιτισμού 

γίνεται ισχυρή εσωτερική δύναμη για να αντιπαλέψει κανείς όψεις αλλοτρίωσης, 

όπως είναι λ.χ. η γλωσσική παγκοσμιοποίηση με την κυριαρχία μιάς και μόνης 

ξένης επικοινωνιακής γλώσσας. Γιατί αυτομάτως η γνώση και ο σεβασμός κάθε 

γλωσσικού πολιτισμού οδηγούν και ενισχύουν τη γλωσσική πολυμορφία, τη 

γλωσσική διαφορετικότητα και διαφοροποίηση, σέβονται δηλαδή την οικολογία τής 

γλώσσας, εξίσου σεβαστή και σημαντική όπως η οικολογία τής φύσης ή η οικολογία 

τού ανθρώπου. Η γλώσσα ήταν και είναι όχημα αλλά συγχρόνως και φορέας και 

δημιουργός πολιτισμού. 

  

* Το στοίχημα της πολυγλωσσίας 

 Η βασική θέση που υποστηρίζεται είναι ότι «ο σεβασμός τής γλωσσικής μας 

πολυμορφίας [...] είναι το ίδιο το θεμέλιο τής ευρωπαϊκής ιδέας, έτσι όπως αναδύθηκε 

από τα ερείπια των συγκρούσεων που σημάδεψαν τον 19ο και το α´ ήμισυ τού 20ού 

αιώνα. Εφόσον τα ευρωπαϊκά έθνη οικοδομήθηκαν με θεμέλιο τη γλώσσα που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής ταυτότητάς τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί 

παρά να θεμελιωθεί στη γλωσσική της πολυμορφία». Και το πιο σημαντικό: 

«Πιστεύουμε ότι προσεγγίζοντας [η Ευρώπη] σε βάθος τη γλωσσική πολυμορφία 

της, μπορεί να προσεγγίσει το ευαίσθητο θέμα τής ταυτότητάς της με έναν όσο το 

δυνατόν πιο εποικοδομητικό, πιο ψύχραιμο και πιο υγιή τρόπο».  

 Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη η πολυγλωσσία; Η ομάδα των 

Διανοουμένων, έχοντας συνείδηση ότι επιδιώκει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα ρεαλιστικά και πρακτικά. Προτείνει να 

καθιερωθεί στις διμερείς σχέσεις των Ευρωπαίων η χρήση κατά προτεραιότητα 

των δύο γλωσσών των αντιστοίχων λαών «και όχι μια τρίτη γλώσσα». Αυτό θα 

οδηγήσει να υπάρχουν σε κάθε χώρα τής Ευρώπης καλοί γνώστες των διαφόρων 

ευρωπαϊκών γλωσσών σε αρκετά μεγάλο αριθμό «ώστε να μπορούν να ασχοληθούν 

με όλες τις πτυχές - οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές κ.τ.λ. - των διμερών 

σχέσεων ανάμεσα στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες». Αυτό πάλι προϋποθέτει ότι σε 

κάθε χώρα θα προωθηθεί η έννοια τής προσωπικής γλωσσικής επιλογής 

(personal adoptive language). Συγκεκριμένα «κάθε Ευρωπαίος θα ενθαρρύνεται να 

επιλέξει ελεύθερα μια συγκεκριμένη γλώσσα, διαφορετική από την εθνική του 

γλώσσα, αλλά και από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί για τη διεθνή επικοινωνία» (δηλ. 

διαφορετική από την Αγγλική κυρίως που χρησιμοποιείται ευρύτερα ως lingua 

franca, ως γλώσσα πρακτικής επικοινωνίας). Τη γλώσσα επιλογής θα πρέπει να τού 

δοθεί η δυνατότητα να την μάθει τόσο καλά, ώστε να του χρησιμεύει - έτσι ορίζεται 
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- ως «μια δεύτερη μητρική γλώσσα».  

γράφει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

 

Η Διακήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών για το πρόβλημα των Greeklish 

 

Τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μία τάση να αντικατασταθεί το 

ελληνικό αλφάβητο από το λατινικό. Η τάση αυτή γίνεται φανερή κυρίως σε 

κείμενα παραγόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές – με χρήστες κρατικές 

υπηρεσίες ακόμη και Α.Ε.Ι. – σε κείμενα προβαλλόμενα από την τηλεόραση αλλά 

και από σχετικές προτροπές ξένων ραδιοφωνικών σταθμών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσπάθεια αυτή, η οποία θα καταφέρη καίριο πλήγμα 

κατά της ελληνικής σκέψης και όλων των πτυχών του ελληνικού πολιτισμού που 

εκφράζονται με γραπτά κείμενα, αλλά και των γένει ανθρωπιστικών σπουδών, 

έφτασε μέχρι ν’ απασχολήση τον Τύπο και ν’ αποτελέση αντικείμενο ερωτήσεων 

βουλευτών προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Η γλώσσα μας η αρχαιότατη αλλά πάντα σύγχρονη και ζώσα, αυτή η γλώσσα που 

εμπλούτισε όχι μόνο τη λατινική, αλλά και τις κυριώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες, 

που έχει και οπτικά συνδεθή άρρηκτα με το αλφάβητό της, δεν είναι δυνατό να 

υποστή μείωση με την κατάργησή του από εμάς τους ίδιους. Είναι αδιανόητο να 

δεχθούμε ως Έλληνες την μεταμφίεση της γραφής μας με την κατάργηση πολλών 

γραμμάτων της, που δεν πέρασαν στο λατινικό αλφάβητο, και με την 

αντικατάστασή τους από άλλα υποτίθεται ηχητικώς παραπλήσια γράμματά του. 

Όταν άλλοι λαοί, όπως π.χ. Γάλλοι και Ισπανοί μάχονται ως σήμερα να 

διατηρήσουν μέχρι τη τελευταία τους λεπτομέρεια τον τρόπο γραφής των κειμένων 

τους με το δικό τους αλφάβητο, εδώ, με την δικαιολογία της δήθεν διευκόλυνσής 

μας στην παγκόσμια επικοινωνία, επιχειρείται η αντικατάσταση του ελληνικού 

αλφαβήτου των 2.500 και πλέον χρόνων με το λατινικό. Ως λαός, που μέσα από το 

ίδιο αλφάβητο της γλώσσας του μετέδωσε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, εμείς οι 

Έλληνες δεν είναι δυνατόν παρά να αρνούμεθα να εγκαταλείψουμε την ιστορική 

μας γραφή. Όχι μόνο γιατί αχρηστεύεται ένα από τα θεμελιακά στοιχεία του 

πολιτισμού μας, αποκόβοντάς μας από τις μέχρι σήμερα εκδηλώσεις του, αλλά και 

γιατί έτσι αγνοείται η σχέση αλφαβήτου και γλώσσας. Μιας γλώσσας, που ο τρόπος 

της γραπτής της απόδοσης έμεινε αναλλοίωτος επί ολόκληρες χιλιετίες ως σήμερα. 

Θεωρούμε α ν ό σ ι α αλλά και α ν ό η τ η κάθε προσπάθεια να αντικατασταθή η 

ελληνική γραφή στο λίκνο της, εφ’ όσον μάλιστα σε άλλες χώρες ανάλογες 

απόπειρες μεταβολής του τρόπου γραφής – σε μερικές περιπτώσεις πολύ 

δυσχερέστερης της ελληνικής – προσέκρουσαν στην καθολική και οργισμένη 

αντίδραση των λαών των χωρών αυτών. Όπως και επί Ενετών, όταν αυτοί στα μέρη 

που κυριαρχούσαν προσπάθησαν να αντικαταστήσουν στα ελληνικά κείμενα τους 

ελληνικούς χαρακτήρες με λατινικούς, έτσι και τώρα θα αντισταθούμε, καλώντας 

όλους τους συνέλληνες ν’ αντιδράσουν για την πρόρριζα εξαφάνιση των ανίερων 

αυτών σχεδίων. 

 

http://www.24grammata.com/?p=2857
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Ελληνικά στον εικοστό πρώτο αιώνα 

Του Αλέξη Καλοκαιρινού, από τα Νέα 

 

Υπάρχουν, ακόμα, πράγματα για να ασχολείται κανείς πέρα από την οικονομική 

κρίση. Επίσης, υπάρχουν ζητήματα σε κατάσταση κρίσης πέρα από την οικονομία. 

Η ελληνική γλώσσα είναι ζήτημα μελέτης για τους επιστήμονες, αλλά δεν 

διέρχεται καμιά κρίση. 

 

Είναι πολύ καλά, ευχαριστώ. Υπάρχουν, όμως, θέματα παιδείας συναρτημένα με τη 

γλώσσα που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια. 

 

Τέτοια ζητήματα, «γλωσσικής αγωγής», συζήτησαν εντατικά οι επιστήμονες, 

φιλόλογοι και γλωσσολόγοι, στην τριήμερη συνάντηση εργασίας που οργάνωσε το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το 

υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται. Είναι μια καλή αρχή για να απαλλαγούμε από 

μια σειρά ιδεοληψιών για τη γλώσσα, να αποφορτίσουμε ορισμένα ζητήματα από 

άχρηστα ιδεολογικά βάρη, να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους μας και να εστιάσουμε 

στα ουσιώδη. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με παρεξηγήσεις 

σχετικά με τη γλώσσα, μερικές από τις οποίες θα αρκούσε να κοιτάξουν 

απροκατάληπτα γύρω τους και μέσα τους για να τις λύσουν. Τα παιδιά δεν 

μαθαίνουν τη γλώσσα τους στο σχολείο, γιατί έχουν ήδη κατακτήσει τις δομές της 

μέσα από το (οικογενειακό) περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν πριν πάνε εκεί, 

αναπτύσσοντας μια φυσική τους, χαρακτηριστικά ανθρώπινη ικανότητα. Στο 

σχολείο διδάσκονται τη γραφή και (θα έπρεπε να) μαθαίνουν να εκφράζονται με 

τον κατάλληλο τρόπο σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα γλωσσικής χρήσης που 

θα συναντήσουν στην ενήλικη ζωή τους. Σε ό,τι αφορά τη γλωσσική αγωγή, 

αποστολή του σχολείου είναι να βγάζει εγγράμματους ανθρώπους, ικανούς να 

επικοινωνούν μέσα στα ποικίλα (συχνά, πολύγλωσσα) περιβάλλοντα της 

σύγχρονης ζωής. Εδώ οι προκλήσεις είναι μεγάλες και ο γραμματισμός 

μεταλλάσσεται ραγδαία καθώς νέα τεχνολογικά μέσα, όπως το Διαδίκτυο και η 

κινητή τηλεφωνία, αναπτύσσονται και διαδίδονται. 

 

Όπως διαπιστώθηκε στη συνάντηση του ΚΕΓ, οι ελληνικές εφαρμογές των διεθνών 

προτύπων κωδικοποίησης υστερούν σε αποτελεσματικότητα και σε συμβατότητα 

μεταξύ τους. Η χρήση της ελληνικής γραφής στα νέα μέσα θα υπηρετηθεί 

αποτελεσματικότερα με τεχνολογικές υποδομές πιο φιλικές προς τους χρήστες 

τους. Επίσης, αν το σχολείο πρόκειται να εκπληρώσει ξανά την αποστολή του ως 

περιβάλλον μάθησης, η εισαγωγή των μαθητών στον «ψηφιακό γραμματισμό» 

πρέπει να γίνεται από πολύ νωρίς, δηλαδή από το δημοτικό. Στο τραπέζι του ΚΕΓ 

έπεσε η ιδέα στο «νέο σχολείο» να επιδιωχθεί η δημιουργία μαθητικών ιστολογίων 

από κάθε σχολική τάξη. Ο στόχος είναι να οπλιστούν τα παιδιά με γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να γίνουν «κριτικοί χρήστες» του Διαδικτύου. 

 

Ομως, το ελληνικό σχολείο έχει να διδάξει παιδιά με όλο και περισσότερες 

http://giouliblog.blogspot.gr/2010/07/blog-post.html
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διαφορετικές «πρώτες» (δηλαδή, μητρικές) γλώσσες. Παιδιά με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο κατακτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Οπως επισημάνθηκε από 

τη σχετική ομάδα εργασίας του ΚΕΓ, πέρα από τα «ενισχυτικά» εργαλεία, η 

διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των παιδιών αυτών στο σχολείο θα συμβάλει και 

στην ελληνομάθειά τους. Τα δίγλωσσα μεταναστόπουλα θα ενταχθούν πιο 

λειτουργικά ως πολίτες στην ελληνική κοινωνία αν δεν κουβαλούν το στίγμα της 

υποτίμησης της πρώτης γλώσσας τους. Μια άλλη διαδεδομένη παρεξήγηση αφορά 

την αξία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Αντίθετα με την τρέχουσα 

αντίληψη, ούτε η αρχαία ούτε η νέα ελληνική είναι εκφραστικά πλουσιότερες από 

τις άλλες γλώσσες. Κατά βάση, όλες οι γλώσσες έχουν τις ίδιες εκφραστικές 

δυνατότητες. 

 

Αν σε διαφορετικές εποχές παρήχθησαν από διαφορετικές κοινωνίες σημαντικά 

κείμενα, αυτό οφείλεται σε ιστορικές συνθήκες και όχι σε κάποια ιδιαίτερη εγγενή 

δύναμη των γλωσσών. Δηλαδή, πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε γλώσσα (ως 

δυνατότητα και σύστημα) και γραμματεία ή ευρύτερα γλωσσική παραγωγή, που 

είναι αποτέλεσμα της γλωσσικής χρήσης. Η γνώση της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας, από το πρωτότυπο ή από μετάφραση, μας εμπλουτίζει πνευματικά. 

Αλλά η γνώση των αρχαίων ελληνικών δεν βελτιώνει τη γλωσσική ικανότητα των 

ομιλητών της νέας ελληνικής. Το ζήτημα δεν είναι να βγάλουμε τα αρχαία από το 

σχολείο, αλλά να ξέρουμε γιατί τα διδάσκουμε. Στο σωστό πλαίσιο, θα τα 

διδάξουμε καλύτερα. Εκτός από τα ζητήματα της γλωσσικής αγωγής στην Ελλάδα, 

στη συνάντηση του ΚΕΓ συζητήθηκε διεξοδικά η διδασκαλία της ελληνικής τόσο 

στις ομογενειακές κοινότητες όσο και στις «πανεπιστημιακές εστίες 

ελληνομάθειας» ανά τον κόσμο. Μια συνεκτική γλωσσική πολιτική, που σήμερα 

λείπει, θα βοηθήσει στη διατήρηση και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την 

προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Κοινά πρότυπα πιστοποίησης 

της γλωσσομάθειας, μεγαλύτερη αξιοποίηση των ομογενειακών δυνάμεων, 

δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών κοινοτήτων, ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και 

μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτούν έναν συνολικό 

σχεδιασμό. Το υπουργείο δείχνει να ενδιαφέρεται και να ακούει. Μακάρι το 

ενδιαφέρον του να αποδειχθεί έμπρακτο και διαρκές. 

 

9.  Προς «τηλεοπτική τουρκοκρατία»; Το Βήμα: Νέες Εποχές, 30/09/2012  

 

Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ,  γράφει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

 

30 Σεπτεμβρίου 2012  

Άπαγε απ' εμού... η μισαλλοδοξία. Δεν αισθάνομαι να κινδυνεύω από τους 

Τούρκους, δεν είμαι «τουρκοφάγος», δεν πιστεύω σε σενάρια συνωμοσιολογίας. 

Είμαι ένας από τα εκατομμύρια των απλών Ελλήνων που σ' ένα διάλειμμα χαζεύω 

εναλλακτικά (κάνω ζάπινγκ...) στα συνήθη τηλεοπτικά προγράμματα, προτού 

γυρίσω στα χαρτιά μου. Έτσι, πάλι μαζί με χιλιάδες άλλων Ελλήνων τηλεθεατών, 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=476853
http://www.24grammata.com/?p=2857
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διαπιστώνω τον τελευταίο καιρό ότι γνωστοί τηλεοπτικοί σταθμοί προσφέρουν 

σωρευτικά τουρκικές τηλεοπτικές σειρές συνεχείας (σίριαλ) στη θέση άλλων, 

κυρίως ελληνικών, σειρών. Και οι σειρές αυτές πληροφορούμαι ότι έχουν υψηλή 

τηλεθέαση και ιδιαίτερα χαμηλό για τους τηλεοπτικούς σταθμούς κόστος. 

Η απάντηση «αν δεν σού αρέσει το πρόγραμμα, κλείσε την τηλεόραση ή άλλαξε 

κανάλι» είναι πάντα πρόχειρη και εύκολη. Πριν από αυτό - που είναι και η τελική 

λύση - εγείρεται ένα ερώτημα-ζήτημα: Ποιος και γιατί κάνει αυτές τις επιλογές; Δεν 

είναι επιλογές με επιπτώσεις για το ευρύτερο κοινό που τις παρακολουθεί; Δεν 

υπάρχει κάποια υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να προσφέρουν - και στην 

ψυχαγωγία - κάτι πιο πρόσφορο, πιο οικείο, κάτι ελληνικό, που θα έδινε δουλειά σε 

Έλληνες παραγωγούς, καλλιτέχνες, τεχνικούς; 

Θα διατυπώσω, λοιπόν, μερικές σκέψεις που ίσως κριθούν ουτοπικές ή ρομαντικές. 

Τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονται σε τέτοια έκταση δεν πρέπει να βγαίνουν και 

μέσα από τη ζωή των πολιτών μιας χώρας, από τα θέματα και τα προβλήματα που 

τους απασχολούν, από τις αρχές, τις αξίες, τις αντιλήψεις, τα προτερήματα και τα 

ελαττώματα, από ό,τι συνιστά τη ζωή και τον πολιτισμό ενός λαού; Μπορούν 

σωρευτικά να απηχούν τη ζωή και τον πολιτισμό ενός άλλου λαού; Δικαιολογείται 

αυτή η υπερβολή; 

Οι τηλεοπτικές σειρές ανήκουν, αν δεν απατώμαι, στον χώρο τής κινηματογραφικής 

τέχνης. Αυτή η τέχνη, λοιπόν, δεν επηρεάζει - με τα δικά της εκφραστικά μέσα - τον 

εσωτερικό κόσμο, τη σκέψη, την προσωπικότητα των τηλεθεατών; Και ως 

ψυχαγωγία δεν επηρεάζει ακόμη και τη γλώσσα των τηλεθεατών, ιδίως των νέων; 

Αυτά τα σωρευτικά γλωσσικά ακούσματα βοηθούν κάπου; Οταν μάλιστα ξέρουμε 

ότι ο τηλεοπτικός λόγος μπορεί μέσα από προσεγμένες (και γλωσσικά) σειρές να 

λειτουργήσει ως ο καλύτερος δάσκαλος για τη γλώσσα; 

Το τελευταίο αυτό με φέρνει σ' ένα επιχείρημα που γεννάται αμέσως στη σκέψη 

κάθε καλόπιστου συζητητή τού θέματος που θίγουμε εδώ. Καλά, και οι ελληνικές 

τηλεοπτικές σειρές που προβάλλονταν (και προβάλλονται ακόμη περιορισμένα ή σε 

επαναλήψεις) είναι πρότυπα τέχνης που επηρεάζουν θετικά; Δεν ενοχλούν και 

βλάπτουν ακόμη συχνά λόγω τής προχειρότητας και τής κακής τους ποιότητας; 

Απάντηση: Ναι, υπάρχει κι αυτό το πρόβλημα. Ε, λοιπόν, η πρόκληση αυτή την ώρα 

είναι ακριβώς να βοηθήσουν όλοι (παραγωγοί, τηλεθεατές με τις απαιτήσεις τους, 

διαφημιστές με τη στήριξή τους) να υπάρξουν καλές ελληνικές τηλεοπτικές σειρές 

(και έχουν υπάρξει πολλές στο παρελθόν), για τις οποίες υφίσταται και έτοιμο 

υλικό (επιλογές από την ελληνική λογοτεχνία και από άλλα δυνατά κείμενα) και 

άριστο έμψυχο καλλιτεχνικό δυναμικό το οποίο συχνά χαραμίζεται σε βωμολοχίες 

και αστειάκια και σε ακραία παραδείγματα τής ελληνικής ζωής. Αν ελκύει κάτι τους 

Ελληνες τηλεθεατές στις τουρκικές παραγωγές - ας το ομολογήσουμε - είναι ότι 

αποτελούν πρότυπα «αγνών» μορφών ζωής, αξιών και σχέσεων που πάνε πίσω 

μερικές δεκαετίες και που - όπως δείχνουν παλαιότερες ελληνικές 

κινηματογραφικές ταινίες - δεν έχουν πάψει και σήμερα να συγκινούν τον κόσμο με 

την απλότητα και την αμεσότητά τους. Αυτό κάτι σημαίνει. 

Οι ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, αν ξαναέπαιρναν τη θέση τους απέναντι στις 

τουρκικές ή τις αμερικάνικες ή άλλες, θα έπρεπε να είναι σειρές που να εμπνεύσουν 

τον Έλληνα τηλεθεατή, να ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση, την ελπίδα, το όραμα 

για μια καλύτερη ζωή, μέσα από έναν υγιή προβληματισμό και κατάλληλη 

καλλιτεχνική έκφραση. Έμπνευση, στήριξη, προβληματισμό, όραμα και - γιατί όχι; - 
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ψυχαγωγία κάποιας ποιότητας, που να μας ανεβάζει, να ανακουφίζει τις ψυχές από 

το βάρος που κουβαλάμε όλοι, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Μέσα από τον δικό 

μας χώρο, τη δική μας ζωή, τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας σκέψεις, τα δικά 

μας βιώματα, τη δική μας γλώσσα. 

Τελειώνοντας, διασαφώ ότι δεν μιλάω, βεβαίως, για απαγόρευση ή αποκλεισμούς. 

Μιλάω για μια αίσθηση μέτρου και αίσθηση ορίων. Η «τηλεοπτική τουρκοκρατία», 

αυτές ιδίως τις δύσκολες ώρες τής κρίσης που περνάει η χώρα και ο λαός μας, είναι 

στα όρια τής πρόκλησης που είμαι βέβαιος ότι δεν είναι στις προθέσεις των 

υπευθύνων οι οποίοι απλώς αναζητούν οικονομικότερες λύσεις για το πρόγραμμά 

τους.  

  

 

Ἡ αἰσθητικὴ στὴ γλῶσσα , γράφει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

 

 

Ὑπάρχει αισθητική στὴ γλῶσσα; Ὑπάρχει ἡ ἔννοια τοῦ ὡραίου καὶ πῶς μπορεῖ νὰ 

ὁρισθεῖ; 

Εἶναι πολὺ παρακινδυνευμένο νὰ ὁρίσεις τί εἶναι ὡραῖο καὶ τί ἄσχημο στὴ γλῶσσα. 

Ἄσχημο εἶναι ὅ,τι προσκρούει στὸ κοινὸ γλωσσικὸ αἴσθημα, π.χ. μιὰ μορφὴ 

προφορᾶς (πγιότητα ἀντὶ ποι-ότητα), ἕνας γραμματικὸς τύπος (ὑπόστηκε, τῆς 

γραμματέα, τῆς εἰλικρινῆς ἀπάντησης), μιὰ συντακτική φράση (οἱ ἐκπρόσωποι 

δέχτηκαν χθὲς ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ ἀντὶ ἔγιναν δεκτοὶ…), μιὰ ἄστοχη λεξιλογικὴ 

χρήση (μιὰ ὑγιεινὴ ἐπιχείρηση δὲν κινδυνεύει ἀντὶ μιὰ ὑγιὴς ἐπιχείρηση) κ.τ.ὅ. 

Ὡστόσο, αἰσθητικὲς κατηγορίες στὴ γλῶσσα δὲν ὑπάρχουν. Ὅ,τι ἐνοχλεῖ τὸ 

γλωσσικό μας αἴσθημα σήμερα μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ κανονικὸς τύπος αὔριο. 

Ἑπομένως, ἔξω ἀπὸ ἕνα καλογραμμένο κείμενο, μια ὡραία ἐκφορὰ τοῦ λόγου, μιὰ 

ὡραία ὁμιλία κ.λπ., δὲν μπορεῖ νὰ μιλάει κανεὶς γιὰ αἰσθητικὴ στὴ γλῶσσα.  

Ὡραία εἶναι –γλωσσολογικὰ καὶ ἐπικοινωνιακὰ– μιὰ λέξη, μιὰ φράση, μιὰ πρόταση 

ποὺ εἶναι δηλωτική, εὔληπτη, ἀκριβής, καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα λειτουργικὴ σὲ σχέση μὲ 

τὰ συμφραζόμενα. Ὡραῖο εἶναι ἕνα κείμενο ποὺ ἀξιοποιεῖ τὸ φάσμα τῶν 

σημασιολογικῶν ἀποχρώσεων ποὺ προσφέρει ὁ λεξιλογικὸς θησαυρὸς μιᾶς 

γλώσσας καὶ, κυρίως, τῶν ἐπιλογῶν (σὲ ἐπίπεδο γραμματικῶν δομῶν καὶ 

συντακτικῶν λειτουργιῶν) ποὺ δίνουν ποιότητα στὸν λόγο, ἐνεργοποιώντας τοὺς 

πιὸ λεπτοὺς μηχανισμοὺς τῆς ἔκφρασης, τὴ διαφορὰ λ.χ. ἑνὸς ἐπιθετικοῦ 

προσδιορισμοῦ ἔναντι ἑνὸς κατηγορηματικοῦ προσδιορισμοῦ ἤ ἑνὸς 

κατηγορουμένου (ἔδωσε μιὰ εὔστοχη ἀπάντηση – ἔδωσε μιὰ ἀπάντηση εὔστοχη – ἡ 

ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ἦταν εὔστοχη). 

Κλωνοποίηση: ανάλυση της έννοιας 

Κλωνοποίηση ή κλωνισμός είναι η μέθοδος αναπαραγωγής οργανισμών γενετικά 

όμοιων προς έναν αρχικό με παρέμβαση στη γενετική δομή ενός κυττάρου του, 

δημιουργία δηλαδή πανομοιότυπου οργανισμού με αυτόν από τον οποίο γίνεται η 

http://www.24grammata.com/?p=2857
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λήψη του σωματικού κυττάρου .Η κλωνοποίηση διακρίνεται σε θεραπευτική 

(δημιουργία ανθρώπινων εμβρυικών βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία 

ασθενειών) και αναπαραγωγική (δημιουργία ανθρώπινων κλώνων). 

 

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ   •    Υπόσχεται μια ζωή μεγαλύτερης 

διάρκειας και καλύτερης ποιότητας.   •    Συμβάλλει στην ερμηνεία και κατανόηση 

του ανθρώπινου οργανισμού και οδηγεί σε νέες μεθόδους θεραπείας και 

πρόληψης.   •    Αναμένεται μελλοντικά να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από 

ανίατες και κληρονομικά μεταβιβαζόμενες ασθένειες. Η εξασφάλιση της υγείας και 

η αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου θα είναι φυσικά επακόλουθα. 

Ειδικότερα στον τομέα της βιοιατρικής:►     Παραγωγή θεραπευτικών ουσιών για 

τον άνθρωπο από κλωνοποιημένα πειραματόζωα►     Προστασία της υγείας με την 

πρόληψη διαγνωσμένων κληρονομικών ασθενειών►     Βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ανθρώπων με τη μεταμόσχευση οργάνων από τα διαγονιδιακά 

θηλαστικά►     Η προσέγγιση της βιολογικής διάστασης θα συντελέσει στην 

προσπάθεια του ανθρώπου για αυτογνωσία   •    Αναπτύσσει τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία με τη δημιουργία ειδών πιο ανθεκτικών. Στον τομέα της κτηνοτροφίας 

και της φυτικής παραγωγής επιτυγχάνεται δημιουργία ανθεκτικών και αποδοτικών 

κλώνων, για βελτίωση της παραγωγικότητας (καλύτερη ποιότητα κρέατος, 

μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος, λαχανικά με ουσίες για την καταπολέμηση του 

καρκίνου, φυτά πιο ανθεκτικά στην ξηρασία καθώς και διατήρηση των 

εξαφανιζόμενων ζώων).   •    Επιτρέπει τη βελτίωση της διατροφής και την κάλυψη 

των διατροφικών αναγκών του πλανήτη. (Καταπολέμηση υποσιτισμού 

 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ►     Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της 

κλωνοποίησης εγείρει σοβαρές ανησυχίες στο κοινωνικό σύνολο. Και αυτό γιατί η 

διαδικασία εγείρει τεράστια ηθικά ζητήματα και υποκρύπτει κινδύνους για την 

ανθρωπότητα. Ειδικότεροι     Η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στην 

υγεία, γιατί οι κλώνοι παράγονται από ενήλικο κύτταρο με γηρασμένο 

γενετικό υλικό. (Σχετικό άλλωστε ήταν και το πρόβλημα της Ντόλυ)►     Η ίδια 

η τεχνική της κλωνοποίησης εγκυμονεί κινδύνους, γιατί απαιτεί λεπτούς 

χειρισμούς και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών στο DNA και 

αφετέρου καθιστά τον κλώνο ευπαθή σε διάφορες ασθένειες. ►     Ένας κακός 

χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε βιολογικό λάθος, με συνέπεια την πιθανότητα 

τερατογένεσης, ενώ νέες ασθένειες μπορεί να μολύνουν ολόκληρους 

πληθυσμούς.►     Η προσέγγιση της βιολογικής αυτογνωσίας μέσα από τις 

ερευνητικές προσπάθειες που σχετίζονται με την κλωνοποίηση, συνιστά 

επέμβαση στα μυστικά της ζωής.►     Η παρέμβαση του ανθρώπου στο έργο 

της φύσης μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες επιπτώσεις, εφόσον η ανθρώπινη 
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αλαζονεία μπορεί να ανοίξει το «κουτί της Πανδώρας» και η Νέμεση (τιμωρία) 

να διαδεχτεί την Ύβρη (αλαζονεία). ►     Πολλοί επιστήμονες θεωρούν την 

κλωνοποίηση παράνομη και ανήθικη χωρίς καμιά πρακτική χρησιμότητα. 

Ισχυρίζονται ότι η κλωνοποίηση, ακόμη κι αν επιτευχθεί, δε θα εξασφαλίσει 

την παραγωγή κλώνων πανομοιότυπων με το δότη. Ο άνθρωπος δεν αποτελεί 

μόνο την εικόνα των γονιδίων, αλλά είναι μια σύνθετη οντότητα που 

διαμορφώνεται και με τις επιρροές που δέχεται από το περιβάλλον.►     Η 

κλωνοποίηση ανοίγει το δρόμο για κοινωνικές διακρίσεις και για την 

περιθωριοποίηση ατόμων με κριτήριο το αποκρυπτογραφημένο γενετικό 

υλικό. Ο προκαθορισμός γενετικών χαρακτηριστικών  είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

μια κοινωνία ομοιομορφίας και τυποποίησης, όπου η ιδιαιτερότητα θα 

στιγματίζεται. Η τεχνητή παρέμβαση της κλωνοποίησης θα εισβάλλει με βίαιο 

τρόπο στη φύση, με καταστροφικές συνέπειες για οποιαδήποτε μορφή ζωής. Είναι 

ενδεχόμενη η εξάλειψη της ποικιλομορφίας και της βιοποικιλότητας στη φύση, με 

συνέπεια τη δημιουργία ενός κόσμου επιρρεπή στην εξαφάνιση λόγω της 

ομοιομορφίας που θα επιβάλλει η κλωνοποίηση.►     Οι επιπτώσεις στον ψυχισμό 

του ανθρώπου και τις παραδοσιακές σχέσεις (οικογένεια, διαπροσωπικές σχέσεις) 

από την παραγωγή ανθρώπων χωρίς γονιμοποίηση είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 

(Η «γενετοκρατία» θα αντικαταστήσει την αξιοκρατία. Χρησιμοποίηση του 

ανθρώπου από τον άνθρωπο. Δημιουργία ανθρώπινων κλώνων, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν τα όργανά τους για μεταμοσχεύσεις. Αναβίωση ενός 

απάνθρωπου ρατσισμού που θα επιβάλλει ένας «ισχυρός» κλώνος.)►     Η 

κατανάλωση πιθανά επιβλαβών τροποποιημένων τροφών διαταράσσει το 

οικοσύστημα από την εισαγωγή τροποποιημένων οργανισμών. Η εξάπλωση των 

γενετικά τροποποιημένων προϊόντων εξασφαλίζει τεράστια κέρδη στις 

επιχειρήσεις, αλλά εμπεριέχει πιθανούς κινδύνους για την υγεία.►     Η παραγωγή 

εμβρύων για «ανθρώπινα ανταλλακτικά» αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα μιας 

πιθανής κερδοσκοπικής διαχείρισης των επιστημονικών γνώσεων, που θα 

προσβάλλει βάναυσα τις αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού. Ενδέχεται με το 

πρόσχημα της ευγονικής, της γενετικής δηλαδή βελτίωσης, να επιδιωχθεί η μαζική 

αναπαραγωγή πειθήνιων και υπάκουων ατόμων, απόλυτα προσαρμοσμένων στις 

επιταγές του συστήματος. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμβολή της κλωνοποίησης στην πρόοδο της 

ανθρωπότητας αποτελεί η υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη τοποθέτησή μας με 

γνώμονα τις ανθρωπιστικές 

Η ευθύνη του επιστήμονα►   Οι επιστήμονες θα πρέπει να επιδείξουν ηθική 
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ευθύνη και επιστημονική υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. ►   Να 

συναισθανθούν την κοινωνική τους αποστολή και του πνευματικού ρόλου και 

χρέους τους προς τον συνάνθρωπο.►   Επιβάλλεται δηλαδή, διαφύλαξη της 

ανεξαρτησίας τους από οικονομικά και εθνικά συμφέροντα, συνεργασία με την 

επιστημονική κοινότητα, φρόνηση και αποφυγή της αλαζονικής στάσης.►   

Αποφυγή του δόγματος «επιστήμη για την επιστήμη», γιατί ο άνθρωπος και οι 

ανάγκες τους είναι ο σκοπός και δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να γίνεται μέσο για 

την προώθηση της επιστήμης. 

Η προστασία της πολιτείας►   Θέσπιση νόμων και αρχών για την ορθολογική 

χρήση των επιστημονικών ανακαλύψεων και παράλληλη κοινοποίησή τους στον 

πολίτη, έλεγχος των επιστημονικών ερευνών που διεξάγονται και παρουσίαση των 

πορισμάτων στην παγκόσμια κοινότητα.►   Η μέχρι τώρα νομοθεσία δεν καλύπτει 

τις ανάγκες νομιμότητας της επιστημονικής έρευνας, χρειάζονται νέες νομοθεσίες 

που να λειτουργούν ρυθμιστικά στη νέα κατάσταση που δημιούργησε 

ομολογουμένως η επιστημονική επανάσταση.►   Έλεγχος από αρμόδιες αρχές των 

ερευνητικών προτάσεων / ερευνών που διεξάγονται στα εργαστήρια γενετικής και 

δημοσιοποίηση των πορισμάτων.►   Ουσιαστική  λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής 

Βιοηθικής. Μ’ αυτήν προστατεύεται η ανθρωπότητα από τη μνησικακία ορισμένων 

επιστημόνων, που θεωρούν την επιστήμη ως μέσο προβολής της αρρωστημένης 

τους προσωπικότητας. Η βιοηθική υπάρχει για να προστατεύσει την επιστήμη από 

λανθασμένες στοχεύσεις και όχι για να περιορίσει το εύρος της δράσης της, ούτε τη 

στοχοθεσία της, ούτε την ελευθερία του επιστήμονα. Πρόκειται για μια ηθική 

δραστηριότητα που σχετίζεται με την δράση επιστημόνων και καθορίζει τα πλαίσια 

της νομιμότητας μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν οι πρώτοι και μάλιστα τα 

πλαίσια αυτά είναι αποτελέσματα αυτοθέσμισης από επιτροπές επιστημόνων. 

Ισχύει με τη βιοηθική ό,τι συμβαίνει και με τη νομοθεσία, ο νόμος δηλαδή δεν 

περιορίζει την ελευθέρα των ανθρώπων απλώς την προσδιορίζει και της δίνει μέσω 

των διατάξεων του υπόσταση, σάρκα και οστά 

Η ευθύνη των Μ.Μ.Ε.►   Γνωστοποίηση των ωφελειών, αλλά και των κινδύνων 

που απορρέουν από τη διαδικασία της κλωνοποίησης, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 

Η ευθύνη της οικογένειας και του σχολείου►   Ανθρωπιστική παιδεία ως μέσο 

αγωγής του ατόμου.►   Κανείς δεν είναι έξω από το πρόβλημα. Όλοι είμαστε μέρος 

του προβλήματος και το μέλλον της Ζωής στον πλανήτη γη μας αφορά όλους. Με 

μια όμως προϋπόθεση. Ότι οι πολίτες γνωρίζουν. Όχι τόσο τις τεχνικές 

λεπτομέρειες, όσο τις διαστάσεις των νέων τεχνολογικών και επιστημονικών 

ανακαλύψεων. Για να κατανοήσουμε την εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου, που 

εύστοχα χαρακτηρίστηκε ως Homo Xerox, δηλαδή ως άνθρωπος αντίγραφο (που θα 

πραγματοποιείται με την κλωνοποίηση), σε αντίθεση με τον Homo Sapiens, δηλαδή 
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τον Σοφό 'Ανθρωπο, που επιβιώνει ακόμα και σήμερα, απαιτείται μια άλλη 

κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. Μια διαπαιδαγώγηση, 

που θα διαμορφώσει μια Ηθική της τρίτης χιλιετηρίδας που θα βάζει τον άνθρωπο 

όχι πάνω από τη φύση, αλλά μέσα στη φύση. 

 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΩΛΗ, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 

2005 Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

Θα φανταζόταν κανείς πριν από μία δεκαετία ότι ένα... πρόβατο θα ήταν ικανό να 

αλλάξει νομοθεσίες ανά τον κόσμο, να αποτελέσει θέμα συζήτησης τόσο στα 

καφενεία όσο και στις ακαδημίες επιστημών και να μετατραπεί σε «ορόσημο» για 

ερευνητές σε ολόκληρο τον πλανήτη; Και όμως αυτό συνέβη μετά το 1996, οπότε και 

γεννήθηκε με τη διαδικασία της κλωνοποίησης το πρώτο θηλαστικό, το πιο διάσημο 

πρόβατο της ιστορίας, η Ντόλι. Μπορεί η Ντόλι να μη ζει πια, ωστόσο η γέννησή της 

έδειξε ότι ίσως η ανθρώπινη κλωνοποίηση δεν είναι μακριά. Παρ' ότι το 

συγκεκριμένο πεδίο είναι ένα από τα πιο «καυτά» τα τελευταία χρόνια, ελάχιστες 

είναι οι έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίες καταγράφουν τον «σφυγμό» των 

πολιτών - ίσως των πιο σημαντικών κριτών σε ό,τι αφορά το ζήτημα - σχετικά με 

την κλωνοποίηση.«Το Βήμα» παρουσιάζει σήμερα μια τέτοια σφυγμομέτρηση των 

απόψεων του ελληνικού κοινού, την πρώτη του είδους της στη χώρα μας. Όπως 

προκύπτει από αυτήν, οι Έλληνες τάσσονται στην πλειοψηφία τους υπέρ της 

θεραπευτικής κλωνοποίησης, δηλαδή αυτής που αφορά τη θεραπεία ασθενειών και 

τη δημιουργία οργάνων με χρήση εμβρυικών βλαστικών κυττάρων. Ωστόσο, την 

ίδια στιγμή, ένα σεβαστό ποσοστό δηλώνει «ανοιχτό» στην κλωνοποίηση 

ανθρώπου. Και αυτό φαίνεται να συμβαίνει κυρίως σε άτομα που αισθάνονται τον 

πόνο ή την ανάγκη να τούς «χτυπά την πόρτα», εξαιτίας απώλειας αγαπημένων 

προσώπων ή προβλημάτων αναπαραγωγής.Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

κλωνοποίηση μοιάζει να αποτελεί ένα «παράθυρο», μια λύση στα αδιέξοδα. 

Παράλληλα περισσότεροι από ένας στους δέκα συμμετέχοντες δηλώνουν δεκτικοί 

στην ανθρώπινη κλωνοποίηση σε περίπτωση που θα μπορούσαν να αποκομίσουν 

οικονομικά οφέλη από αυτήν. Ίσως επειδή εκτός από την εποχή της προόδου κάθε 

είδους τεχνολογίας ζούμε και στην εποχή που όλα πωλούνται και αγοράζονται. 

Ακόμη και η ανθρώπινη ζωή... 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τουρισμός είναι η μετακίνηση ατόμων ή ομάδων από τον τόπο διαμονής τους σε 

άλλες περιοχές (της χώρας τους ή του εξωτερικού), με στόχο την επίσκεψη 

αξιοθεάτων και γενικότερα την αναψυχή, την ψυχαγωγία, τη γνώση και τον 

εμπλουτισμό της ζωής τους με νέες εμπειρίες. Παράλληλα, ο τουρισμός είναι ένας 

δυναμικά αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας μιας χώρας και συντελεί στην 

οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Σήμερα, που η άδεια έχει πια κατοχυρωθεί 

ως εργασιακό δικαίωμα, ο τουρισμός δίνει μια εποικοδομητική διέξοδο για τον 

ελεύθερο χρόνο που απομένει στον άνθρωπο από τις επαγγελματικές του 

υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Βέβαια, ενώ στο παρελθόν συνδεόταν 
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περισσότερο με τη γνώση ή την ικανοποίηση της φιλομάθειας του ανθρώπου, 

σήμερα στοχεύει περισσότερο στην ανάπαυση, τη χαλάρωση από τους 

εξοντωτικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και τη διασκέδαση ή σπανιότερα στην 

επαφή με τη φύση και τη γνωριμία με άλλους λαούς και ένα διαφορετικό τρόπο 

ζωής. Η μετακίνηση των ανθρώπων στις μέρες μας είναι, κατά κύριο λόγο, 

οργανωμένη και μαζική και διευκολύνεται από την ύπαρξη μιας τεράστιας 

υποδομής και οργάνωσης. Με κριτήριο τον τόπο προορισμού διακρίνεται σε : 

-εσωτερικό: η περιήγηση τουριστών μέσα στα όρια της χώρας τους (επίσκεψη χώρων 

με ιστορικό, αρχαιολογικό ενδιαφέρον ή με φυσικές ομορφιές). 

- εξωτερικό: η μετακίνηση των κατοίκων μιας χώρας σε κάποια άλλη για λόγους 

μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς. 

      Ο τουρισμός είναι πανάρχαιο φαινόμενο. Οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν για 

λόγους εμπορικούς ή για να γνωρίσουν τα ήθη και τον πολιτισμό άλλων λαών. 

Παρά τις πολιτικές και κοινωνικές δομές που ίσχυαν στο μακρινό παρελθόν, οι 

αρχαίοι κάτοικοι των πόλεων είχαν τη δυνατότητα των επισκέψεων - και μάλιστα 

συχνών - σε άλλες περιοχές με αφορμή δραστηριότητες αθλητικές, θρησκευτικές 

(προσκύνημα, τελετές και χρησμοδοσίες), θεραπευτικούς λόγους κ.α. Κατά το 

Μεσαίωνα περιορίζονται οι δυνατότητες επικοινωνίας και τα ταξίδια γίνονται 

περισσότερο για εμπορικούς ή πολιτικούς λόγους ή είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα 

(π.χ. τα ταξίδια στους Άγιους Τόπους). Μετά τη «χρυσή εποχή» του παραθερισμού 

της αριστοκρατίας και της αστικής τάξης το 19ο αιώνα, στη διάρκεια του 20ου αιώνα 

αναπτύχθηκε ο μαζικός τουρισμός, ένα φαινόμενο που αφορά κυρίως τις μεσαίες 

τάξεις. Ειδικότερα, μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο παίρνει βιομηχανικές διαστάσεις 

και θεωρείται ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης για μια χώρα.   

Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του τουρισμού: 

Καθώς ο τουρισμός είναι φαινόμενο στενά συνδεδεμένο με τη βιομηχανική εποχή, 

αναμφισβήτητα ευνοήθηκε από τις οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν από την τεχνολογική εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του 

τουρισμού σχετίζεται με: 

- την εδραίωση της ειρήνης στο μεγαλύτερο κομμάτι του σύγχρονου κόσμου σε 

συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα, τον εκδημοκρατισμό των καθεστώτων 

και την οικονομική ανάπτυξη των δυτικών χωρών, στοιχεία που οδήγησαν στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. 

 - τον εκσυγχρονισμό και την τελειοποίηση των μέσων μετακίνησης και 

επικοινωνίας (συγκοινωνίες, οδικό δίκτυο, αεροδρόμια, λιμάνια). 

- την οργανωμένη στρατηγική διαφήμισης προορισμών και προσέλκυσης τουριστών 

από επίσημους κρατικούς φορείς, τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιωτικές εταιρείες, 

με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τις ευκαιρίες που 

τους παρέχονται. 
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- την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου και τη συνεπακόλουθη διεύρυνση των 

πολιτιστικών ενδιαφερόντων του ανθρώπου αλλά και τη συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας της ξεκούρασης και της αναψυχής για την ψυχική και πνευματική 

ισορροπία του ατόμου αλλά και για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του. 

- την αύξηση του ελεύθερου χρόνου και τη διασφάλιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων (π.χ. άδειες μετά αποδοχών, κοινωνικός τουρισμός κ.λπ.) 

- τη διαμόρφωση προσιτών τιμών από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 

- την καταλυτική επίδραση των ΜΜΕ και κυρίως της διαφήμισης. 

- τη γλωσσομάθεια (κυρίως η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας) που διευκολύνει 

την επαφή του τουρίστα με τους ανθρώπους της χώρας που επισκέπτεται. 

- τα διάφορα γεγονότα πολιτιστικής φύσης ή οικονομικής σημασίας (όπως 

επιστημονικές συγκεντρώσεις και συνέδρια, μεγάλοι αθλητικοί αγώνες, 

διοργανώσεις μουσικού, λαογραφικού, πνευματικού ενδιαφέροντος αλλά και 

πλήθος εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών) που έδωσαν ώθηση στις 

μετακινήσεις και περιηγήσεις ατόμων ή ομάδων. 

- το σύγχρονο τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις που καθιστά αναγκαία την 

αναζήτηση ανάπαυλας και ψυχαγωγίας και τη φυγή από τη δυσάρεστη 

πραγματικότητα. 

- τις διακρατικές συμφωνίες για ανταλλαγή επισκέψεων φοιτητών, επιστημόνων, 

καλλιτεχνών κ.ά. 

Ειδικά για τη χώρα μας είναι γνωστό ότι αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών 

κάθε χρόνο απ’ όλο τον κόσμο. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η ευνοϊκή 

γεωγραφική της θέση με το εύκρατο κλίμα, η μεγάλη της ηλιοφάνεια, η ομορφιά 

του ελληνικού φυσικού χώρου με τον αρμονικό συνδυασμό θάλασσας και βουνού. 

Επίσης,  η τεράστια εθνική κληρονομιά με τα άπειρα αρχαιολογικά μνημεία, τη 

μακραίωνη ιστορία και παράδοση, τα αξιοθέατα και τους πολιτιστικούς της 

θησαυρούς· η προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό μέσα από τις 

δραστηριότητες και τη συνεισφορά της ελληνικής ομογένειας· η προσπάθεια για 

πολύπλευρη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού από την πλευρά του Κράτους (αν 

και υπάρχουν ακόμα σημαντικά βήματα για να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση). 

Τέλος, η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία και ο ελληνικός τρόπος ζωής γενικότερα 

που χαρακτηρίζεται από μια έντονη επικοινωνιακή διάθεση. 

Μειονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού: 

Στην ερώτηση «πού πιστεύετε ότι μειονεκτεί η Ελλάδα σε σχέση με άλλους 

προορισμούς του εξωτερικού;», οι συχνότερες αναφορές, σύμφωνα με έρευνα που 

έγινε στον ελλαδικό χώρο, είναι οι εξής: οι τιμές, η ακρίβεια, η αισχροκέρδεια, η 

κακή ποιότητα εξυπηρέτησης, η νοοτροπία, η έλλειψη τουριστικής συνείδησης, η 
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σχέση ποιότητας και τιμής, η οργάνωση, η καθαριότητα, η έλλειψη υποδομών, οι 

μετακινήσεις, η μη αξιοποίηση τουριστικών αξιοθέατων και φυσικού πλούτου. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Θετικά αποτελέσματα: 

- ικανοποιεί τη φιλομάθεια του ατόμου, συντελεί στη διεύρυνση των πνευματικών 

του οριζόντων, καθώς έρχεται σε επαφή με φυσικές ομορφιές, σύγχρονα και 

παρελθοντικά έργα τέχνης, αρχαιολογικούς θησαυρούς. 

- προσφέρει τη χαρά της γνωριμίας με άλλους ανθρώπους που έχουν μια 

διαφορετική κουλτούρα και τρόπο ζωής, εμπλουτίζει την ατομική συνείδηση με νέες 

εμπειρίες και γνώσεις αλλά και τονώνει την κοινωνικότητα των ταξιδιωτών. 

- συντελεί στην απόδραση από τη μονοτονία και το άγχος της καθημερινότητας, 

ανανεώνει τον άνθρωπο σωματικά και, κυρίως, ψυχικά, βοηθώντας τον να 

χαλαρώσει και να αναζωογονηθεί αλλά και να αλλάξει παραστάσεις. 

- συντελεί στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, καθώς αποτελεί βασικότατη πηγή 

συναλλάγματος. 

- δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αφού χιλιάδες επαγγελματίες συνδέονται 

άρρηκτα με αυτόν. 

-συμβάλλει στην ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών και στην κατασκευή ή 

βελτίωση έργων υποδομής καθώς και στην αξιοποίηση των παραδοσιακών 

οικισμών και της φυσικής ομορφιάς. 

- βοηθά στη βαθύτερη γνώση και προβολή του εθνικού πολιτισμού στο εξωτερικό 

και καλλιεργεί στην κοινή γνώμη άλλων λαών θετικό κλίμα απέναντί του. Οι 

τουρίστες μετατρέπονται σε διαφημιστές του, επηρεάζοντας τόσο την κοινή γνώμη 

όσο και τις κυβερνήσεις των χωρών τους. 

-  προωθεί την πολιτισμική αλληλεπίδραση και συμβάλλει στην άρση των  

στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων, στην ενίσχυση των διακρατικών  

επαφών και στην καλλιέργεια οικουμενικού πνεύματος. Έτσι, συντελεί στην 

επικράτηση πνεύματος ειρηνικής συνύπαρξης και συναδέλφωσης των λαών και 

βοηθά στη σύσφιγξη των διεθνών σχέσεων, καθώς οι ταξιδιώτες αντιλαμβάνονται 

τόσο την ετερότητα όσο και την ομοιότητα των εθνών. 

- συμβάλλει στη μείωση της αστυφιλίας και στην αναβάθμιση της περιφέρειας και 

άλλων απομακρυσμένων περιοχών. 

  Αρνητικά αποτελέσματα: 

-  επιβαρύνεται το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον από τη μαζική προσέλευση 
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τουριστών και από τη χωρίς μέτρο και φροντίδα οικιστική ανάπτυξη, προκαλείται 

ρύπανση και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος (άναρχη και 

κακόγουστη δόμηση, μόλυνση, σκουπίδια, βεβήλωση αρχαιολογικών πόρων, 

αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων λόγω της άκρατης οικοπεδοποίησης, περιφράξεις 

παραλιών για την εκμετάλλευσής τους από το ιδιωτικό κεφάλαιο, υπερβολική 

αύξηση λυμάτων και απορριμμάτων από τις τουριστικές μονάδες, εξόντωση ζωικών 

πληθυσμών… Πρόκειται για κινήσεις που εντάσσονται στη λογική της 

μεγιστοποίησης του άμεσου κέρδους). 

 - εμπορευματοποιείται ο φυσικός, κοινωνικός και ιστορικός πλούτος μιας χώρας και 

επικρατεί η λογική του εύκολου και γρήγορου κέρδους· έτσι, επηρεάζεται και 

αλλοιώνεται ο ψυχισμός και η συμπεριφορά των ανθρώπων, αφού «παραδοσιακές» 

ηθικές αξίες, όπως είναι ο σεβασμός στον ξένο- φιλοξενούμενο, η καλοσύνη, η 

ευγένεια, το ανυπόκριτο ενδιαφέρον, η εξυπηρετικότητα, η προθυμία και η 

φιλόξενη διάθεση παραγκωνίζονται και τη θέση τους παίρνουν πρακτικές 

εκμετάλλευσης, η αγένεια, η αισχροκέρδεια, η υποκριτική δουλοπρέπεια. Ειδικά για 

την Ελλάδα, να επισημανθεί ότι παρατηρούνται συχνά τέτοια φαινόμενα 

κερδοσκοπίας και κακής παροχής υπηρεσιών, που τελικά δυσφημούν τη χώρα μας. 

Συχνά, εξάλλου, υιοθετείται μια μεροληπτική στάση ενάντια στους Έλληνες 

τουρίστες. 

- καταστρέφονται μνημεία πολιτισμού στο όνομα της κίβδηλης ανάπτυξης, της 

νεωτερικότητας και του ψευδεπίγραφου εκσυγχρονισμού, υποβαθμίζονται 

παραδοσιακοί οικισμοί, νοθεύονται παραδοσιακά προϊόντα, εξαφανίζονται οι 

ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών στη λογική της ισοπέδωσης και της 

πολιτιστικής ομοιομορφίας. Με αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε στην πολιτιστική 

αλλοτρίωση, αφού στην προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών περιοχές ολόκληρες 

χάνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους και αλλοιώνονται μόνο και μόνο για να 

προσελκύσουν νέους επισκέπτες. 

- αλλοιώνονται και εμπορευματοποιούνται -συχνά με κακόγουστο και χυδαίο 

τρόπο- γνήσιες μορφές έκφρασης της λαϊκής τέχνης (παράδειγμα η κατά συρροήν 

παραγωγή προϊόντων- αναμνηστικών που δήθεν μιμούνται τις λαϊκές δημιουργίες 

και πωλούνται σε χώρους τουριστικούς/ η τεχνητή γραφικότητα και ο 

προκατασκευασμένος εξωτισμός με την οποία περιβάλλονται λαϊκές εκδηλώσεις 

και λαϊκοί κώδικες επικοινωνίας και έκφρασης), ώστε να ανταποκρίνονται στις 

στερεότυπες προσδοκίες του τουριστικού πλήθους. 

- αναπτύσσεται υδροκέφαλα ο τουριστικός χάρτης της χώρας, καθώς, στο όνομα του 

«εύκολου» κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός προβάλλονται αποκλειστικά 

περιοχές που αποτελούν πόλο έλξης και εγκαταλείπονται,  υποτιμώνται και μένουν 

αναξιοποίητες άλλες, λιγότερο «ελκυστικές». 

- με την αποκλειστική προσήλωση στις τουριστικές υπηρεσίες παραμελούνται ή 

εγκαταλείπονται άλλοι τομείς οικονομίας (βιομηχανία, γεωργία, κτηνοτροφία, 

αλιεία…). Η μονομερής αυτή στροφή, ιδίως όταν επιχειρείται χωρίς οργάνωση και 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μπορεί να προκαλέσει την αστάθεια της οικονομίας 
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των τοπικών κοινωνιών. 

- παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (άκρατη οινοποσία και 

έκλυτη ζωή, χρήση ναρκωτικών ουσιών, αύξηση της εγκληματικότητας…) σε 

περιοχές όπου εισρέουν τουρίστες που αναζητούν την ξέφρενη διασκέδαση, την 

εκτόνωση και την παρεκτροπή. Οι άνθρωποι αυτοί με τη συμπεριφορά τους 

προσβάλλουν όχι τόσο τη χώρα προέλευσής τους όσο εκείνη που έχουν επισκεφτεί. 

- χάνεται ο εξερευνητικός χαρακτήρας του ταξιδιού 

- παραποιείται η γλώσσα μας με την υιοθέτηση ξενικών στοιχείων (λ.χ. 

ξενόγλωσσες επιγραφές). 

- παρατηρούνται συμπεριφορές μιμητισμού, εισβολή ξενόφερτων ηθών και τρόπων 

ζωής, στοιχεία που μπορεί να απορρέουν και από πιθανό σύμπλεγμα 

κατωτερότητας έναντι των τουριστών. 

- ανεβαίνει το κόστος ζωής σε τουριστικές περιοχές λόγω της συνεχούς αύξησης 

των τιμών. 

Παρατήρηση: Ο τουρισμός δε θα’ έπρεπε να είναι η άσκοπη περιδιάβαση του 

«νέου» τόπου χωρίς την προσέγγιση των ντόπιων ανθρώπων και λαών συχνότατα 

οι επισκέπτες ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τις αισθητικές απολαύσεις και το 

επίπεδο των ανέσεων που μπορεί να τους προσφέρει το ταξίδι ή ακόμα το θεωρούν 

ως κριτήριο κοινωνικής καταξίωσης και αναγνώρισης. Αυτό σημαίνει ότι 

αντιμετωπίζουν με επιφανειακό και ρηχό τρόπο τον τόπο επίσκεψής τους, δε 

βλέπουν το ταξίδι τους ως βίωμα, δηλαδή ως συμμετοχή του συναισθηματικού τους 

κόσμου στον ξένο τόπο και τρόπο ζωής. Κινούνται βιαστικά και ομαδικά, χωρίς δική 

τους βούληση, αλλά ακολουθώντας τους πολλούς. Βλέπουν αξιοθέατα και μνημεία, 

δίχως να προβληματίζονται, αγοράζουν αναμνηστικά ευτελούς αξίας, έρχονται σε 

επαφή με την εμπορευματοποιημένη πλευρά της παράδοσης, επιδιώκουν να ζήσουν 

σε έντονους ρυθμούς, να «ξεφαντώσουν». Επιχειρούν να βρουν μια διέξοδο από 

τους πιεστικούς ρυθμούς που τους επιφυλάσσει η καθημερινότητα, να εκτονωθούν 

και όχι να αναμορφωθούν ψυχικά και πνευματικά. Και βέβαια, επιστρέφουν στο 

σπίτι τους, χωρίς να έχουν κάτι καινούριο στις πνευματικές και ψυχικές τους 

αποσκευές. 

Ο τουρισμός πρέπει να έχει ως στόχο τη βιωματική γνώση και εμπειρία, δηλαδή την 

προσπάθεια να ζούμε ολόψυχα και συνειδητά τις στιγμές που περνάμε σε κάποιον 

καινούριο τόπο. Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνάμε τα όρια που οι ίδιοι έχουμε θέσει στον 

εαυτό μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις γνώσεις και τα συναισθήματά μας, είμαστε 

ανοιχτοί στην παρατήρηση του διαφορετικού, του νέου και πρόθυμοι να αφήσουμε 

τον «παλιό» μας εαυτό στην άκρη. Με άλλα λόγια, για να επιτελεί το σκοπό του ένα 

τουριστικό ταξίδι δε φτάνει μόνο η αλλαγή του τόπου αλλά, κυρίως, του τρόπου με 

τον οποίον αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, την αλλαγή της οπτικής μας γωνίας. Αν 

ξεφύγουμε από τα καταναλωτικά πρότυπα του μαζικού και εμπορευματοποιημένου 

τουρισμού, θα έχουμε αξιοποιήσει ουσιαστικά τις δυνατότητες που μας προσφέρει 
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ένα ταξίδι. 

Τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών αποτελεσμάτων του τουρισμού 

Επειδή για την πατρίδα μας ο τουρισμός συνιστά σημαντική πλουτοπαραγωγική 

πηγή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή από το κράτος στον τομέα 

αυτό. Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες και οργανωμένη δραστηριοποίηση 

από τους αρμόδιους φορείς αλλά και υπευθυνότητα τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στην ευθύνη του κράτους ανήκουν: 

 - ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων φορέων και οργανισμών που ασχολούνται ή 

εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας με στόχο την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. 

- η πολύπλευρη, φροντισμένη και αξιόπιστη προβολή της χώρας στην τουριστική 

αγορά του εξωτερικού. 

- ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της χώρας (βελτίωση συγκοινωνιακού και 

επικοινωνιακού δικτύου, εκσυγχρονισμός των ξενοδοχειακών μονάδων, λιμανιών, 

αεροδρομίων κ.λπ.), ώστε να εγγυώνται την ασφαλή μετακίνηση, την ευχάριστη 

διαμονή, την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

- η προστασία της εθνικής κληρονομιάς, η προβολή των αρχαιολογικών χώρων, η 

διατήρηση και η ανάδειξη των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας. 

- η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

- η επικράτηση πολιτικής και κοινωνικής ηρεμίας, η εγγύηση της ασφάλειας των 

πολιτών. 

- η έμφαση σε ιδιαίτερες μορφές τουρισμού, του αθλητικού, του θρησκευτικού, του 

επιχειρηματικού, του συνεδριακού ή του εναλλακτικού τουρισμού, του 

αγροτοτουρισμού, του οικοτουρισμού. 

- η ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού, με στόχο: α) την καλλιέργεια του σεβασμού 

από την πλευρά των τουριστών απέναντι στο φυσικό, ιστορικό και κοινωνικό 

περιβάλλον της πατρίδας μας και β) το αίσθημα ικανοποίησης και ευαρέσκειας, 

έτσι ώστε  όσοι επισκέπτονται τη χώρα μας να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της 

στο εξωτερικό. 

- η παροχή κινήτρων τουριστικής ανάπτυξης σε μη αξιοποιημένες περιοχές, ώστε 

να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα τουριστικού υδροκεφαλισμού. 

- η καταγγελία και η επιβολή ποινής σε κάθε περίπτωση αισχροκέρδειας, που 

αποτελεί δυσφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό. 

- η βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών σπουδών, έτσι ώστε όσοι ασχολούνται 
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με τον τουρισμό να είναι εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι, ικανοί να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους με συνέπεια, ευγένεια και επαγγελματισμό. 

Αποφασιστικής σημασίας είναι και η ευθύνη των ατόμων, που συνίσταται στα εξής 

στοιχεία: 

 -  συνεχής φροντίδα για την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων από τους ιδιώτες 

τουριστικών υπηρεσιών. 

 - σεβασμός στην ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση των τοπικών κοινωνιών και όχι 

εκποίηση αυτής για την αύξηση των επισκεπτών, αλλά διαφύλαξη της εθνικής μας 

φυσιογνωμίας. 

 - προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαφύλαξη της αισθητικής των 

τοπίων· η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτελεί το πρόσχημα της 

καταστροφής του περιβάλλοντος. 

- ανάκτηση βασικών ηθικών αξιών που για αιώνες χαρακτήριζαν τους Έλληνες και 

οι οποίες τα τελευταία χρόνια σημειώνουν σημαντική υποχώρηση, όπως της 

φιλοξενίας, της ευπρέπειας, της εντιμότητας, της  ειλικρίνειας, της προσήνειας. Κι 

όλα αυτά σε συνδυασμό με την οργάνωση, τον προγραμματισμό, τη σοβαρότητα και 

το σεβασμό στον πελάτη όλων όσοι απασχολούνται με τον τουρισμό. 

- συνειδητοποίηση της αξίας του τουρισμού ως αξιόπιστης μακροχρόνιας επένδυση, 

που αυξάνει το εθνικό και το ατομικό εισόδημα, συντελεί στην  ανάπτυξη, δη-

μιουργεί θέσεις εργασίας, αναδεικνύει με πολλούς τρόπους τη χώρα. Μια τέτοια 

αντίληψη θα οδηγήσει στη σωστή αντιμετώπισή του από τους κρατικούς φορείς 

αλλά και τους ιδιώτες. 

Θεματικός τουρισμός: Ο τουρισμός που γίνεται με συγκεκριμένο θέμα και με 

κύρια απασχόληση το θέμα αυτό. Π.χ. αγροτουρισμός= επίσκεψη σε τόπους 

αγροτικής παραγωγής, με ανάλογο τρόπο διαμονής, διαβίωσης και διατροφής/ 

αθλητικός τουρισμός (που περιλαμβάνει κυρίως αθλητισμό σε μέρη που παρέχουν 

αναγκαίες εγκαταστάσεις)/ οικολογικός τουρισμός (με έρευνα και δράση για 

τοπικά οικολογικά ζητήματα σε βιότοπους, υδροβιότοπους, σε εθνικούς δρυμούς και 

πάρκα)/ εκπαιδευτικός (διοργανώσεις συνεδρίων, επαγγελματικών συνεργασιών)/ 

συνεδριακός τουρισμός (τουρισμός που στηρίζεται σε επισκέπτες οι οποίοι 

συμμετέχουν σε ένα συνέδριο, σε περιοχές που προσφέρουν και άλλες 

δυνατότητες)/ ιαματικός τουρισμός (επίσκεψη σε περιοχές που έχουν πηγές με 

ιαματικά νερά) κ.λπ.)… 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο εναλλακτικός τουρισμός ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων 

τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται από εξειδίκευση ανάλογα με τις 
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ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους, απευθύνονται σε ένα 

εξειδικευμένο κοινό, στηρίζονται σε οικολογικά ανεκτές και ήπιες δραστηριότητες, 

ενώ αναδεικνύουν χωρίς να καταστρέφουν τα φυσικά κάλλη μίας περιοχής.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του εναλλακτικού τουρισμού είναι η αναζήτηση της 

αυθεντικότητας και της επαφής με την φύση, η άρνηση των απρόσωπων 

τουριστικών πακέτων, η αποφυγή των κοσμικών παραλιών, ο συνδυασμός των 

διακοπών με την προσφορά εθελοντικής εργασίας συμβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσφέρει 

λύσεις σε προβλήματα της τουριστικής εποχικότητας.  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

 Η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

 Η ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού 

αποθέματος. 

 Η άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

 

Τα σημαντικότερα είδη τουρισμού που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε 

εναλλακτικό τουρισμό είναι: 

Αγροτουρισμός ,Οικοτουρισμός ,Επαγγελματικός τουρισμός, Πολιτιστικός 

τουρισμός ,Μαθησιακός τουρισμός ,Θρησκευτικός τουρισμός, Τουρισμός υγείας 

,Κοινωνικός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός ,Αθλητικός τουρισμός  

Γεωτουρισμός ,Ορεινός-ορειβατικός τουρισμός, Χιονοδρομικός τουρισμός και 

τουρισμός χειμερινών αθλημάτων ,Περιπατητικός τουρισμός.  

 

Η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού συνοψίζεται στη διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού προορισμού, στην ικανοποίηση των 

αναγκών του ντόπιου πληθυσμού και στη δυνατότητα των χωρών, στις οποίες 

υπάρχουν σι τουριστικοί προορισμοί να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις δικές τους τουριστικές πολιτικές, και να 

μην οδηγούνται από τους μεγάλους τουριστικούς επιχειρηματίες (τους tours 

operators - ξενοδόχους) που συνήθως εξυπηρετούν πολυεθνικά ή ίδια οφέλη. 

Δυστυχώς οι μεγάλοι του τουρισμού συχνά επικυριαρχούν και διαμορφώνουν το 

τουριστικό γίγνεσθαι χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις τοπικές ανάγκες. ‘Έτσι 

στη σύγχρονη τουριστική περίοδο, υπάρχει η τάση περιορισμού του μαζικού 

τουρισμού και ενθάρρυνσης του εναλλακτικού ήπιου τουρισμού.  

 

Επιπτώσεις / οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού για τους επιχειρηματίες, την 

τοπική κοινωνία & την εθνική οικονομία 

Οι θετικές επιδράσεις της ανάπτυξης των διαφόρων μορφών του εναλλακτικού 

τουρισμού στην Ελλάδα εντοπίζονται σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, 

περιβαλλοντικό επίπεδο της χώρας. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο εναλλακτικός 

τουρισμός συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι 

καθοριστικό για τις ευαίσθητες, από άποψη εργασίας, κοινωνικές ομάδες των νέων 

και των γυναικών. Μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα θέσεις εργασίας μέσω 

ξενοδοχείων, εστιατορίων, πωλήσεων αναμνηστικών αντικειμένων αλλά και 

έμμεσα με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται από τις 
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επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον εναλλακτικό τουρισμό.  

Ακόμα, αναπτύσσεται συνήθως από τον τοπικό πληθυσμό δημιουργώντας 

συμπληρωματικά εισοδήματα για τις οικογένειες και συγκρατώντας τον 

κόσμο στις εστίες του. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σημαντική πληθυσμιακή μείωση και δημογραφική γήρανση. 

Η συμπληρωματικότητα του εισοδήματος αποτελεί θεμελιακό στοιχείο και εισάγει 

αυτομάτως την αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση στην έννοια «εναλλακτικός 

τουρισμός». Δεν αποτελεί τουριστική δραστηριότητα που θα υποκαταστήσει την ήδη 

υπάρχουσα απασχόληση του ντόπιου πληθυσμού, αλλά –αντιθέτως- είναι αυτός 

που θα την στηρίξει και θα την ενισχύσει. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο διαθέσιμο 

εισόδημα και βελτίωση των όρων ζωής.  

Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού συμβάλλει τα μέγιστα στην τοπική, 

περιφερειακή ανάπτυξη αφού η ύπαρξη του συντελεί στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου, μέσω της δημιουργίας της απαραίτητης τουριστικής 

υποδομής ήπιας κλίμακας, η οποία εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον. 

Αναπτυξιακά έργα υποδομής, που πιθανά να καθυστερούσαν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, υλοποιούνται εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Σ΄αυτά τα έργα 

περιλαμβάνονται βελτιώσεις σε θέματα υγιεινής και συγκοινωνιών, δίκτυα 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής τηλεπικοινωνιών, νέες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, εστιατόρια, δημόσιοι χώροι, καθώς και μία μαζική εισροή 

καλύτερης ποιότητας αγαθών και ειδών διατροφής.  

Η περιφερειακή ανάπτυξη συνδυάζεται με την προστασία και την ανάδειξη του 

φυσικού περιβάλλοντος, δεν δρα ανταγωνιστικά προς τους φυσικούς πόρους. 

Αντίθετα, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο 

και των επισκεπτών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επαφή του τουρίστα-επισκέπτη με τα 

οικοσυστήματα εντείνει την οικολογική συνείδηση και  

ευαισθητοποίηση με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του στην προστασία της φύσης.  

Η εκμετάλλευση του πλούτου της περιοχής γίνεται από τους ντόπιους 

επιχειρηματίες, που δεν παραβλέπουν την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι δίνεται η 

ευκαιρία στην τοπική κοινωνία να αναπτύξει και να διατηρήσει τη λαογραφία, 

την τοπική αρχιτεκτονική, να αναβιώσει εργασίες και τέχνες ξεχασμένες για 

να παράγει παραδοσιακά προϊόντα, τοπικά έθιμα και να οργανώσει 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά συντηρούν και δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα 

της περιοχής, αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και την μοναδικότητα του κάθε 

τόπου.  

Θεωρητικά ο εναλλακτικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που στην ιδανική 

περίπτωση ισοκατανέμει τους τουρίστες και το σύνολο της τουριστικής 

δραστηριότητας σε όλους τους μήνες του έτους αμβλύνοντας έτσι το πρόβλημα 

της τουριστικής εποχικότητας και τη διαφοροποίηση των τουριστικών 

περιόδων, που ως γνωστόν, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

του ελληνικού τουρισμού. Αποτελεί λύση για την αποκέντρωση του 

τουριστικού κυκλώματος, καταργεί την τοπική και χρονική υπερσυγκέντρωση 

τουριστών, αλλά και για την μείωση του κοινωνικού κόστους ανάπτυξης του 

τουρισμού αστικών περιοχών που έχει επιφέρει ο μαζικός τουρισμός.  

Ακόμα, ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί πηγή εσόδων για την ελληνική 

οικονομία. Οι κύριες θετικές οικονομικές επιδράσεις σχετίζονται με κέρδη 
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συναλλάγματος και τις συνεισφορές στα κρατικά έσοδα. Οι τουριστικές 

δαπάνες, η εξαγωγή και εισαγωγή σχετιζόμενων αγαθών και υπηρεσιών επιφέρουν 

έσοδα στην οικονομία της Ελλάδας που φιλοξενεί τους τουρίστες. Άλλα κρατικά 

έσοδα από την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως άμεσες και έμμεσες εισφορές. Στις άμεσες εισφορές 

περιλαμβάνονται οι φόροι σε εισοδήματα που προέρχονται από τουριστική 

απασχόληση, από τουριστικές επιχειρήσεις και από άμεσες χρεώσεις σε τουρίστες, 

όπως ο οικολογικός φόρος ή οι φόροι αναχώρησης. Οι έμμεσες εισφορές 

προκύπτουν από φόρους και δασμούς σε αγαθά και υπηρεσίες προς τους τουρίστες, 

όπως για παράδειγμα φόρους για αναμνηστικά αντικείμενα, αλκοολούχα ποτά, 

εστιατόρια κ.λ.π.  

Τα ταξίδια φέρνουν τους ανθρώπους, διαφορετικών πολιτισμών, σε επαφή 

μεταξύ τους. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του εναλλακτικού τουρισμού, 

μπορεί να δημιουργηθεί σιωπηρά ένα κλίμα κατανόησης ανάμεσα στους 

ανθρώπους και στους πολιτισμούς και να προωθηθούν πολιτιστικές 

ανταλλαγές ανάμεσα στους «φιλοξενούμενους» και τους «οικοδεσπότες». Με 

τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι πιθανότητες για τους ανθρώπους να αναπτύξουν 

αμοιβαία συμπάθεια και κατανόηση και να μειωθούν οι προκαταλήψεις. Έτσι, ο 

εναλλακτικός τουρισμός λειτουργεί κι αυτός ως μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης.  

 

Επιπτώσεις / οφέλη για τον τουρίστα-επισκέπτη του εναλλακτικού τουρισμού 

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο είδος τουρισμού 

στην Ελλάδα και ασκεί μεγάλη γοητεία ιδιαίτερα στους κατοίκους των 

μεγαλουπόλεων. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής των μεγάλων πόλεων 

δημιουργούν στους ανθρώπους έντονη επιθυμία να βρεθούν κοντά στην φύση 

για να απολαύσουν την γαλήνη, την ησυχία αλλά και το διαφορετικό τρόπο 

ζωής που τους. Ο επισκέπτης αποφεύγει τον συνωστισμό, το θόρυβο, την 

αισχροκέρδεια των ανεπτυγμένων και ήδη κορεσμένων τουριστικών περιοχών 

με στόχο την ψυχολογική του ικανοποίηση και να περάσει ένα ευχάριστο 

«διάλειμμα» από το άγχος, το στρες και τους έντονους και γρήγορους ρυθμούς 

της πόλης.  

Κυρίως όμως μπορεί να χαρεί τη ζεστή ανθρώπινη «φιλοξενία» και την 

αυθόρμητη καλοσυνάτη συμπεριφορά των κατοίκων του τόπου προορισμού. 

Έρχεται σε γνωριμία με τα τοπικά ήθη και έθιμα, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα 

αυθεντικά χαρακτηριστικά του τόπου που επισκέπτεται. Ο τουρίστας έρχεται σε 

στενή επαφή με το περιβάλλον και με δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να 

συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί, να αθληθεί  

και νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. Τέτοιες 

δραστηριότητες μπορεί να είναι:  

Αγροτικές δραστηριότητες, όπως μάζεμα ελιάς, μανιταριών  

Οικοτουρισμό, όπως παρατήρηση φυτών και ζώων, υγροβιότοπων  

Αθλητικές δραστηριότητες, όπως ποδηλασία, ιππασία, τένις  

Πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση φεστιβάλ, επίσκεψη σε 

αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια  

Μαθήματα, όπως αργαλειού, παραδοσιακής μαγειρικής  

 

Ο εναλλακτικός τουρισμός απευθύνεται και σε άτομα, τα οποία δεν έχουν τη 
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δυνατότητα να προσφέρουν στον εαυτό τους τις διακοπές που επιθυμούν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί τόσο ο κοινωνικός τουρισμός όσο και ο 

τουρισμός υγείας. Άτομα που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, άτομα 

με ειδικές ανάγκες καθώς και άτομα της τρίτης ηλικίας μπορούν να απολαύσουν 

ένα τουριστικό πακέτο διακοπών.  

«Ελλάδα»: ιδανική χώρα για την ανάπτυξη και εξέλιξη του εναλλακτικού 

τουρισμού 

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης, εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες: α) την 

καλή οικονομία των χωρών προέλευσης, β) την παγκόσμια ηρεμία, αλλά και την 

ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και γ) το φυσικό, δομημένο και πολιτιστικό 

περιβάλλον της χώρας υποδοχής.  

Το πιο βασικό όμως είναι το περιβάλλον με την ευρεία έννοια της χώρας 

προορισμού και εδώ μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλές περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, σπάνια 

βιοποικιλότητα, άριστες κλιματολογικές συνθήκες και μια ανεξάντλητη 

αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά. Κατά συνέπεια πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα υποδομής 

 

Τα θετικά του Ελληνικού τουρισμού: α) Σημαντικός τουριστικός προορισμός 

παγκοσμίως (17η χώρα σε αφίξεις, 27η σε εισπράξεις: στοιχεία 2000). β) Πολύ 

σημαντικοί ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι. γ) Αφθονία και ποικιλομορφία 

φυσικών πόρων. δ) Ευρύτατη παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τομέα στο πλαίσιο των τελευταίων τάσεων διατροφής. ε) Δημιουργία 

τα τελευταία σημαντικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για προσέλκυση ειδικού 

τουρισμού, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμοί μονάδων.  

 

Τα αρνητικά του Ελληνικού τουρισμού: α) Ελλείψεις σε κοινωνικές υποδομές, 

εξοπλισμό και συναφείς υπηρεσίες. β) Αδυναμίες οργάνωσης και λειτουργίας 

επιμέρους τουριστικών κλάδων που οδηγούν σε χαμηλής ποιότητας τουριστικό 

προϊόν. γ) Περιορισμένη διεύρυνση τουριστικού προϊόντος σε νέες κατηγορίες και 

νέες αγορές. δ) Χαμηλή ημερήσια δαπάνη και μικρή διάρκεια παραμονής 

εισερχόμενου τουρισμού. ε) Χαμηλή ανταγωνιστικότητα τουριστικού προϊόντος. στ) 

Εξάρτηση από μεγάλα πρακτορεία διεθνούς τουρισμού. ζ) Έλλειψη κατάλληλα 

εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε αριθμό όσο και σύνθεση. η) Άνιση 

ανάπτυξη μεταξύ περιφερειών της χώρας, θ) Κόπωση των τουριστών από προϊόντα 

του μαζικού τουρισμού αλλά και από τους παραδοσιακούς χώρους υποδοχής. ι) 

Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι 

επισκέπτες αποφεύγουν περιοχές με προβλήματα ρύπανσης καθώς και περιοχές 

υπέρ-εμπορευματοποιημένες, αιτώντας περισσότερες αυθεντικές εμπειρίες. 

Το «τουριστικό σύμπλεγμα του Ανταίου» 

Η τάση του ανθρώπου να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την φύση, όταν 

εκδηλώνεται με την μορφή τουριστικής δραστηριότητας, ονομάζεται στην 

ψυχολογία «τουριστικό σύμπλεγμα του Ανταίου».  

 

Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και πολιτιστικός τουρισμός 

Όταν αναφερόμαστε στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη εννοούμε τον 

οικονομικά βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δεν καταστρέφει τους πόρους από τους 
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οποίους θα εξαρτηθεί το μέλλον του τουρισμού και ειδικότερα το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον του τόπου υποδοχής (Russo & van der Borg, 2002). Η 

παράμετρος αυτή αποτελεί, επίσης, και βασικό άξονα του πολιτιστικού τουρισμού. 

Οι δραστηριότητες στον πολιτιστικό τουρισμό ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές 

μορφές του τουρισμού αναψυχής και σχετίζονται με τον πολιτιστικό πλούτο της 

κάθε περιοχής (Russo & van der Borg, 2002). Ο πολιτιστικός τουρισμός έχει ως 

στόχο την επίσκεψη σε ένα τόπο για γνωριμία του τουρίστα με τα πολιτισμικά 

στοιχεία, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής μέσω της επαφής 

του επισκέπτη με τον πολιτισμό της περιοχής.  

 

Μαζικοποίηση τουρισμού υπάρχει, όχι όταν ο αριθμός των τουριστών 

αυξάνεται, αλλά όταν σι τουρίστες ανισοκατανέμονται στο χρόνο και στον 

τόπο. Και πρέπει να διευκρινιστεί ότι κανένας δεν υποστήριξε ποτέ ότι αυτό 

καθεαυτό το τουριστικό φορτίο πρέπει να περιοριστεί. Η συνεχής τουριστική 

ανάπτυξη πάντα είναι επιθυμητή. Δεν είναι όμως επιθυμητή ούτε η εκδήλωση της 

τουριστικής δραστηριότητος κατά τη διάρκεια της θερινής μόνο περιόδου και μόνο 

στους τουριστικούς προορισμούς και ούτε η άναρχη, ανεξέλεγκτη και 

απρογραμμάτιστη τουριστική ανάπτυξη. Γιατί η εκδήλωση της τουριστικής 

δραστηριότητας μόνο κατά τη θερινή περίοδο δημιουργεί το πρόβλημα της 

τουριστικής εποχικότητας και η συγκέντρωση των τουριστών σε ορισμένους 

μόνο τόπους, τους τουριστικούς προορισμούς, έχει σαν αποτέλεσμα οι τόποι 

αυτοί να υπεραναπτύσσονται τουριστικά, συχνά άναρχα και ανεξέλεγκτα, να 

συνιστούν αντικείμενο  υπερεκμετάλλευσης από τους τουριστικούς 

επιχειρηματίες, συχνά ληστρικά και εξαντλητικά και τελικά να αποστερούνται 

τους πόρους τους, συχνά οριστικά και μη αναστρέψιμα, για να εγκαταλειφθούν 

τότε και να αναζητηθούν νέοι προορισμοί που παράγουν νέα τουριστικά προϊόντα. 

Σήμερα ο μαζικός τουρισμός κατηγορείται και χαρακτηρίζεται σαν 

τερατούργημα και σαν μια τουριστική τακτική που δεν έχει στην ουσία κανένα 

αντισταθμιστικό όφελος για τον τουριστικό προορισμό, τον ντόπιο πληθυσμό 

και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού  «η ανάπτυξη βιώσιμου 

τουρισμού ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου τουρίστα και των 

τουριστικών περιοχών, ενώ συγχρόνως οδηγεί στη διαχείριση όλων των φυσικών 

πόρων με τρόπο που να ικανοποιεί τις οικονομικές, αισθητικές και κοινωνικές 

παραμέτρους και ανάγκες, και να διατηρεί την πολιτισμική ποικιλότητα, τις βασικές 

οικολογικές διαδικασίες, τη βιοποικιλότητα και τα συστήματα στήριξης της ζωής». 

Ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει να διατηρεί και να προστατεύει το περιβάλλον της 

τουριστικής περιοχής, αλλά και τον αριθμό των τουριστών, καθώς και τον 

πληθυσμό της τουριστικής περιοχής.  

Η εκπαίδευση θεωρείται βασικός παράγοντας για την προώθηση της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης, η στρατηγική της οποίας θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα 

συνολικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών, που θα 

συνδέεται με την άριστη χρήση των πόρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η 

βιολογική ποικιλότητα, η ελαχιστοποίηση των οικολογικών, πολιτισμικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων και, συγχρόνως, η μεγιστοποίηση του οφέλους της 

διατήρησής τους για τις τοπικές κοινωνίες. Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει κεντρικό 
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ρόλο στην ευαισθητοποίηση και τη μέριμνα για το περιβάλλον των τουριστικών 

προορισμών, καθώς και στην κριτική προσέγγιση αλλά και συνειδητοποίηση της 

δύναμης που έχουν οι τουρίστες, ώστε να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα 

από την επιλογή κατάλληλων τουριστικών προορισμών και δραστηριοτήτων για τις 

διακοπές τους.  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

αφορά στη μάθηση σχετικά με το περιβάλλον, μέσα από το περιβάλλον 

και για χάρη του περιβάλλοντος. Αποσκοπεί στη δημιουργία συνειδητού 

και ενεργού πολίτη, καθώς του καλλιεργεί την ικανότητα να κατανοεί 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να λαμβάνει αποφάσεις και να 

αναλαμβάνει δράση σε σχέση με αυτά. Συμπεριλαμβάνεται η μελέτη 

παραμέτρων αλληλεξαρτώμενων και αλληλοσχετιζόμενων, όπως η 

δημοκρατία, η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

ισότητα και η ισότητα των φύλων, η φτώχεια και η εξασφάλιση τροφής και 

ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για όλους, η πολυπολιτισμικότητα, η 

αποδοχή της διαφορετικότητας,  κ.ά. Αποτελεί εκπαίδευση που εμπλέκει το 

παιδί σε μια κριτική θεώρηση του ρόλου του για το μέλλον του πλανήτη και 

συνεπώς αποτελεί και το κατάλληλο πεδίο για εισαγωγή θεμάτων σχετικών με 

τα ταξίδια και τον τουρισμό, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη. Οι διακοπές και τα ταξίδια αποτελούν για τα παιδιά δραστηριότητες με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε σχετικά θέματα όπως οι διακοπές, τα ταξίδια, οι 

τουρίστες, και οι διαφορετικές στάσεις των τουριστών να κεντρίζουν το ενδιαφέρον 

τους.  

Έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι, όταν ταξιδεύουν σε περιοχές με διαφορετικό 

πολιτισμό, ήθη και έθιμα, θα πρέπει να δείχνουν σεβασμό τόσο στους 

κατοίκους όσο και στο περιβάλλον. Θα συνειδητοποιήσουν επίσης πόσο 

σημαντική είναι η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του 

τόπου τους για τη βιωσιμότητα του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά και του ίδιου 

του τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη σημασία για την 

ευημερία των κατοίκων. 

 

 

Αγροτουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική εκείνη μορφή τουρισμού η οποία 

αναπτύσσεται σε μη τουριστικά κορεσμένες αγροτικές περιοχές και συνδέεται με 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο 

στους «οικοδεσπότες» όσο και στους «φιλοξενούμενους» των περιοχών αυτών να 

υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες. Ως δραστηριότητα 

αναπτύσσεται από τους μόνιμους κάτοικους των περιοχών του πρωτογενούς τομέα, 

οι οποίοι χρησιμοποιούν τον αγροτουρισμό ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος. 

Τα άτομα που επιλέγουν την εναλλακτική αυτή μορφή του τουρισμού είναι άτομα 

που αναζητούν στις διακοπές τους τη «φόρμουλα των 3Φ» (Φύση-Φιλία-

Φιλοξενία) και απορρίπτουν ή δεν νιώθουν ότι τους εκφράζει εκείνη των 3S (Sun-

Sea-Sand) του μαζικού τουρισμού, όπως αυτή έχει εξελιχθεί στις μέρες μας. Τα 

άτομα αυτά τις περισσότερες φορές έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα 

(φυσιολάτρες, παρατηρητές πουλιών, παρατηρητές χλωρίδας και πανίδας, 

ορειβάτες κ.ά.) και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα στα περιβαλλοντικά και 
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κοινωνικά προβλήματα.  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αγροτουριστικού προϊόντος είναι:  

η απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος και η γνωριμία με τα χαρακτηριστικά 

φυσικά τοπία, τα τοπία φυσικού κάλλους και την πανίδα και χλωρίδα των εκάστοτε 

περιοχών  

η επαφή και η γνωριμία με την τοπική αγροτική πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη 

και τα έθιμα των κατοίκων, η συμμετοχή σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ.  

η προσφορά διαφοροποιημένων, υψηλής ποιότητας τουριστικών προϊόντων ( για 

παράδειγμα βιολογικών παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων προστατευόμενης 

ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης)  

η παρατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και πιθανώς η συμμετοχή σε αυτές  

η άσκηση παράλληλων τουριστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο (ορειβασία, 

πεζοπορία, ανεμόπτερο πλαγιάς κτλ.)  

 

Ως οικοτουρισμός ορίζεται ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουρισμός και η 

επίσκεψη σε φυσικές περιοχές, που αποσκοπεί στην απόλαυση και εκτίμηση 

της φύσης(και των πολιτισμικών στοιχείων του παρόντος και του 

παρελθόντος) και ο οποίος προάγει στη διατήρηση της φύσης, έχει χαμηλή 

επίδραση επισκεπτών και παρέχει χρήσιμη ενεργή κοινωνικο-οικονομική 

ανάμιξη του ντόπιου πληθυσμού.  

Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, καθώς παρά 

την μικρή της έκταση παρουσιάζει σπάνια γεωμορφολογία με έντονες αντιθέσεις 

και πολλές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Χιλιάδες δαντελωτές ακτές, 

επιβλητικά βουνά, σπήλαια και φαράγγια, λίμνες, ποτάμια, βιότοποι εξαιρετικής 

ομορφιάς και μοναδικά οικοσυστήματα «προικίζουν» την ελληνική γη με 

εντυπωσιακά τοπία, τα οποία σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα της χώρας καθιστούν 

την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις του οικολογικού εναλλακτικού 

τουρισμού.  

Επισκεπτόμενος διάφορες περιοχές της χώρας, ο φυσιολάτρης-περιηγητής έχει 

την ευκαιρία: 

να περιπλανηθεί στα αισθητικά δάση ή να εξερευνήσει τους εθνικούς δρυμούς όχι 

μόνο στην ορεινή ενδοχώρα αλλά και σε ορισμένα νησιά ή κοντά σε ποταμούς ή 

λίμνες  

να απολαύσει τα υπέροχα μνημεία της φύσης, τα φαράγγια, τα σπήλαια και τους 

καταρράκτες  

να παρατηρήσει και να θαυμάσει τα σπάνια είδη πουλιών που φωλιάζουν ή 

καταφεύγουν στα παράκτια οικοσυστήματα και τους υγρότοπους (βραχώδεις ακτές, 

αμμώδεις παραλίες, αμμοθίνες, δέλτα ποταμών, λίμνες, έλη κτλ.)  

να μελετήσει την εξαιρετική ποικιλία της χλωρίδας στην ελληνική ύπαιθρο  

να συμμετάσχει σε δραστηριότητες extreme σπορ (κανό-καγιακ, rafting, monocraft, 

hydro speed, ποδήλατο βουνού κ.ά.) που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν θεαματική 

άνοδο στην Ελλάδα  

τέλος, να διαμείνει σε πρότυπες αγροτουριστικές μονάδες, που αναπτύσσονται σε 

όλη την επικράτεια και δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει την 

τοπική αρχιτεκτονική, πολιτιστική και γαστρονομική παράδοση, αλλά και τα 

προϊόντα, τις αγροτικές ασχολίες και την καθημερινή ζωή των κατοίκων κάθε 
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περιοχής  

 

Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών οφείλουν να τηρούν 

προσεκτικά τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση, 

την αποφυγή κάθε ενόχλησης των φυσικών βιοτόπων και διατάραξης της 

ισορροπίας των οικοσυστημάτων.  

 

Ο πολιτιστικός τουρισμός σχετίζεται με την επίσκεψη σε ένα τόπο με 

στόχο την επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού (αρχαιολογικά, βυζαντινά, 

κλασικά ή νεότερα μνημεία, ιστορία, τέχνες, λαογραφία κτλ.). Συνήθως δεν 

εμφανίζεται μόνος του, εκτός των περιπτώσεων εκπαιδευτικών εκδρομών 

σχολείων, αλλά πραγματοποιείται συμπληρωματικά με κάποιο άλλο είδος 

τουρισμού, προσφέροντας γνώση και ποικιλία στο τουριστικό προϊόν.  

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και δημοφιλέστερα είδη 

τουρισμού. Από τους περασμένους αιώνες άτομα ή ομάδες περιηγητών, 

αναζητώντας τη γνώση, την εμπειρία, την προσωπική ανακάλυψη, 

πραγματοποιούσαν ταξίδια σε τόπους με αρχαιολογικό, ιστορικό, λαογραφικό ή 

θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε μέρη με διαφορετικό πολιτισμό και εθνολογικές 

ιδιομορφίες. Ο πολιτιστικός τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστική 

εμπειρία, προσφέρει την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευματική 

κληρονομιά μίας περιοχής καθώς και στη σημερινή δημιουργία.  

Επίσης, περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες είτε παθητικές, όπως 

παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (μουσικών συναυλιών, θεατρικών 

παραστάσεων κ.ά.), επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, περιηγήσεις 

σε πολιτιστικές διαδρομές, είτε ενεργητικές, όπως εκμάθηση τοπικής μαγειρικής, 

τέχνης ή συμμετοχή σε λαογραφικές δραστηριότητες. Μία άλλη σημαντική 

παράμετρος που χαρακτηρίζει αυτή την μορφή τουρισμού, είναι η στενή και 

ουσιαστική επαφή που αποκτούν οι επισκέπτες με τον τοπικό πληθυσμό, τα ήθη και 

τις παραδόσεις του, σε συνδυασμό με τα πολιτισμικά δρώμενα στην περιοχή.  

Μαθησιακός τουρισμός είναι ο τουρισμός που αναφέρεται στην μάθηση. 

Συγκεκριμένα, είναι κάθε μορφή τουρισμού που έχει σαν τουριστικό προϊόν τη 

μάθηση ή που η τουριστική πελατεία έχει θεσμική σχέση με τη μάθηση.  

Οι κυριότερες μορφές μαθησιακού τουρισμού είναι:  

ο εκπαιδευτικός τουρισμός  
Ο εκπαιδευτικός τουρισμός έχει σαν κύριο τουριστικό προϊόν τη μάθηση. Οι 

τουρίστες, δηλαδή, μεταβαίνουν σε ένα τουριστικό προορισμό για να εκπαιδευτούν 

και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους έχουν και τουριστικές δραστηριότητες. 

Ή κάνουν τουρισμό, ένα οποιοδήποτε είδος τουρισμού, και κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους έχουν και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Μορφές εκπαιδευτικού τουρισμού είναι τα διάφορα εκπαιδευτικά ταξίδια στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό, που οργανώνουν διάφοροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. 

Είναι επίσης η συμμετοχή σπουδαστών ή φοιτητών σε εκπαιδευτικές αποστολές 

(ανασκαφές, διάφορες έρευνες, πρακτικές ασκήσεις κλπ.), όπως και η συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και σε διάφορες 

εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις, αν και εφόσον η συμμετοχή προϋποθέτει μετακίνηση 

προς τον τόπο που λαμβάνουν χώρα.  
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ο μαθητικός, σπουδαστικός, φοιτητικός τουρισμός  

Αυτές οι μορφές τουρισμού έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους, το ότι η 

τουριστική τους πελατεία αποτελείται από μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές. Είναι 

στην ουσία τουρισμός νέων. Είναι επίσης εκπαιδευτικός τουρισμός, αφού η 

τουριστική πελατεία αποτελείται από νέους που έχουν θεσμική σχέση με την 

εκπαίδευση (φοιτούν σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα). Κατά τη διάρκεια του 

μαθητικού, σπουδαστικού, φοιτητικού τουρισμού, οι μαθητές, σπουδαστές και 

φοιτητές αντίστοιχα ταξιδεύουν στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων με την 

μαθησιακή τους ιδιότητα. Χωρίς την ιδιότητα αυτή, όταν ταξιδεύουν, απλά κάνουν 

τουρισμό νέων.  

Τα παραπάνω ταξίδια εκδηλώνονται συνήθως με την μορφή του κατασκηνωτικού 

τουρισμού ή με την μορφή εκδρομών (2-5 ημέρες) ή και μεγάλων εκδρομών (άνω 

των 5 ημερών).  

 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι η εναλλακτική μορφή τουρισμού κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι τουρίστες ασκούνται, γυμνάζονται, παίζουν ή 

αθλούνται και συγκεκριμένα επιδίδονται σε ένα ή περισσότερα αγωνίσματα. Η 

μορφή αυτή του τουρισμού ονομάζεται ειδικότερα αθλητικός τουρισμός 

ανάπαυσης ή αναψυχής.  

Όταν οι ασχολούμενοι με τον αθλητισμό (αθλητές, προπονητές, συνοδοί, 

βοηθητικό προσωπικό, οπαδοί) ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε 

αθλητικούς αγώνες, αλλά προ, ενδιάμεσα και μετά τους αγώνες αναπτύσσουν 

τουριστικές δραστηριότητες, τότε προκύπτει η εναλλακτική μορφή του 

αθλητικού τουρισμού επιδόσεων ή άμιλλας.  

Η Ελλάδα, χώρα όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι ιδανική για την 

ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και για την τέλεση αθλητικών 

αγώνων. Τις τελευταίες δεκαετίες, στη χώρα διοργανώνονται όλο και συχνότερα 

μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε πολλά σπορ (παγκόσμια πρωταθλήματα, 

πανευρωπαϊκοί αγώνες, σημαντικά διεθνή τουρνουά κ.ά.) με κορυφαίο γεγονός 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, στην Αθήνα. Οι αθλητικές αυτές διοργανώσεις 

συνέβαλαν σημαντικά στην κατασκευή, σε όλη την επικράτεια, πολλών σύγχρονων 

μεγαλύτερων ή μικρότερων αθλητικών εγκαταστάσεων, σταδίων και προπονητικών 

κέντρων για ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων, όπου σήμερα οι κάτοικοι αλλά και οι 

επισκέπτες κάθε περιοχής έχουν την δυνατότητα να ασκηθούν στο αγαπημένο τους 

σπορ (στίβος, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, μπάσκετ, τένις, γκολφ, κτλ).  

  
 

Έκθεση Γ Λυκείου: Ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος 

(θέματα - απαντήσεις) 

ΚΕΙΜΕΝΟ:«Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος» 
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§ 1 Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις 

εθνικές ταυτότητες των πολιτών σε όλες τις χώρες - μέλη. Ας μην ξεχνάμε όμως 

ότι τα έθνη, κράτη - μέλη της Ένωσης, δεν είναι ίσα ούτε πληθυσμιακά ούτε σε 

έκταση γεωγραφική ούτε ακόμα περισσότερο οικονομικά και στρατηγικά. Την 

Ένωση, άρα, παραμονεύει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε ολιγαρχία των 

ισχυρότερων χωρών της, μολονότι είναι συγχρόνως σπουδαία πρόκληση το 

όνειρο της Ευρώπης των λαών. 

§ 2 Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου δεδομένη η ευρωπαϊκή (δηλαδή διεθνική) 

συναίνεση στο τι σημαίνει ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος ούτε ποια είναι 

η ευρωπαϊκή κουλτούρα που πρέπει να καλλιεργήσουμε δίπλα στην εθνική 

ταυτότητα και κουλτούρα των νέων γενεών. 

§ 3 Πρώτα πρώτα, η ευρωπαϊκή κουλτούρα έχει παράδοση και ιστορία που μέρος 

της πρέπει να διαφυλάξουν οι χώρες-μέλη και μέρος της πρέπει να κρίνουν και 

να ξεπεράσουν, με στόχο τη δημοκρατία και την ενότητα μέσα στην ισότητα. Η 

ευρωπαϊκή κουλτούρα δεν περιέχει μόνο την αποδοχή της κλασικής 

αρχαιότητας, τη διαφωτιστική κληρονομιά και τις δημοκρατικές αξίες της 

γαλλικής επανάστασης. Έχει ακόμα διαμορφώσει, μέσα από την ιστορία της, 

ιδεολογίες ανταγωνιστικές και ρατσιστικές, που δικαιώνουν τον έλεγχο εδαφών 

και την κυριαρχία πάνω σε άλλους λαούς, την ταξινόμηση λαών και πολιτισμών, 

την κυριαρχία των ολίγων. 

§ 4 Αυτές οι αυταρχικές ιδεολογίες, προϊόν του παρελθόντος των επεκτατισμών 

και της αποικιοκρατίας, στηρίζουν τον ισχυρότατο στην Ευρώπη ιδεολογικό μύθο 

για τη δήθεν ανωτερότητα των δυτικών και βόρειων Ευρωπαίων και την 

παράλληλη πολιτισμική «κατωτερότητα» όσων ανήκουν τόσο στην «Ανατολή» 

(με τη γεωγραφική, αλλά και πολιτική σημασία του όρου), όσο και στον Νότο (με 

την οικονομική, εκτός από γεωγραφική του, σημασία). Η βαθιά συντηρητική 

ιδεολογία, που αποδίδει αξία στον Βορρά και υποτιμάει τον Νότο, που βλέπει 

ανωτερότητα στη Δύση και κατωτερότητα στην Ανατολή, έχει γεννηθεί και 

διαδοθεί από τον επεκτατισμό και την οικονομική λεηλασία άλλων λαών, είναι 

ιδεολογία του αιώνα της αποικιοκρατίας. 

§ 5 Δεν είναι δυνατό να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, που να οικειοποιηθούν οι 

μελλοντικές γενιές δίπλα στην εθνική τους, αν δεν καταπολεμηθούν αυτά τα 

βαθιά συντηρητικά στερεότυπα του παρελθόντος και αν δεν αντικατασταθούν 

από ένα νέο πολιτισμικό και αξιακό μείγμα 

.§ 6 Το περιεχόμενο της νέας ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει όχι 

μόνο να αφήσει πίσω, ως προϊόν της ιστορίας μιας άλλης εποχής, το 
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κεντροευρωπαϊκό στερεότυπο που κληρονόμησαν οι αιώνες της αποικιοκρατίας, 

αλλά επίσης να διαμορφώσει μια νέα πολιτισμική ταυτότητα που θα περιέχει ως 

συστατικό της αξίας της το νότιο και ανατολικό πολιτισμικό πρότυπο, το 

διαμορφωμένο από τη «μεγάλη διάρκεια» της Ιστορίας, το μεσογειακό 

πολιτισμικό πρότυπο. 

§ 7 Αυτό το πρότυπο ανήκει στη «μεγάλη διάρκεια» καθώς είναι μωσαϊκό 

στοιχείων από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Ευρώπης, τον αρχαιότατο 

εβραϊκό πολιτισμό, τη διαχρονική λάμψη της ελληνικής αρχαιότητας, τη 

ρωμαϊκή αυτοκρατορία, την άνθιση του αραβικού πολιτισμού, που ανέπτυξε τα 

μαθηματικά και διέσωσε τον Αριστοτέλη, την ευρύτατη πολιτισμική επίδραση 

του Βυζαντίου, τη βαθιά επίδραση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

§ 8 Το μεσογειακό πρότυπο του πολιτισμού έχει αξίες πολύτιμες να προσφέρει 

στην ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος, καθώς είναι θεμελιωμένο οικονομικά 

στη λιτότητα, κοινωνικά στη συλλογικότητα, πολιτικά στη μάχη ενάντια στο 

δεσποτισμό, και φιλοσοφικά στον ορθολογισμό, που όμως αφήνει ανοιχτά 

παράθυρα στο άγνωστο και στο ακατανόητο. 

§ 9 Αυτή τη μεσογειακή κουλτούρα της μακριάς «διάρκεια» συμβολίζει η 

παράδοση της σκληρής εργασίας σε συνθήκες άγονες και άνυδρες και ο 

σεβασμός που καλλιέργησε στις πηγές φυσικού πλούτου. Τη συμβολίζει η ηθική 

του καρβελιού, που μοιράζεται με δικαιοσύνη, που θεμελίωσε τη βεβαιότητα ότι 

εγκυμονεί οπωσδήποτε καταστροφές το χάσμα της οικονομικής ανισότητας. 

Τέλος, τη συμβολίζει η πολιτική παράδοση της άρνησης υποταγής σε κάθε 

δεσποτισμό, η πεισματική μάχη αιώνων για την ανισότητα και τον 

αυτοπροσδιορισμό, πολύτιμη μαγιά για την Ευρώπη των λαών. 

§ 10 Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι οικειοποίηση 

του ευρωκεντρικού προτύπου. Πρέπει να εφευρεθεί και να δημιουργηθεί από την 

αρχή μια νέα ταυτότητα, που θα προσθέσει στα θετικά στοιχεία του 

ευρωκεντρικού προτύπου τα θετικά στοιχεία του μεσογειακού, δηλαδή θα 

συμπληρώσει τον ορθολογισμό με τη φαντασία, την οικονομική ανάπτυξη με 

την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεγάλες ανισότητες με την κοινωνική 

ευαισθησία του κινδύνου που εγκυμονούν, τη γραφειοκρατία και τον 

αυταρχισμό με τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, το κέρδος με την 

ποιότητα της ζωής και το δικαίωμα στην ευτυχία.        (Άννα Φραγκουδάκη) 

 

 

Η αναγκαιότητα τήρησης της παράδοσής μας είναι καθολικά αποδεκτή 

ιδιαίτερα στα πλαίσια των πρόσφατων εξελίξεων της Ευρωπαϊκής και 

Βαλκανικής Ιστορίας. Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία πρέπει να 
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εκσυγχρονιστεί ακολουθώντας τους ρυθμούς που ορίζει η παγκόσμια 

εξέλιξη. Νομίζετε ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αντιφατικές μεταξύ τους; 

Καταγράψτε τη στάση των σημερινών νέων απέναντι στην παράδοση; 

 

 

Η συγγραφέας αντιπαραβάλλει το κεντροευρωπαϊκό πρότυπο με το μεσογειακό. 

Στο μεν πρώτο προσδίδει θετικά («αποδοχή της κλασικής αρχαιότητας, τη 

διαφωτιστική κληρονομιά και τις δημοκρατικές αξίες της γαλλικής 

επανάστασης», ορθολογισμός, οικονομική ανάπτυξη) και αρνητικά 

χαρακτηριστικά (ανταγωνισμός, ρατσισμός, κυριαρχία σε άλλους λαούς, 

επεκτατισμός, αποικιοκρατία, συντηρητική ιδεολογία, γραφειοκρατία και 

αυταρχισμός, κέρδος), ενώ στο δεύτερο αποδίδει αποκλειστικά θετικά 

γνωρίσματα (λιτότητα, συλλογικότητα, μάχη κατά του δεσποτισμού, 

ορθολογισμός σε συνδυασμό με φαντασία, εργασία σε συνθήκες άνυδρες, 

δικαιοσύνη, σεβασμός στο φυσικό πλούτο, αλληλεγγύη). Με τον τρόπο αυτό 

επιθυμεί να προβάλει τη σαφή αξία του μεσογειακού πολιτιστικού προτύπου και 

να τονίσει την απαραίτητα παρουσία του στο μελλοντικό ευρωπαϊκό πολιτιστικό 

οικοδόμημα.  

στερεότυπο: Συν. αμετάβλητο, Αντ. ιδιότυπο  

δεσποτισμός: Συν. αυταρχισμός, Αντ. διαλεκτικότητα  

 

Έκθεση Γ Λυκείου: Η κρίση της δημοκρατίας (θέματα - 

απαντήσεις) 

 

Άγγελος Τερζάκης Προσανατολισμός στον αιώνα, Έλεγχος της δημοκρατικής 

ιδέας 

Στη ζωή των λαών έρχεται κάποια στιγμή όπου από έναν αστάθμητο συνειρμό 

περιστάσεων, το κοινωνικό σύνολο καλείται να δώσει εξετάσεις και ν’ αποδείξει 

αν είναι ώριμο για τη Δημοκρατία. Δεν πρόκειται εδώ για τις ξεκάθαρες εκείνες 

περιπτώσεις όπου δημοκρατικό και ολιγαρχικό καθεστώς αναμετριώνται, 

μπαίνουν και τα δυο στην ψηφοδόχο και περιμένουν το   αποτέλεσμα της 

εκλογής. Μήτε για τις άλλο τόσο ξεκάθαρες, δυναμικές έστω, αναμετρήσεις των  

οδοφραγμάτων. Εκεί, ο  πολίτης  ξέρει καλά ανάμεσα σε τι έχει να διαλέξει. 

Πρόκειται για τις θολές,  τις ύπουλες καταστάσεις, όπου πίσω από  τις  λέξεις  

κρύβονται  έννοιες φευγαλέες,  όπου   άλλο  ζητάς  κι  άλλο βρίσκεις, όπου 

διαλέγεις χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς διαλέγεις. Η εποχή μας, μέγας διδάσκαλος 

στις διφορούμενες έννοιες, διαπρέπει και σε τέτοιες απατηλές προτάσεις 
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εκλογής. Πολλοί – δεν θα πούμε οι περισσότεροι – νομίζουν πως  η Δημοκρατία 

είναι ένα πολίτευμα. Δεν ξέρουν πως πρόκειται για απόληξη κι όχι  για 

αφετηρία. Δημοκρατία σημαίνει αναβαθμός πολιτισμού. Προϋποθέτει πολλά 

πράγματα, όχι απλώς έναν ιδεολογικό  προσανατολισμό ή μια κατεύθυνση του 

γούστου. Γίνεσαι άξιος να υψωθείς ως τη δημοκρατική ιδέα, όταν έχεις πριν 

διανύσει κάποια στάδια εσωτερικού εκπολιτισμού. Μια Δημοκρατία στους 

Κάφρους[1] είναι αδιανόητη,  ενώ  είναι νοητά εκεί όλα τ’ άλλα καθεστώτα, 

ολιγαρχικά, απολυταρχικά, ιδιαίτερα  τ’ αριστοκρατικά, γιατί η αριστοκρατία 

είναι έννοια  σχετική, εξαρτημένη στενά από τοπικούς όρους και ήθη. Οι 

φύλαρχοι είναι μια  αριστοκρατία. Η Δημοκρατία δεν ξέρει φυλάρχους  κι  αυτό 

είναι βέβαια παρακινδυνευμένο, γιατί μπορεί να κλονίσει την έννοια της 

φυσικής ιεραρχίας, όταν η πειθαρχία δεν είναι εσωτερική, όταν δηλαδή τα άτομα 

δεν έχουν ακόμα αξιωθεί να φτάσουν στο επίπεδο πολιτισμού όπου ο πολίτης 

προσηλώνεται σε γενικές ιδέες όχι παραμορφωμένες σε φόβητρα. Κάθε φορά 

που  εκδηλώνεται ή που υποβόσκει μια κρίση της δημοκρατικής ιδέας, πρέπει  να 

ψάχνουμε να βρούμε αν τα αίτια είναι εξωτερικά ή εσωτερικά, μ’ άλλα λόγια αν 

φταίνε οι ιστορικές συνθήκες ή μήπως υπάρχει μια ανεπάρκεια οργανική μέσα 

στα άτομα-φορείς της ιδέας.  Βέβαια οι συνθήκες αυτές  δεν  είναι απόλυτες, 

ιδιαίτερα η δεύτερη. Δεν φταίνε ποτέ όλοι για την κάμψη της δημοκρατικής 

αρετής. Επειδή  όμως οι  λαοί σαν ιστορικές μονάδες χαρακτηρίζονται  από  την  

πλειοψηφία  τους, ή  – στο πρακτικό  επίπεδο – έστω και από τη σχετική  

πλειοψηφία, σε περίπτωση τέτοια  πρέπει ν’ αναρωτιόμαστε μήπως υστερεί κάτι 

στην ίδια την ωριμότητα των  λαών αυτών. Μήπως δεν έχει συμπληρωθεί η 

διαδρομή που θα τους έκανε άξιους της Δημοκρατίας. Είναι  πάντοτε 

επικίνδυνο   να  γενικεύει   κανένας, αλλά η δειγματοληψία δεν μπορεί να 

καταργηθεί σα μέθοδος. Μου έχει τύχει  πάμπολλες φορές, σε συζήτηση όχι 

διαλογική  αλλά σε κύκλο, ν’ ακούσω κάποιον να λέει, όταν οι διαπιστώσεις 

φαίνονται να φτάνουν σε αδιέξοδο: «Μωρέ εμάς μας χρειάζεται  δικτατορία!» - 

και δυο-τρεις άλλοι γύρω να συμφωνούν, κουνώντας επιδοκιμαστικά  τα 

κεφάλια τους. Τότε κάτι μαραίνεται μέσα μου,  με κυριεύει  αθυμία. Όχι γιατί οι 

άνθρωποι αυτοί βρίσκονται, κατά τη γνώμη μου, σε πλάνη. Αλλά γιατί βλέπω 

πόσο εύκολα  απεμπολούν τα άτομα τις  ελευθερίες τους, τα  ευγενέστερα  

δικαιώματα  τους, ό,τι με τόσους αγώνες έχει κατακτηθεί στο μάκρος της 

ιστορίας, με τόσο αίμα. Απεμπολούν δηλαδή την  ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και 

πόσο είναι πρόθυμοι οι άνθρωποι να την ανταλλάξουν με μιαν  αβασάνιστη, 

κοντόθωρη, χαμηλή αμεριμνησία, που δεν τους εξασφαλίζει – όπως νομίζουν – 

τα κεκτημένα, αλλά που τους  δίνει την ψευδαίσθηση πως τα εξασφαλίζει. Γιατί 

κανένας, κι ο πιο ανιστόρητος, δεν μπορεί  να μην ξέρει ότι τα τέτοια καθεστώτα, 

τ’ αυταρχικά, τα πιεστικά, έχουν  κακό τέλος, και πως  τη στιγμή  της ανατροπής 

τους ο σπασμός κλονίζει συθέμελα, συνεπαίρνει τα πάντα, παράνομα και 

νόμιμα μαζί, ένοχα  κι αθώα. Για να γίνει ένας λαός άξιος της Δημοκρατίας, 
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πρέπει να πάψει πρώτα να πιστεύει στο χωροφύλακα. Να βλέπει σ’ αυτόν το 

σύμβολο εξουσίας κι όχι την ενσάρκωσή της. Να μην τον  κρίνει απαραίτητο στο 

κάθε του βήμα, επιτηρητή και παιδαγωγό. Ένας λαός άξιος της Δημοκρατίας 

δίνει εξετάσεις καθημερινά, όχι μονάχα μπροστά στην κάλπη, δίνει εξετάσεις 

στα πιο μικρά πράγματα της καθημερινής ζωής: σέβεται τη θέση του στην 

«ουρά», προσέχει να μην ενοχλεί το διπλανό του, πιστεύει πως έχει πρώτα 

καθήκοντα κι έπειτα δικαιώματα. Η κοινωνική αγωγή είναι αναγκαία 

προϋπόθεση της Δημοκρατίας. Όταν ακούω τους παραπάνω κυρίους να λένε 

πως τους χρειάζεται δικτατορία, χαμογελώ  μέσα μου, παρ’ όλη μου την αθυμία, 

γιατί συλλογίζομαι πως δεν το καταλαβαίνουν τι λένε πραγματικά: ότι τους 

λείπει η αγωγή. Πώς μπορεί να νοηθεί Δημοκρατία δίχως το σεβασμό του 

διπλανού σου;   

Άγγελος  Τερζάκης (1907-1978). Πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας  με έργο 

κριτικό, επιφυλλιδογραφικό και δοκιμιογραφικό. Έργα του: Δεσμώτες, Μενεξεδένια 

Πολιτεία, Ταξίδι με τον Έσπερο,  Δίχως θεό,  Μυστική Ζωή κ.α 

 

1.  Ο συγγραφέας, δίνοντας έναν  ολιγόλεκτο  ορισμό  της  δημοκρατίας, 

διατυπώνει την άποψη ότι η πληθώρα των ανθρώπων θεωρεί τη δημοκρατία 

απλά ένα ακόμη πολίτευμα, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε και στηρίχτηκε ο 

σύγχρονος πολιτισμός, ενώ στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας 

μακραίωνης ιστορικής, και πολιτιστικής διαδικασίας. Για να εδραιωθεί η 

δημοκρατία και  να λειτουργήσει ομαλά  και ουσιαστικά, οι πολίτες πρέπει  να  

έχουν περάσει  μια διαδικασία εσωτερικής ωρίμανσης, ώστε ν’ αποδειχτούν 

αντάξιοί της. Η καλλιέργεια, η αυτοπειθαρχία και ο εσωτερικός σεβασμός 

(«εσωτερικός εκπολιτισμός») που έχουν αποκτήσει, τους  δίνουν τη δυνατότητα 

να εκτιμήσουν την  αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να προσπαθήσουν 

με κάθε τρόπο να το διαφυλάξουν από όποιον  εχθρό  παρουσιαστεί, εσωτερικό ή 

εξωτερικό. 

 

Περίληψη 

Το δοκίμιο αναφέρεται στις αρετές που πρέπει να διαθέτει ένας  λαός, για να 

είναι αντάξιος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σύμφωνα με το δοκιμιογράφο, ο 

λαός  υποβάλλεται σε δοκιμασία, για να αποδειχτεί άξιος της δημοκρατίας, 

ιδιαίτερα σε περιόδους που  υπάρχει πολιτική και ιδεολογική αστάθεια και, για 

να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις της, πρέπει  να διαθέτει υψηλή καλλιέργεια 

και εσωτερική  πειθαρχία. Όταν λοιπόν η δημοκρατική  ιδέα περνά  μια κρίση,  

τα αίτια δεν εντοπίζονται μόνο  στις ιστορικές συνθήκες αλλά και στην 

ανωριμότητα των λαών. Δείγμα  ανωριμότητας είναι η επιπόλαιη προτίμηση 

κάποιων πολιτών στα δικτατορικά καθεστώτα, γιατί  έχουν την ψευδή εντύπωση 
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ότι  αυτά  εγγυώνται την ασφάλειά τους. Αντίθετα, ο λαός που είναι  άξιος  της  

δημοκρατίας την  έχει ανάγει σε τρόπο ζωής και διαθέτει  στην καθημερινή του 

δραστηριότητα κοινωνική αγωγή και αυτοπειθαρχία.(120 λέξεις) 

 

Πρόλογος: 

Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε αίτια που οδηγούν σε κρίση το 

δημοκρατικό πολίτευμα. Τέτοια είναι τα φαινόμενα της μαζοποίησης και 

της παγκοσμιοποίησης, η  πρόοδος της τεχνολογίας που έδωσε νέα «όπλα» 

στην εξουσία για να καταπιέσει τα δικαιώματα του πολίτη, η έλλειψη 

δημοκρατικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης των πολιτών, η οικονομική 

κρίση, ο άκρατος υλισμός κ.ά. 

Επίσης μπορούμε να εξάρουμε την αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος και την 

προσφορά του στην ανθρώπινη κοινότητα (ισότητα, ελευθερία, αξιοκρατία, 

δικαιοσύνη, διάλογος  κ.ά.) 

Κύριο θέμα: 

Ενδεικτικά στοιχεία της κρίσης αυτής συνίστανται:▪    στην αδιαφορία της 

κοινής γνώμης για τα κοινά, τον ατομικισμό, την απολιτικοποίηση. 

▪    στην πεποίθηση και την απογοήτευσή της ότι τίποτε  δεν μπορεί να αλλάξει. 

▪    στην αντιπαλότητα της κοινωνίας απέναντι στην εξουσία. 

▪    στον απόλυτο διαχωρισμό των συμφερόντων ατόμου και κοινωνίας. 

▪    στην εμπορευματοποίηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω της 

διαφήμισης και της συνθηματολογίας. 

▪    στην  αύξηση των φαινομένων διαφθοράς της κρατικής κυρίως εξουσίας. 

▪    στην  αύξηση και την επιστημονική διεξαγωγή της προπαγάνδας. 

▪    στη λατρεία των πολιτικών προσώπων και κομμάτων  και το φανατισμό. 

▪    στην καταπάτηση της πολυφωνίας και τη μονοπώληση των ΜΜΕ, που 

εξυπηρετούν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. 
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▪    στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των πολιτών στο όνομα της 

νομιμότητας (π.χ. η καταστρατήγηση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής με 

τα νέα συστήματα παρακολούθησης). 

▪    στην αύξηση των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, όπως για 

παράδειγμα του  ρατσισμού, της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων, των 

ανισοτήτων, της βίας, της εγκληματικότητας, της ανεργίας  κ.ά. 

▪    στην αποστασιοποίηση των πνευματικών ανθρώπων από τα σύγχρονα 

κοινωνικά προβλήματα. 

Επίλογος:−   Ανακεφαλαίωση και γενικό συμπέρασμα   Μέτρα αντιμετώπισης 

της κατάστασης (παιδεία, ατομικό ενδιαφέρον και ενεργοποίηση των πολιτών, 

ευαισθητοποίηση της Πολιτείας για τη θωράκιση των δικαιωμάτων των πολιτών  

κ.ά.). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ο.Ε.Φ.Ε. 2007 

[1] Λαός της Αφρικής, συνώνυμο του «απολίτιστος». 

 

Εθνικισμός και διεθνισμός 

ΕΘΝΙΣΜΟΣ= αγνός πατριωτισμός, στον οποίον προέχει η αγάπη για το λαό  

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ/ σοβινισμός= παθολογική προσήλωση στο έθνος και τα 

εθνικά ιδεώδη, όπου προέχει η έχθρα για τους άλλους λαούς 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ: Έθνος είναι μια ευρύτερη κοινωνία ανθρώπων που 

έχουν συνείδηση ότι συνδέονται μεταξύ τους με κοινή ιστορία και παραδόσεις, 

κοινή γλώσσα, κοινά εδαφικά και οικονομικά συμφέροντα. Η ανάπτυξη της 

εθνικής συνείδησης και η προσήλωση στις αξίες και τις επιδιώξεις του 

έθνους αποτελεί τον εθνισμό, που διαφέρει ριζικά από έναν εθνοκεντρισμό ή 

σοβινισμό, δηλαδή από τη φανατική υποστήριξη και εξύμνηση κάθε 

εθνικού στοιχείου με ταυτόχρονη απόρριψη και περιφρόνηση των στοιχείων 

άλλων λαών. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ο όρος ΕΘΝΙΣΜΟΣ (από το ουσιαστικό έθνος) 

δηλώνει τον αγνό πατριωτισμό, τη φιλοπατρία, τη συνείδηση ότι ανήκουμε σε 

κάποιο έθνος και μαζί το πατριωτικό αίσθημα που εκπηγάζει από αυτήν τη 

συνείδηση. Δηλαδή, πρόκειται για αντίληψη που διακρίνεται από ευγένεια και 

υγεία κοινωνική. Δεν διαιρεί τους λαούς, αλλά τους ενώνει. Αντίθετα, ο όρος 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ χρησιμοποιείται με αρνητική κυρίως σημασία, για να δηλώσει 

το φανατικό και ακραίο πατριωτισμό, την παθολογική προσήλωση στο έθνος και 

στα εθνικά ιδεώδη και όταν ακόμη αυτά πραγματώνονται σε βάρος των άλλων 

εθνών. 
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2. Πού οφείλεται η έξαρση του εθνικισμού. α] ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 

Κατά τους νεότερους ιστορικούς χρόνους, και συγκεκριμένα μετά τη γαλλική 

επανάσταση, ο εθνικισμός ως ιδεολογία εκφράζεται εντονότατα με την 

αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των λαών που αποτελούσαν τμήματα του 

πληθυσμού πολυεθνικών αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής ή της 

Αυστροουγρικής. Η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης οδήγησε σταδιακά στην 

ωρίμανση της ιδέας για δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών κρατών και στα 

εθνικά επαναστατικά κινήματα. Ανάλογο φαινόμενο προέκυψε και στη μετά το 

Β΄ Παγκόσμιο εποχή, όταν και πάλι ιστορικές συγκυρίες οδήγησαν στη 

δημιουργία υπερεθνικών κρατών και ομοσπονδιών (πρώην Σοβιετική Ένωση και 

πρώην Γιουγκοσλαβία). Όταν, σχετικά πρόσφατα, κατέρρευσε η κυρίαρχη 

πολιτική ιδεολογία, που νομιμοποιούσε την ύπαρξη αυτών των κρατών, 

αναζωπυρώθηκαν εθνικιστικοί ανταγωνισμοί και γίναμε μάρτυρες αιματηρών 

εθνικιστικών συγκρούσεων. Συνεπώς, ιστορικοί λόγοι συντέλεσαν στην 

έξαρση του εθνικισμού στις μέρες μας. 

β] ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: Πολλά από τα σύγχρονα κράτη 

αντιμετωπίζουν στο εσωτερικό τους κοινωνικές αντιθέσεις, ανταγωνισμούς και 

εκρηκτικά οικονομικά προβλήματα. Σ’ αυτές, λοιπόν, τις εξαιρετικές 

περιστάσεις, για να ανασταλούν οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί, προβάλλεται η 

ανάγκη της εθνικής ενότητας, για να αντιμετωπιστούν υποτίθεται εξωτερικοί 

εχθροί που επιβουλεύονται το έθνος. Απέναντι σε έναν απειλητικό εχθρό, 

πραγματικό ή φανταστικό, η κοινότητα συσφίγγει την ενότητα της και 

ενισχύει την επιθετικότητά της. Η υποδαύλιση των διαφορών αυτών 

ανεβάζει τον εθνικιστικό πυρετό, φανατίζει και εξαγριώνει τα πλήθη 

προκαλώντας καταστάσεις εθνικιστικής υστερίας. 

Παγκοσμιοποίηση & εθνικισμός: ο υπαρκτός κίνδυνος να επιβληθεί ένας 

παγκόσμιος πολιτισμός από τα ισχυρά έθνη ευνοεί την ανάπτυξη εθνικιστικών 

ιδεολογιών, που αναπτύσσονται ως αντίδραση, για να αποτρέψουν την 

αφομοίωση και την εξαφάνιση της πολιτιστικής παράδοσής τους.  

Συνέπειες εθνικισμού. α] πολιτική αστάθεια και πολιτική βία: Οι εθνικιστές, 

προβάλλοντας με έμφαση υπαρκτούς ή ανύπαρκτους κινδύνους κατά του 

έθνους και καπηλευόμενοι την ιδέα της πατρίδας και τον αγνό πατριωτισμό των 

πολιτών, κατορθώνουν μερικές φορές να δημιουργήσουν ένα κλίμα φανατισμού 

και άγριων διαθέσεων. Οι διαθέσεις αυτές δεν στρέφονται μόνο κατά των 

εχθρών του έθνους, αλλά και κατά των ομοεθνών που θα τολμήσουν να 

εκφράσουν διαφορετική άποψη. Όποιος διαφωνεί χαρακτηρίζεται με ευκολία 

προδότης και διώκεται. Έτσι, ο εθνικισμός μπορεί να οδηγήσει στην 

κατάλυση δημοκρατικών ελευθεριών, στην πολιτική βία και τον 

ολοκληρωτισμό. 

 

β] ακραία φαινόμενα εθνικισμού είναι θανάσιμη απειλή για την ειρήνη: 

Κάθε έθνος έχει το δικό του πολιτισμό και τη δική του μικρή ή μεγάλη συμβολή 

στην εξέλιξη του πολιτισμού της ανθρωπότητας. Με αυτή την έννοια, ο 
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σεβασμός της ιδιαιτερότητάς του είναι θεμελιώδης πολιτική αρχή και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία των 

λαών. Δυστυχώς, δεν είναι καθόλου αυτονόητη η παραπάνω αλήθεια, όταν 

τυφλώνει το νου ο ακραίος εθνικισμός. Οι εύλογες και θεμιτές διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα στα έθνη θεωρούνται casus belli (= αιτία πολέμου).. Η πίστη, 

δηλαδή, στην ανωτερότητα του εθνικού πολιτισμού δημιουργεί το «χρέος» 

στους φανατικούς εθνικιστές να τον διαδώσουν ή να τον προστατέψουν από 

την επιβολή ξένων στοιχείων.  

 

Επίκαιρη όσο ποτέ η αρχή της ανοχής: Ως αντίδοτο, κατά του ακραίου 

εθνικισμού, μπορεί να λειτουργήσει η μετριοπάθεια κάποιου σχετικισμού. Ο 

φανατισμός της απόλυτης αλήθειας σβήνει τα περιθώρια ανοχής: αν η αλήθεια 

είναι μία και την κατέχουμε «εμείς», όλοι οι άλλοι πλανώνται και η παρουσία 

τους δεν είναι παρά μια ανωμαλία, μια επιβίωση της πλάνης… Βεβαίως, στη 

δημοκρατία οι περισσότεροι αποφασίζουν, αλλά σε ευαίσθητα συνειδησιακά 

θέματα το καλύτερο είναι κανείς να μην αποφασίζει για κάποιον άλλον… Κι 

αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν ο κρατικός μηχανισμός υιοθετεί 

μια στάση ουδετερότητας, αφήνοντας τις διάφορες εθνικές ή θρησκευτικές 

ομάδες να αναπτύσσουν παράλληλα τις δραστηριότητές τους, χωρίς κρατικές 

προτιμήσεις και ευλογίες. 

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ 

(άλλη) Μια από τις μεγάλες αντιφάσεις της εποχής μας: ραγδαία ανάπτυξη 

επιστημών και τεχνολογίας και θρίαμβος της λογικής από τη μια 

απειλητικά φαινόμενα φανατισμού και μισαλλοδοξίας από την άλλη 

ΟΡΙΣΜΟΣ/ χαρακτηριστικά: φανατισμός είναι η δογματική προσήλωση σε 

ιδέες και δοξασίες και η με υπερβολικό ζήλο, με εγωισμό και εμπάθεια 

υποστήριξή τους. Η πίστη σε μια ιδέα, βέβαια, και ο αγώνας για την 

πραγμάτωσή της ήταν ανέκαθεν από τις πιο δημιουργικές δυνάμεις για τον 

άνθρωπο και την κοινωνία, αλλά όταν αυτή η πίστη ξεφεύγει από κάθε λογικό 

έλεγχο και μετατρέπεται σε αδιαλλαξία και φανατισμό, τα αποτελέσματα είναι 

ολέθρια για το άτομο και την κοινωνία. 

 

Το ιστορικό παράδειγμα του Μεσαίωνα και της Ιεράς Εξέτασης: η 

θρησκοληψία και το πνευματικό σκοτάδι που κυριάρχησαν την περίοδο του 

Μεσαίωνα, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα «ευνοϊκού» κλίματος για 

την εκδήλωση φαινομένων φανατισμού. Η εγκληματική δράση της περίφημης 

Ιεράς Εξέτασης, του θρησκευτικού δικαστηρίου δηλαδή, με το οποίο η Καθολική 

Εκκλησία, προσπάθησε να καταπνίξει κάθε αντίπαλη «φωνή» ως αιρετική, θα 

παραμένει εσαεί ένα παράδειγμα προς αποφυγήν. 

 

Γιατί όμως, σήμερα που δεν είναι μεσαίωνας, φανατίζονται πάλι οι 

άνθρωποι; Θα περίμενε κανείς, σήμερα που η πρόοδος των επιστημών έχει 
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διαλύσει τα σκοτάδια του μεσαίωνα, που η ευχερής διάδοση της γνώσης και οι 

άλλες κοσμογονικές αλλαγές, «ξύπνησαν» τον άνθρωπο και θωράκισαν την 

κριτική του σκέψη, τα φαινόμενα του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας να 

είναι μακρινό παρελθόν. Ωστόσο, πολύ συχνά και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες 

ιερών πολέμων που συνεγείρουν πλήθη πιστών, ακόμα πιο συχνά 

παρακολουθούμε απαράδεκτα κρούσματα ρατσισμού κατά εθνικών 

μειονοτήτων και γινόμαστε θεατές πολλών εκδηλώσεων βίας και φανατισμού σε 

πολλούς τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής (π.χ. φαινόμενα 

τρομοκρατίας και χουλιγκανισμού)  

  

ΑΙΤΙΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Υπόβαθρο του φανατισμού ο δογματισμός (η πίστη 

σ’ ένα δόγμα) και επειδή το δόγμα δεν ερμηνεύεται ούτε αποδεικνύεται λογικά, 

όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το αποδέχονται άκριτα. Από κει και πέρα, η απουσία 

ουσιαστικής παιδείας και πνευματικής καλλιέργειας σε συνδυασμό με την κρίση 

των αξιών της εποχής μας, ωθούν τον άνθρωπο να βρει καταφύγιο σ’ ένα δόγμα 

και να αναζητήσει το νόημα της ζωή του στον αγώνα για την υπεράσπισή του. Η 

παθολογική προσκόλληση σε δόγματα είναι η αφετηρία της μισαλλοδοξίας, η 

φανατική δηλαδή αντιμετώπιση κάθε αντίπαλης δοξασίας. 

 

«Η αγάπη, η αφοσίωση, η στοργή γεννούν φανατισμούς σε πολλές 

περιπτώσεις αδιασάφητους που δύσκολα μπορούν να ερμηνευτούν». Με 

αυτή τη φράση ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος υπαινίσσεται συναισθηματικούς 

παράγοντες για φαινόμενα φανατισμού. Αυτή τη συναισθηματική αδυναμία των 

φανατικών έρχονται συχνά να εκμεταλλευτούν διάφοροι καιροσκόποι ηγέτες, 

οικονομικοί παράγοντες και τα σύγχρονα ΜΜΕ, που επενδύοντας στο 

φανατισμό των μαζών εξυπηρετούν τα δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα.  

 

Μαζοποίηση και φανατισμός: απρόσωπος μέσα σ’ ένα απρόσωπο πλήθος ο 

σύγχρονος άνθρωπος, αποκτά την ψυχολογία και ενεργεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της μάζας. Όντας άβουλος, χωρίς κρίση και προσωπική ευθύνη, 

εύκολα προσηλυτίζεται από κηρύγματα μισαλλοδοξίας, πολιτικού φανατισμού 

και εθνικιστικής υστερίας. 

  

Οι συνέπειες του φανατισμού εντοπίζονται κυρίως στο ήθος των ανθρώπων, 

στις σχέσεις τους με τους άλλους αλλά και στον πολιτισμό γενικότερα: η 

ακλόνητη βεβαιότητα του φανατικού ότι μόνο αυτός κατέχει την αναμφισβήτητη 

αλήθεια μπορεί, βέβαια, να του εξασφαλίζει μια εσωτερική ισορροπία, 

ταυτόχρονα όμως χάνει κάθε κριτική δυνατότητα και την πολυτιμότερη μορφή 

ελευθερίας, την ελευθερία της σκέψης και, φυσικά, την αξιοπρέπεια του, όταν με 

κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, προσπαθεί με φανατισμό να επιβάλει τις απόψεις 

του. Ο φανατικός γίνεται απόλυτος στη συμπεριφορά του. Δεν εξετάζει αν οι 

προθέσεις αυτού που διαφωνεί είναι καλοπροαίρετες. Γιατί, γι’ αυτόν, ή είναι 

κάποιος μαζί του ή εναντίον του. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαζευκτικής 
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λογικής δεν μπορεί να είναι άλλο από την καχυποψία, την αδιαλλαξία και την 

αντικοινωνικότητα. 

 «Ο φανατικός, σ’ όλες τις εποχές, είναι στενοκέφαλος και στενόκαρδος» 

(Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος) «Το οπτικό του πεδίο είναι περιορισμένο και το πείσμα 

του ακατανίκητο. Αγνοεί τους συμβιβασμούς, αλλά αγνοεί και τις καλόπιστες 

και ευγενικές παραχωρήσεις. Φρουρός συχνά ενός δόγματος που μπορεί να 

υποστηρίζει τις εξοχότερες αρετές, όσο προχωρεί, τις χάνει ο ίδιος. Γίνεται 

απάνθρωπος, ωμός, σκαιός, αποθηριώνεται για να εξανθρωπίσει τους 

ανθρώπους. Ο φανατισμός δημιουργεί καταστάσεις εμπάθειας και μίσους και εν 

βρασμώ ψυχής φτάνει ακόμη και στην εγκληματική διάθεση. 

. Ο φανατισμός είναι πρόδρομος της βίας, καθόσον ο κυριευμένος από το 

πάθος του φανατισμού άνθρωπος, για να υπερασπιστεί τα «όσια και τα 

ιερά», χρησιμοποιεί βιαιότητα και κάθε ανόσιο και ανίερο μέσο. «Παντού, 

όπου συναντήθηκαν άνθρωποι με συγκρουόμενους μύθους, ιδέες και δόγματα, 

παρατηρήθηκε ένα αμφίπλευρο αβυσσαλέο μίσος και μια ακλόνητη πίστη στην 

κάθε πλευρά ότι οι «άλλοι» βρίσκονται σε αναμφισβήτητη πλάνη και 

θεωρούνται ως εισβολείς, άπιστοι, ειδωλολάτρες, προδότες της ιδέας κτλ. Έτσι 

ακριβώς γεννήθηκαν οι ιεροί πόλεμοι» (Φιλίπ Ουάλι) 

 

Επιπτώσεις του φανατισμού στην πολιτιστική δημιουργία και την 

πνευματική εξέλιξη και τους θεσμούς μιας κοινωνίας: η ιστορία και σ’ αυτή 

την περίπτωση είναι γεμάτη με παραδείγματα, όπου βιβλία με περιεχόμενο 

διαφορετικό από το κυρίαρχο δόγμα ρίχτηκαν στη φωτιά, έργα τέχνης 

καταστράφηκαν, πνευματικοί άνθρωποι βασανίστηκαν για τις ιδέες τους. 

Ολόκληρες ιστορικές περιόδους η ανθρωπότητα βυθίστηκε σε πνευματικό 

σκοτάδι με ηθικό αυτουργό και δράστη αυτού του εγκλήματος το φανατισμό.  

 

Η βία αποτελεί την πιο προχωρημένη και ακρότατη εκδήλωση της 

επιθετικότητας και του φανατισμού: Βία είναι η χρησιμοποίηση αυταρχικών 

μεθόδων και βάναυσων μέσων με σκοπό τον καταναγκασμό και την επιβολή 

και, δυστυχώς, δεν έλειψαν από καμιά ιστορική περίοδο. Η Ιερά εξέταση στο 

Μεσαίωνα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια των πολέμων κατά τους 

νεότερους χρόνους, η αγριότητα των εμφύλιων σπαραγμών, οι αυθαιρεσίες και η 

ωμή καταπίεση των σύγχρονων τυραννικών καθεστώτων ήταν ο κανόνας της 

ιστορικής εξέλιξης. Στην εποχή μας, μάλιστα, η βία, με τη χρήση σύγχρονων 

τεχνικών αλλά και με την αξιοποίηση επιστημονικών πορισμάτων 

πειθαναγκασμού, μπορεί να παίρνει πολλές και διαφορετικές μορφές. Ωστόσο, 

οι συνηθέστερες εκφάνσεις της και στις μέρες μας είναι οι πολιτικές διώξεις, τα 

βασανιστήρια, τα εγκλήματα, η τρομοκρατία, οι κοινωνικές αναταραχές και οι 

συγκρούσεις, ο χουλιγκανισμός στα γήπεδα κτλ.  

 Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις ευνοούν την 

ανάπτυξη βίαιων συμπεριφορών: Επίσης, η αποξένωση και η ανωνυμία των 

πολιτών στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο συνωστισμός, οι έντονες αντιθέσεις ως 
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προς το βιοτικό επίπεδο, οι απαιτήσεις του γρήγορου ρυθμού ζωής, το άγχος, η 

ανασφάλεια, η χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών και η γενικότερη κρίση 

αξιών, όλα αυτά πιέζουν το σύγχρονο άνθρωπο και, όπως είναι φυσικό, όταν η 

πίεση αυτή συσσωρεύεται και γίνεται φορτική, οδηγείται σε ανεξέλεγκτες και 

συχνά βίαιες αντιδράσεις. Η τηλεόραση με τη σειρά της, προβάλλοντας 

εικόνες ωμής βίας σε κάθε ευκαιρία, κάνοντας «ήρωες» τους ποικίλους 

εκφραστές της, εθίζει το θεατή να αποδέχεται τα φαινόμενα αυτά σαν 

φυσιολογικά στη ζωή του και, έτσι, προκαλεί τα πάθη και τα ένστικτά του.  

 

Μόνο με την παιδεία θα μπορούσαν να μετριαστούν τα φαινόμενα του 

φανατισμού και της βίας, διότι παιδεία και φανατισμός είναι έννοιες 

αντίθετες. Ο αληθινά μορφωμένος και πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος 

μπορεί ν’ αναζητεί την ουσία και κατανοεί τις λογικές σχέσεις των πραγμάτων. 

Η πνευματική καλλιέργεια δίνει στον άνθρωπο την ευχέρεια να υποβάλει στον 

έλεγχο της αμφιβολίας και της κριτικής κάθε δοξασία. Δημιουργεί ερωτηματικά, 

σκεπτικισμό και ενδοιασμούς. Η συνολική θεώρηση του κόσμου, εξάλλου, 

δείχνει και τη σχετικότητα των αξιών και τη ματαιοπονία όσων τις 

υπερασπίζονται με πάθος και φανατισμό.  

 

«Δεν είναι δυνατόν α μεταβάλλουμε τον κόσμο, αν δεν ξέρουμε καλά την 

κοινωνία στην οποία ζούμε κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς και πότε να 

την μεταμορφώνουμε: υψώνοντας σημαίες, χτυπώντας γροθιές στο τραπέζι, 

καταστρέφοντας και λεηλατώντας, δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την 

αλλαγή. Δεν είναι ούτε οι βόμβες ούτε τα πυροβόλα όπλα που μεταβάλλουν την 

ιστορία, αλλά η νοημοσύνη, η λογική, η διαλεκτική, με μια λέξη η πνευματική 

καλλιέργεια και, μερικές φορές, η φαντασία» (P. Grassi) 

 

 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Eθνικισμός: υπερβολική και αποκλειστική προσήλωση προς την ιδέα του 

έθνους και των εθνικών ιδεωδών, με κύριο χαρακτηριστικό τη διάκριση 

των εθνών σε ανώτερα και κατώτερα και τη διάθεση επιβολής των 

πρώτων στα δεύτερα Ειδικότερα, η έντονη προβολή της εθνικής 

ταυτότητας κυρίως όταν συνδέεται με τάσεις αποσχίσεως ή επεκτατισμού. 
 

-Αντώνυμα: διεθνισμός, κοσμοπολιτισμός 

-Συνώνυμα: σοβινισμός (η ακραία και άλογη αφοσίωση εκ μέρους μιας ομάδας 

στην οποία κάποιος ανήκει, ιδιαίτερα όταν αυτή η αφοσίωση προϋποθέτει 

μοχθηρία και μίσος εναντίον μιας αντίπαλης ομάδας. Ο όρος έλκει την 

καταγωγή του από τον Νικολά Σωβέν, έναν στρατιώτη του Ναπολέοντα 

Βοναπάρτη κατά τη διάρκεια της Πρώτης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, εξαιτίας του 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%A3%CF%89%CE%B2%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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φανατικού του ζήλου για τον Αυτοκράτορά του. Η καταγωγή του και η πρώιμη 

χρήση του δείχνουν πως επινοήθηκε για την περιγραφή του ακραίου εθνικισμού. 

( http://el.wikipedia.org)  

Πατριωτισμός: Η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την 

καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και παράλληλα αναγνωρίζει και 

σέβεται τις εθνικές διαφορές. Η απόλυτη πίστη και αφοσίωση κάποιου 

στα ιδεώδη του έθνους στο οποίο ανήκει, χωρίς καμία διάθεση 

περιφρόνησης ή υποτίμησης των ιδεωδών άλλου έθνους. (Λεξικό της 

κοινής νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη) 

-Συνώνυμα: εθνισμός, εθνική συνείδηση 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ:  

- Η ιδεολογία που εμφανίστηκε στο πλαίσιο αστικών επαναστάσεων και 

έθετε ως πολιτικό θεμέλιο του κράτους την έννοια του έθνους (εθνικό 

κράτος) και όχι π.χ. τη θρησκεία ή το βασιλιά. 

- Το να αγαπάει κανείς την πατρίδα του, η φιλοπατρία (λ. που 

πρωτοεμφανίζεται στον Αριστοφάνη). 

- Στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν η λ. φιλοπατρία δίνει την αίσθηση 

λογιότερης λέξης, αρχίζει να υποκαθίσταται από τις λέξεις, 

πατριωτισμός (αντιδάνειο μέσω του γαλλ. Patriotisme) που 

πρωτοχρησιμοποιούν ο Ρήγας Φεραίος, ο Ευγένιος Βούλγαρις κ.ά., και 

εθνισμός (μαρτυρείται από το 1826). 

- Για λίγο μάλιστα φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν με την ίδια σημασία 

και τα εθνικότης και εθνότης, που γρήγορα όμως εξειδικεύτηκαν στη 

σημασία που έχουν και σήμερα. 

- Η χρήση της λ. εθνισμός με τη σημασία του πατριωτισμού και της 

φιλοπατρίας είναι έντονη τον 19ο αιώνα 

- Βαθμηδόν η λ. εθνισμός υπεχώρησε· τη θέση της πήρε η λ. εθνικισμός, 

που σήμανε και τον πατριωτισμό, την αγάπη προς την πατρίδα αλλά και 

τις εδαφικές απαιτήσεις ενός έθνους εις βάρος άλλων εθνών, τον εθνικό 

επεκτατισμό, δήλωσε δηλ. και τη θετική και την αρνητική σημασία. Τον 

φανατικό, με επεκτατικές - επιθετικές βλέψεις, πατριωτισμό δήλωσε και η 

ξενικής (γαλλικής) προέλευσης λέξη σοβινισμός (από το όνομα του 

φανατικού εθνικιστή Ν. Chauvin που έζησε την εποχή του Ναπολέοντος). 

- Με τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό 

από τη δεκαετία του ’80, με τους ποικιλώνυμους εθνικισμούς που 

εμφανίστηκαν μετά τη βίωση των κομουνιστικών καθεστώτων, η διάκριση 

μεταξύ nationism και nationalism κατέστη και στην Ελλάδα αναγκαία και 

άρχισε να εκφράζεται αντιστοίχως με το σημασιολογικό λεξικό ζεύγος 

εθνισμός-εθνικισμός. Όπου το εθνισμός δηλώνει τον αγνό 

πατριωτισμό, το δε εθνικισμός τις εθνικιστικές επεκτατικές βλέψεις. 
Μπαμπινιώτης             

                                              

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 

- H ξενοφοβία αποτελεί μια αμυντική πλευρά του εθνικισμού και 

συνίσταται στο αίσθημα της καχυποψίας ή του φόβου που αισθάνεται μια 

εθνότητα έναντι άλλων εθνοτήτων. Το κλείσιμο των συνόρων και οι 

απελάσεις οδηγούν σε διεθνή ένταση, η οποία μάλιστα θα αυξάνεται 

καθώς η μετανάστευση για εύρεση εργασίας έχει αυξηθεί. Έτσι όμως 

παρεμποδίζεται η φιλική προσέγγιση και επικοινωνία μεταξύ των χωρών 

και γεννιέται η εχθρότητα. 

- Φανατισμός - δογματισμός - μισαλλοδοξία - καλλιέργεια στερεότυπων 

μύθων.  Αποτέλεσμα όλων αυτών, η παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων που ζουν σε μια χώρα. Έτσι κάθε εννοια 

ανθρωπισμού και φιλαλληλίας χάνεται, ο ρατσισμός εδραιώνεται και η 

αυθαιρεσία και ο κυνισμός κυριαρχούν.  

- O υπερτονισμός των εθνικών χαρακτηριστικών μιας εθνότητας μπορεί 

να οδηγήσει ένα κράτος-έθνος σε εσωστρέφεια, αδιαφορία για τα διεθνή 

γεγονότα και απομονωτισμό. O απομονωτισμός ήταν χαρακτηριστικό της 

Aμερικής, τουλάχιστον για ενάμιση αιώνα, και είχε προσυπογραφεί από 

σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο George Washington και ο 

Thomas Jefferson. Aκόμη και σήμερα το 25% του αμερικανικού λαού 

διέπεται από τάσεις απομονωτισμού.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ: 
 

- Αφύπνιση εθνικής συνείδησης => εθνική αυτογνωσία. Όταν ο πολίτης 

έχει αποκτήσει εθνική συνείδηση, δεν ενδιαφέρεται μονάχα για το δικό 

του καλό, μα και για το συμφέρον της πατρίδας του. Γι’ αυτό και θα 

συμβάλει τα μέγιστα στην παραγωγή, με στόχο την ποσοτική και 

ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της χώρας του. Η ξενομανία 

περιορίζεται, οι εισαγωγές μειώνονται και οι εξαγωγές τονώνονται. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το εθνικό εισόδημα, αφού η οικονομία της 

χώρας ανθεί. 
 

- Αναβίωση στοιχείων παράδοσης (ιδιαίτερα σημαντικό για τους Έλληνες 

με τη 

μακραίωνη κληρονομιά) και στροφή προς την πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου μας. 

• Ουσιαστική μελέτη Ιστορίας 

• Ισχυροποίηση δυνατοτήτων εθνικής επιβίωσης => αντίσταση σε εθνική 

αλλοτρίωση και αφομοίωση που απειλεί τη χώρα μας (ξενομανία, ΜΜΕ, 

καταναλωτισμός κ.λπ.) 
 

- Ενδυνάμωση συναισθήματος κοινωνικότητας με την ανάπτυξη 

συλλογικών δραστηριοτήτων 
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• Παραμερισμός διαφορών και ατομικισμού - ανάπτυξη κοινωνικού και 

πολιτικού διαλόγου 

• Προβολή κοινών οραμάτων - αξιών - ιδανικών που τόσο λείπουν σήμερα 

εποχή ωφελιμισμού και ηδονοθηρίας. 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 
 

- ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ : παιδεία, οικογένεια, ΜΜΕ  Να ενισχύσουν την 

κριτική σκέψη των νέων ιδιαίτερα ανθρώπων, να τους θωρακίσουν με 

ηθικοπνευματικές αξίες, να καλλιεργήσουν την ανοχή τους απέναντι στο 

διαφορετικό. 
 

- ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: 

• απόρριψη του εθνικισμού, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και έμπρακτα, 

μέσα από τη στάση και συμπεριφορά του απέναντι στις ομάδες εκείνες 

που είναι ευάλωτες στις οποιεσδήποτε ρατσιστικές αντιλήψεις 

• περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυνατότητα ισότιμης 

συμμετοχής των ευπαθών κατηγοριών στο κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτιστικό αγαθό (δικαίωμα στην εργασία, ασφάλιση, περίθαλψη, 

κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, μόρφωση, διατήρηση πολιτιστικής 

ιδιαιτερότητας σε αρμονική συνύπαρξη με την κυρίαρχη κουλτούρα) 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ: 
 

- Βασική προϋπόθεση για την αγάπη κάποιου προς την πατρίδα του είναι 

η αγάπη του για την παράδοση του λαού του. Γι’ αυτό, ό,τι αφορά την 

παράδοση πρέπει να μεταδίδεται στο νέο μέσα από την κριτική  θεώρησή 

της και όχι με στόχο να του επιβληθεί ο θαυμασμός της. Έτσι οι νέοι θα 

αντιληφθούν τα «ζωντανά» στοιχεία της παράδοσης και έτσι θα 

αφομοιώσουν δημιουργικά την ταυτότητά τους και θα διατηρήσουν την 

εθνική τους ταυτότητα. 

-  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκμάθηση της Ιστορίας, ως μάθημα 

διδασκόμενο σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Φυσικά θα πρέπει να 

διδάσκεται στο μαθητή αμερόληπτα, χωρίς φανατισμούς και 

παραποιώντας ή αποκρύπτοντας κάποια γεγονότα. Μόνο έτσι θα 

μπορέσουν να αγωνιστούν  ενσυνείδητα για τα συμφέροντα της χώρας 

τους, χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εξαπατήσει, συλλαμβάνοντάς 

τους ως ανιστόρητους. 

-  Τέλος, βαρύνουσα σημασία έχει και ο ρόλος των πνευματικών 

ανθρώπων στην εποχή μας, οι οποίοι έχουν το χρέος να προσδιορίσουν με 

σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στον υγιή εθνικισμό-πατριωτισμό και το 

σοβινισμό, δείχνοντας στο λαό ποια στάση πρέπει να ακολουθήσει.  (τα 

σχεδιαγράμματα είναι μια σύνθεση από τις σημειώσεις των 
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εκαπιδευτηρίων Δούκα και τα βιβλία "Λόγος και έκφραση" -εκδ. 

Σαββάλας και "Έκφραση Έκθεση"-εκδ. Χατζηθωμάς) 
 

«Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα 

σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες». 

 Σαρλ Ντε Γκωλ 

                

 

  ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (άρθρο του Αριστ. Ι. Μάνεση από τον ημερήσιο Τύπο) 
 

   Ιδιάζουσα μορφή ρατσισμού, θεσμοποιημένου ή μη, μπορεί να προσλάβει και ο 

εθνικισμός, με την απαξιωτική σημασία του όρου. Τη ρατσιστική υφή του 

προσλαμβάνει ο εθνικισμός όταν εξαίρει, όχι απλώς την ιδιαιτερότητα, αλλά την 

υπεροχή των στοιχείων του οικείου έθνους ¬ ιστορικών, φυλετικών, 

θρησκευτικών, γλωσσικών, πολιτισμικών ¬ ως οιονεί «περιουσίου», ενώ 

παραλλήλως διαβάλλει ως κατώτερα και περιφρονεί τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα των άλλων εθνών. Υπό 

την κάλυψη δε αυτής της ρατσιστικής ιδεολογίας ο εθνικισμός αποβαίνει πολλές 

φορές φανατικός, βίαιος, επιθετικός, σοβινιστικός και φιλοπόλεμος. 

   Είναι εκ πρώτης όψεως περίεργο ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αντί 

να ενοποιείται το διεθνές σύστημα, χαρακτηρίζεται από διασπάσεις, 

κατατμήσεις και αντιπαραθέσεις, οφειλόμενες ιδίως στην έξαρση των 

μειονοτικών εθνικισμών. Έτσι δημιουργείται το αντιφατικό ¬ όχι όμως και 

δυσεξήγητο διαλεκτικά ¬ φαινόμενο της αναζωπύρωσης και έκρηξης των 

εθνικισμών, με προοπτική την ίδρυση νέων κρατικών μορφωμάτων, δηλαδή 

ασθενικών κρατιδίων, εθνικά «καθαρών», τυπικά ανεξάρτητων, αλλά 

οικονομικά και πολιτικά ευάλωτων και ευκόλως κηδεμονεύσιμων και 

χειραγωγήσιμων από τα μεγάλα και ισχυρά κράτη. Ενώ, δηλαδή, η διεθνιστική 

ιδεολογία προβάλλει την υπέρβαση του «κράτους-έθνους», καλλιεργεί 

παράλληλα την αποσχιστική τάση των μειονοτικών εθνοτικών ομάδων να 

αποτελέσουν νέα εθνικά (μικρά) κράτη. Ετσι, αντί του «κράτους-έθνους» 

αναδύεται το «κρατίδιο-έθνος»... 

   Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διεθνή κοινότητα όσον 

αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι όσο εντονότερος 

καθίσταται ο μειονοτικός «μικροεθνικισμός» τόσο τείνει σε έμπρακτη 

αμφισβήτηση της κυριαρχίας της εδαφικής ακεραιότητας του συγκεκριμένου 

κράτους. Οπότε τούτο, για να αντιμετωπίσει αυτή την αμφισβήτηση ¬ έστω και 

αν με την πολιτική του είχε ίσως προκαλέσει την έξαρση του μειονοτικού 

εθνικισμού ¬ ενδέχεται να λάβει κατασταλτικά μέτρα ρατσιστικού χαρακτήρα. Η 

διεθνής έννομη τάξη έχει, ιδίως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αποδοκιμάσει 

και καταδικάσει κάθε μορφή ρατσισμού, ενώ παράλληλα έχει θεσπίσει όργανα, 

μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου για την προστασία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου (π.χ. Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, Οικουμενική Διακήρυξη του 1948, 

κ.α.). Η διεθνοποίηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέφερε 

ωστόσο την παροχή δυνατότητας επεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις τους 
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εκ μέρους των διεθνών οργανισμών, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

   Πάντως, εν όψει της αρχής της μη επέμβασης , δεν νομιμοποιούνται για τις 

«ανθρωπιστικές» αυτές επεμβάσεις τα οποιαδήποτε άλλα κράτη αλλά μόνο τα 

συγκεκριμένα θεσμοθετημένα διεθνή όργανα, τα οποία, στο πλαίσιο του 

κανονιστικού καθεστώτος της διεθνούς κοινωνίας, έχουν καταστεί αρμόδια να 

ασκούν έλεγχο και να επιβάλλουν κυρώσεις (όπως π.χ. το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου). Άλλωστε, αν η 

διεθνής κοινότητα επαφιόταν στα κατ' ιδίαν κράτη για την επιβολή τέτοιων 

κυρώσεων, θα προέκυπτε, εκ των πραγμάτων, ένα χαοτικό καθεστώς διεθνούς 

ανομίας και αναρχίας διάχυτης, με πρακτικό αποτέλεσμα, σε τελική ανάλυση, 

την επιβολή της «ανθρωπιστικής» θέλησης του εκάστοτε ισχυροτέρου.  

 

Η  Μόδα ως κοινωνικό φαινόμενο 

1. Η Μόδα 

Ο όρος  μόδα προέρχεται από την αγγλική λέξη mode που σημαίνει 

συμπεριφορά, τρόπος ζωής. Στην πιο κοινότυπη χρήση του, κυρίως από τη 

νέα γενιά, αποτελεί παράδειγμα εμφάνισης ένδυσης, αλλά στην 

πραγματικότητα είναι πλουραλιστικός ως προς τα εννοιολογικά του 

ενδύματα.   

Για να παραχθεί η μόδα, προαπαιτούνται  οι νεωτεριστές και εκείνοι που 

τους μιμούνται. Οι νεωτεριστές εισάγουν πρωτότυπες καινοτομίες τις 

οποίες οι άνθρωποι εγκολπώνονται. Οι διατυπώσεις   “στη μόδα” και “του 

συρμού” υιοθετήθηκαν για να περιγράψουν το κατά πόσο κάποιος ή κάτι 

ταιριάζει με τον τρέχοντα ή λιγότερο επίκαιρο, δημοφιλή τρόπο 

έκφρασης. Παρόλα αυτά, κυρίως στη σύγχρονη εποχή, αντικείμενα 

χαρακτηριζόμενα ως “όχι τόσο στη μόδα” προσιδιάζουν  στον όρο 

“ρετρό”. Η τάση του ρετρό επιτρέπει αλλαγές στους κανόνες, όπως για 

παράδειγμα ότι “το παλιό είναι το νέο καινούριο” και συνεπώς είναι στη 

μόδα.  

Η Μόδα προσδιορίζεται ως  η περιστασιακή ομαδική συνήθεια 

σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου ή ως ο παροδικός 

συλλογικός τρόπος ζωής , σκέψης, γλωσσικής έκφρασης, κοινωνικής 

συμπεριφοράς που εμφανίζεται και επικρατεί σε μια κοινωνία ή σε 

ορισμένο τμήμα της. Αφορά σε μια βραχύβια και εφήμερη συνήθεια 

αναφορικά με θέματα που άπτονται της ανθρώπινης φύσης, όπως 

είναι ο τρόπος ζωής, το ντύσιμο, η διακόσμηση του σπιτιού, η διατροφή, οι 

επιλογές στους τομείς  ψυχαγωγίας και  διασκέδασης, η γλωσσική 

έκφραση κ.ά.  



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 

 130 

Πρόκειται για την εντυπωσιακή διάδοση μιας ορισμένης συνήθειας που 

γενικεύεται σε ορισμένο χωροχρόνο. Μόδα είναι όμως και η τάση του 

ανθρώπου για την αναζήτηση του καινοφανούς, του σύγχρονου, 

σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε εποχής, τα οποία και αναπροσαρμόζονται. 

Η μόδα έχει ως ίδιόν της το ευμετάβλητο, ενώ εξωγενείς παράγοντες, 

όπως οι δίαυλοι επικοινωνίας και πληροφόρησης, επιτείνουν τη 

ρευστότητά της. Η μόδα διέπεται και από αστάθεια, την αίσθηση του 

εφήμερου. Μεταβάλλεται παράλογα και αυθαίρετα, χωρίς να αποβλέπει 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων στη χρησιμότητα όσων προβάλλει. 

Επιβάλλεται γρήγορα και συχνά τυραννικά και με το λάβαρο της 

κομψότητας αποσκοπεί στην απόκρυψη της ασχήμιας, των σωματικών 

ατελειών, στη  δημιουργία ψεύτικων εντυπώσεων καθώς και στην 

υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και δοξασιών.  

Οι άνθρωποι του συρμού εκτιμούν  πως η ανδρική μόδα αφορμάται από το 

Λονδίνο και η γυναικεία από το Παρίσι. Μνείας χρήζει ότι η μόδα ως 

φαινόμενο χρονολογείται από την εμφάνιση του ανθρώπου πάνω στη  γη. 

Στην πραγματικότητα συνιστά ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο 

που ερείζει  στην ανθρώπινη φύση, την κοινωνική συμβίωση και 

καθρεπτίζει τις κατευθυντήριες οδούς μιας κοινωνίας σε ορισμένη 

χρονική περίοδο. Με τη  μόδα δυνάμεθα να παρακολουθήσουμε την 

εξέλιξη ηθών,  εθίμων, των αντιλήψεων και απολαύσεων ενός λαού, τον 

τρόπο ζωής και το πολιτισμικό  εν γένει status του.  

Η έννοια “μόδα” συχνά χρησιμοποιείται και ως συνώνυμο της γοητείας, 

της ομορφιάς και του στυλ. Υπό αυτή την οπτική γωνία αποτελεί ένα 

είδος κοινόχρηστης τέχνης, μέσα από την οποία μια κουλτούρα εξετάζει 

τις αναφορές της στην ομορφιά και την αισθητική θεώρηση. Ωστόσο,  

προβάλλεται βιβλιογραφικά και με αρνητική χροιά  ως συνώνυμο  των 

τάσεων υλισμού, μαζοποίησης και υπερκαταναλωτισμού.  

 

1.1 Τομείς Της Μόδας  

Η μόδα είναι ένα πολυδιάστατο  κοινωνικό φαινόμενο και οι τομείς στους 

οποίους εκδηλώνεται είναι :  

Αρχιτεκτονική, εσωτερική διακόσμηση και σχεδιασμός τοπίου  

Τέχνες και δεξιοτεχνίες  

Σωματότυπος, είδη ένδυσης και κουστούμια, καλλυντικά, προσωπική 

φροντίδα, κουρέματα, προσωπικός καλλωπισμός  
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Χορός και μουσική  

Γλωσσικές μορφές έκφρασης  

Οικονομικά και επιλογές δαπανών, όπως αυτά μελετούνται στην 

καταναλωτική συμπεριφορά  

Διασκέδαση, παιχνίδια, χόμπι, σπορ, τρόποι αξιοποίησης του ελεύθερου 

χρόνου  

Κανόνες συμπεριφοράς  

Fast fashion  

Διαχείριση και τρόποι οργάνωσης επιχειρήσεων  

Πολιτική και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά όσον αφορά στα θέματα 

με τα οποία επιλέγουν να ασχοληθούν  

Φιλοσοφία και θρησκεία: όσο αργά αν όχι και καθόλου, αλλάζουν τα 

δόγματα των θρησκειών και των φιλοσοφιών, τόσο ταχεία εξέλιξη μπορεί 

να υπάρξει όσον αφορά στους τομείς της θρησκείας και της φιλοσοφίας 

που θεωρούνται πιο σημαντικά και πιο άξια σπουδής 

Δίκτυα κοινωνικοποίησης και διάδοση αναπαραστάσεων και πρακτικών  

Κοινωνιολογία, ανθρωπολογία  και η έννοια της ένδυσης για το 

“χτίσιμο” της ταυτότητας  

Τεχνολογία με την έννοια της επιλογής των τεχνικών 

προγραμματισμού των υπολογιστών 

Βιομηχανία φιλοξενίας, όπως ο σχεδιασμός αποκλειστικών στολών για 

κάποιο ξενοδοχείο, εστιατόριο, καζίνο, θέρετρο ή club, ούτως ώστε να 

αντικατοπτρίζουν κάποια ιδιοκτησία ή εμπορικό σήμα  

Από τους παραπάνω τομείς ο όρος “μόδα” για την ανθρώπινη συνείδηση 

προσιδιάζει προπάντων στα είδη ένδυσης και στη μελέτη αυτών.  

 

1.2 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 

• Η αστάθεια και το εφήμερο 

• Η υπερβολή στις αγορές 

• Η τυραννική επιβολή 

• Η έλλειψη καλαισθησίας 
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• Η ομοιομορφία, η ομοιοτυπία και η μαζικοποίηση 

• Η ισοπέδωση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων 

• Τα αμφισβητούμενα πρότυπα εμφάνισης και συμπεριφοράς 

• Η κερδοσκοπία σε βάρος του καταναλωτικού κοινού 

 

1.3 ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 

Α. Οικονομικά: 

• Το οικονομικό μοντέλο των βιομηχανικών κοινωνιών που δημιουργεί παροδικά 

και εφήμερα πρότυπα, για να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του καταναλωτή 

και να αυξάνει την κατανάλωση 

• Τη μόδα ενισχύουν η διαφήμιση, που δημιουργεί πλασματικών αναγκών, και η 

άνοδος του βιοτικού επιπέδου, που επιτρέπει την αγορά προϊόντων μόδας 

• Οι οικονομικές επιδιώξεις και η άμετρη τάση για πλουτισμό 

• Ο έντονος οικονομικός ανταγωνισμός εξαιτίας της πληθώρας νέων 

παραγόμενων προϊόντων 

Β. Κοινωνικά: 

• Η κοινωνική διαφοροποίηση στις δυτικές κυρίως χώρες 

• Οι άνθρωποι – καταναλωτές, ανταγωνίζονται για τις πιο εντυπωσιακές 

αγορές, προκειμένου να επιτύχουν κοινωνική αναγνώριση και θαυμασμό 

Γ. Ιδεολογικά: 

• Ο άνθρωπος να αναζητά το νόημα της ζωής σε ό, τι πρόσκαιρα προβάλλεται 

ως πρότυπο από την καταναλωτική κοινωνία 

• Η έλλειψη χαράς, δημιουργικότητας και ικανοποίησης δημιουργεί στον 

άνθρωπο την εντύπωση ότι η μόδα μπορεί να αναπληρώσει το συναισθηματικό 

κενό που βιώνει 

Δ. Πνευματικά: 

• Ο εφησυχασμός και η πνευματική αδράνεια αποπροσανατολίζουν τον 

άνθρωπο και τον καθιστούν επιρρεπή στη μόδα. 

Ε. Αισθητικά: 

• Η άμβλυνση των αισθητικών κριτηρίων καθιστά δεκτικό στην ασχήμια ή στη 

δυσμορφία των εφήμερων αγαθών που η εποχή μας θεωρεί «must» 

ΣΤ. Ηθικά: 

• Η έλλειψη εσωτερικών σταθερών και η αμφισβήτηση των ηθικών αξιών 

αφαιρεί από τον άνθρωπο τις ηθικές αντιστάσεις, με συνέπεια να παρασύρεται 

εύκολα από τα πρότυπα της μόδας 

• Οι προσωπικές αδυναμίες και τα συμπλέγματα κατωτερότητας δεν επιτρέπουν 

τη διαμόρφωση ανθρώπων με ηθική ελευθερία και αυτοάμυνα και 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα 

Ζ. Ψυχικά: 

• Οι ψυχολογικές ανάγκες, φιλαρέσκεια, η ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης 

σχετίζονται με τη διοχέτευση και την έμμεση εξωτερίκευση του ερωτικού 

ενστίκτου 

• Η επιθυμία της αλλαγής και η εκπλήρωση των ψυχολογικών αναγκών με την 

απόκτηση υλικών αγαθών και υπηρεσιών που θεωρούνται «in» και προσδίδουν 

στον κάτοχό τους αίγλη και κύρος 
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1.3ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 

Α. Σε ατομικό επίπεδο: 

• Άγχος και ανασφάλεια από τα άτομα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

προδιαγραφές της μόδας 

• Υποβολή του ατόμου σε βασανιστικές και συχνά επικίνδυνες μορφές 

σωματικής «αγωγής» (νευρική ανορεξία, εξαντλητική γυμναστική κ.λπ.) 

• Απώλεια ψυχολογικής ελευθερίας και περιορισμός της προσωπικής 

αυτονομίας και βούλησης 

• Μαζοποίηση, τυποποίηση, παθητικοποίηση και χειραγώγηση του ατόμου 

• Οικονομική αφαίμαξη του ατόμου και ανεπάρκειά του να καλύψει άλλες 

ουσιωδέστερες ανάγκες του 

• Ευτελισμός και γελοιοποίηση του ανθρώπου που προσπαθεί να ακολουθήσει 

τα ρεύματα της μόδας, όταν αυτά δεν είναι σύστοιχα προς τη δική του αισθητική 

• Αδιαφορία του ανθρώπου για την ηθική και πνευματική του καλλιέργεια 

• Ανάπτυξη συμπλεγμάτων κατωτερότητας από όσους αδυνατούν να 

συμπορευθούν με τις επιταγές της μόδας και συνακόλουθη απομόνωσή τους 

από τον κοινωνικό τους περίγυρο 

 

Β. Σε συλλογικό επίπεδο: 

• Διοχέτευση μεγάλων χρηματικών ποσών σε αγορές με εξαιρετικά 

βραχυπρόθεσμη διάρκεια και δίχως επενδυτικό ορίζοντα (Μάλιστα, ειδικά στην 

περίπτωση της Ελλάδας, τα ποσά αυτά διοχετεύονται στο εξωτερικό εις βάρος 

της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής) 

• Επικράτηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, της ιδιοτέλειας, του εγωισμός και της 

αντίληψης πως ο άλλος είναι καλύτερος ή υπηρετεί καλύτερα τη μόδα 

• Οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στο «έχειν» και όχι στο «είναι», με 

αποτέλεσμα οι άνθρωποι να γίνονται υποκριτές και να ενδιαφέρονται μόνο για 

τη δημόσια εικόνα τους 

• Νόθευση της πολιτιστικής ταυτότητας από την αλόγιστη εισαγωγή και 

κατανάλωση ξενόφερτων υλικών και πολιτιστικών προϊόντων 

• Περιορισμός του ενδιαφέροντος για τα κοινά, αφού υπερισχύει η προώθηση 

του ατομικού συμφέροντος 

• Εμπορευματοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων και απαξίωση του 

συναισθηματικού στοιχείου 

• Υποβάθμιση των ηθικών κριτηρίων αξιολόγησης του ανθρώπου και της 

ποιότητας των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων 

Αλλαγές Στη Μόδα  

Η μόδα, όπως δηλώνει άλλωστε και η ίδια η λέξη, αλλάζει συνεχώς. Οι 

αλλαγές είναι πιο γρήγορες στα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας 

(γλώσσα, σκέψη, κ.λπ.). Για ορισμένους οι σύγχρονες, ταχείες αλλαγές 

στη μόδα ενσωματώνουν πολλές από τις αρνητικές πτυχές του 

καπιταλισμού. Άλλοι απολαμβάνουν την ποικιλομορφία που, προφανώς 

και παρέχουν, οι συνεχείς αλλαγές στη μόδα, διότι βλέπουν τη συνεχή 
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αυτή αλλαγή ως έναν τρόπο να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους για να 

δοκιμάσουν “νέα” και “ενδιαφέροντα” πράγματα.  

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Και Η Μόδα  

Συνιστώσα  της μόδας συνιστούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και 

ενημέρωσης . Σχόλια και κριτική στα editorial μπορεί να βρει κανείς σε 

περιοδικά, εφημερίδες, στην τηλεόραση, σε ιστοσελίδες μόδας, σε 

κοινωνικά δίκτυα και σε blog μόδας.  

Στην αρχή του 20ου αιώνα τα περιοδικά μόδας άρχισαν να 

πολλαπλασιάζονται και να περιλαμβάνουν και φωτογραφίες, με 

αποτέλεσμα να ασκούν ακόμη μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι στο 

παρελθόν. Σε όλο τον κόσμο τα περιοδικά μόδας είχαν μεγάλη ζήτηση και 

σημείωναν μεγάλη επιρροή στην κοινή γνώμη. Ταλαντούχοι 

εικονογράφοι ζωγράφιζαν εκλεκτά σκίτσα μόδας για τις δημοσιεύσεις 

που κάλυπταν πλέον τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη μόδα και την 

ομορφιά. Πιθανόν το πιο διάσημο από αυτά τα περιοδικά ήταν το La 

Gazette du Bon Ton που ιδρύθηκε το 1912 από τον Lucien Vogel και 

δημοσιευόταν τακτικά μέχρι και το 1925 (με εξαίρεση τα χρόνια του 

πολέμου).  

Το Vogue, που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1902, έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια και 

την πιο επιτυχημένη πορεία από τα εκατοντάδες περιοδικά μόδας που 

έρχονται και παρέρχονται.  

Η εκδότρια μόδας Brooke Kelley είπε, “Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη 

στη βιομηχανία ότι η τηλεόραση, τα περιοδικά, και τα blogs υπαγορεύουν 

στον καταναλωτή τι να φορέσει. Οι περισσότερες τάσεις, όμως, δεν 

δείχνονται στο κοινό, προτού συμβουλευτούμε τα δημογραφικά στοιχεία του 

στόχου μας. Συνεπώς, αυτά που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

είναι το αποτέλεσμα της έρευνας στις δημοφιλείς ιδέες μεταξύ των 

ανθρώπων. Ουσιαστικά, μόδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που πετάει ο 

ένας ιδέες στον άλλο, όπως είναι άλλωστε και κάθε άλλη μορφή τέχνης.”  

1.4 Τα κίνητρα των καταναλωτών 

Κάθε αγοραστής εισέρχεται στα καταστήματα για μια πλειονότητα 

λόγων και ορμώμενος από ποικίλα κίνητρα. Ορισμένοι εισέρχονται 

εξαιτίας των παρεχόμενων υπηρεσιών , ενώ άλλοι εξαιτίας της ποικιλίας,  

της ποιότητας  ή και ποσότητας των διαθέσιμων εμπορευμάτων, των 

οικονομικών, συμφερουσών τιμών της ποιότητας και εξυπηρέτησης του  

προσωπικού πωλητών.  
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Προκειμένου να ικανοποιήσουν όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών, 

οι βιομηχανίες μόδας συμβουλεύονται ομάδες ψυχολόγων και άλλων 

ερευνητών, για να μελετήσουν τα κίνητρα των αγορών και των 

καταναλωτών. Συμβουλευόμενοι αυτά τα άτομα, κατανοούν τις 

κινητήριες δυνάμεις που ωθούν τους ανθρώπους να ενεργήσουν κατά 

συγκεκριμένο τρόπο, και έτσι αποκτούν σημείο εκκίνησης, από το οποίο 

θα ξεκινήσουν τη δημιουργία ειδών ένδυσης προς κάλυψη των  αναγκών 

που προσδιόρισαν. (Diamond 1999 σελ. 26-29)  

Τα κίνητρα των καταναλωτών μπορεί να είναι είτε λογικά είτε 

συναισθηματικά. Τα λογικά κίνητρα λαμβάνουν υπόψη παράγοντες 

όπως η σιγουριά, η τιμή και η ασφάλεια, ενώ τα συναισθηματικά κίνητρα 

βασίζονται στο ρομαντισμό, το γόητρο, την κοινωνική θέση και την 

κοινωνική αποδοχή.  

Οι περισσότερες αγορές μόδας πραγματοποιούνται εξαιτίας και των δύο 

τύπων κινήτρων. Ένα γούνινο παλτό προσφέρει, για παράδειγμα,  γόητρο 

(συναισθηματικό) και ζεστασιά (λογικό), ένα ακριβό ρολόι αναδεικνύει 

την κοινωνική θέση αλλά εξασφαλίζει και αντοχή, ενώ τα καλλυντικά 

ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, την αίσθηση αποδοχής από το άλλο φύλο 

αλλά και την εμφάνιση.  

 

1.5 Η Ιεραρχία Των Αναγκών Σύμφωνα Με Το Maslow 

Μια από τις πιο γνωστές θεωρίες, αποδεκτή από τους  ερευνητές της 

συμπεριφοράς καταναλωτών, είναι η ιεραρχία των αναγκών σύμφωνα με 

το Maslow. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην πίστη ότι υπάρχει σειρά 

προτεραιότητας  στην εκπλήρωση των ανθρώπινων αναγκών. Ένα άτομο 

πρέπει να ικανοποιήσει την κατώτερη κατηγορία αναγκών, πριν 

προχωρήσει στην επόμενη και ούτω καθεξής.  

Τα πέντε επίπεδα βασικών αναγκών είναι:  

i. Οι βασικές ανάγκες επιβίωσης: οι βασικές ανάγκες για τροφή, ένδυση, 

νερό και καταφύγιο είναι οι πιο σημαντικές. Πρόκειται για λογικές 

ανάγκες και πρέπει να ικανοποιηθούν πριν από οποιαδήποτε άλλη 

κατηγορία.  

ii. Η ανάγκη για σιγουριά: μόλις ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες, 

αναδύεται  η ανάγκη για σιγουριά. Αφορούν την ασφάλεια και γενικά την 

αίσθηση  σταθερότητας στη ζωή.  
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iii. Κοινωνικές ανάγκες: οι αγορές που γίνονται για καλύψουν τις 

ανάγκες των δύο πρώτων επιπέδων έχουν λογική φύση και δεν 

επηρεάζονται από τις ενέργειες της βιομηχανίας μόδας. Με αφετηρία το 

επίπεδο αυτό, όπου οι αγορές λαμβάνουν χώρα για να κερδίσουν την 

αποδοχή μιας ομάδας ή να επιτύχουν αναγνώριση, οι σχεδιαστές μόδας 

διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο. Το μεγαλύτερο μέρος των αγορών 

αυτών κατευθύνονται από συναισθηματικούς λόγους, με τα είδη 

ρουχισμού και καλλωπισμού να προηγούνται των υπολοίπων. Οι αγορές 

ενδυμάτων δε γίνονται μόνο για λόγους προστασίας και εξυπηρέτησης, 

αλλά κυρίως για να προσελκύσουν την προσοχή και να δώσουν την 

εντύπωση της κατάταξης σε κάποια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη.  

iv. Η ανάγκη για εκτίμηση και κοινωνική καταξίωση: ενώ η αποδοχή 

και η αναγνώριση ικανοποιούνται στο τρίτο επίπεδο αναγκών της 

ιεραρχίας, στο επίπεδο αυτό οι αγορές από καθαρά συναισθηματικούς 

λόγους παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Η ανάγκη να αναγνωριστεί το 

άτομο ως επιτυχημένο ή ως μέλος μιας υψηλότερης κοινωνικής ομάδας το 

παρακινεί να ικανοποιήσει τους στόχους του αυτούς με την αγορά 

ακριβών προϊόντων, όπως ενδύματα και αξεσουάρ επώνυμων σχεδιαστών 

ή υψηλής ραπτικής.  

v. Η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση: το επίπεδο αυτό αγγίζουν οι πιο 

επιτυχημένοι όλων. Ο κόσμος τους περιλαμβάνει τον αυτοναρκισσισμό  

που πηγάζει από την απόκτηση έργων τέχνης, την πραγματοποίηση 

ταξιδιών και την απόκτηση εμπειριών. Οι προτιμήσεις τους συχνά 

στρέφονται σε σχεδιαστές οι οποίοι θα σχεδιάσουν συλλογές ειδών 

ένδυσης αποκλειστικά για αυτούς, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι 

ορισμένα άτομα αισθάνονται τόσο πλήρη από τους εαυτούς τους που δε 

δίνουν πλέον καμία σημασία στη μόδα.  

Αξιολογώντας την ιεραρχία των αναγκών, γίνεται φανερό ότι τα δυο 

πρώτα επίπεδα έχουν ελάχιστη σημασία για τη βιομηχανία μόδας, καθώς 

οι αγορές καλύπτουν τις απόλυτα λογικές ανάγκες της επιβίωσης και της 

ασφάλειας. Τα υπόλοιπα επίπεδα έχουν ισχυρές επιπτώσεις στον κόσμο 

της μόδας, καθώς θα πρέπει να καθοριστεί ο καλύτερος τρόπο 

ικανοποίησης αναγκών όπως η αναγνώριση, η αποδοχή, η εκτίμηση και η 

κοινωνική καταξίωση. (Μαγνήσαλης 1997 σελ. 103-106, Μπόγκα 2003 σελ. 

28-29). 

 

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ? 
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Αρχικά, ισχυροί παράγοντες όπως η διαφήμιση, τα Μ.Μ.Ε., οι 

μονοπωλιακές και πολυεθνικές εταιρείες καθώς και επιχειρήσεις με 

ισχυρά οικονομικά συμφέροντα κατευθύνουν τα άτομα στην 

υιοθέτηση της μόδας με παραπλανητικούς μηχανισμούς και μεθοδεύσεις.  

 Επιπλέον η χαμηλή πνευματική στάθμη, η ελλιπής κοινωνική και 

πολιτική αγωγή, η απουσία ανθρωπιστικής παιδείας αλλά και η 

ναρκωμένη κριτική σκέψη εμποδίζουν την ανάπτυξη ισχυρών 

αντιστάσεων και την αξιολόγηση των επιταγών της μόδας. 

Επιπροσθέτως, η ξενομανία, είτε ως δημιουργική αφομοίωση, είτε ως 

δουλική αντιγραφή στοιχείων, και η αδιαφορία για την πολιτιστική 

κληρονομιά είναι παράγοντες που ωθούν στη μόδα.  

Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως εξαιτίας του οικονομικού και πολιτιστικού 

ανταγωνισμού διαρκώς δημιουργούνται νέα δεδομένα, συνήθειες, 

τάσεις και ανάγκες που επιβάλλουν την υποταγή στη μόδα. Ακόμη, 

σημαντικός παράγοντας είναι και η τάση του ανθρώπου να 

ακολουθεί το «μοντέρνο» έτσι ώστε να νιώθει πως γίνεται αποδεκτός 

από το κοινωνικό σύνολο κι αναγνωρισμένο μέλος της ομάδας. Με 

αυτόν τον τρόπο αποτρέπει τον κίνδυνο της απόρριψης κι 

ευθυγραμμίζεται με τα πρότυπα που η κοινωνία προβάλλει και 

υιοθετούνται από το σύνολο.  

 

Σημαντικό θα ήταν επιπρόσθετα να αναφέρουμε πως, εφόσον ο 

άνθρωπος αποτελεί ον μιμητικό, έχει έμφυτη την τάση για ανανέωση 

κι εκσυγχρονισμό σε κάθε πτυχή της ζωής του, γεγονός που τον κάνει 

να υιοθετεί νεωτεριστική συμπεριφορά με κατεύθυνση προς το 

καινούριο. Τέλος, αρκετές φορές τα άτομα ακολουθούν τη μόδα για 

λόγους επίδειξης πλούτου και αυτοπροβολής, φαινόμενο που γίνεται 

εντονότερο λόγω του υλικού υπερκαταναλωτισμού. 

  

ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ? 

Η υιοθέτηση της μόδας επιφέρει και θετικά αλλά και αρνητικά 

αποτελέσματα.  

Αρχίζοντας από τα θετικά της αποτελέσματα, η μόδα καταφέρνει να 

τονώνει την αγορά καθώς την εφοδιάζει με νέα, μεγαλύτερης 

ποικιλίας και καλύτερης ποιότητας προϊόντα επιτρέποντας τη 

δημιουργία και ανάπτυξη καινούριων επαγγελματικών κλάδων αλλά 
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και ανυψώνοντας το βιοτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ενισχύει την 

οικονομία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέσω διεθνούς 

διαφήμισης της χώρας.  

Απ’ ό,τι άλλωστε γνωρίζουμε όμως,  η μόδα χαρακτηρίζεται και ως 

πολιτιστικός οδηγός, αφού ενισχύει τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

συγκροτούν τη φυσιογνωμία ενός λαού, αναπτύσσει την αισθητική του 

ανθρώπου, εκλεπτύνει τα συναισθήματα και καλλιεργεί την ψυχή, όταν 

βέβαια και εφόσον ο δέκτης τηρεί κριτική στάση και όταν τα προϊόντα 

είναι καλόγουστα. Συνοψίζοντας, τονώνει την αυτοπεποίθηση του 

ανθρώπου, τον ωθεί στην προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής 

ανέλιξης και τον καθιστά καλαίσθητο και φιλόκαλο. 

 

Παρόλα αυτά, η μόδα αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα καθώς 

επιφέρει και πολλαπλές  επιπτώσεις.  

Καταρχάς, πολλές φορές οδηγεί το άτομο στην υπερκατανάλωση και 

στη θεοποίηση των υλικών αγαθών. Το στρέφει  σε μορφές 

διασκέδασης που το  απομακρύνουν από την υγιή ψυχαγωγία και το 

οδηγούν στην οικονομική και ψυχοσωματική φθορά, ενώ τα κριτήρια 

του ταυτίζονται με τις επιταγές της. Επίσης μπορεί να 

αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο έτσι ώστε να αναγάγει την 

εξωτερική εμφάνιση σε παράγοντα ευτυχίας και επιτυχίας 

αγνοώντας την εσωτερική ολοκλήρωση. Σε κάποιες περιπτώσεις 

αλλοτριώνει τον εαυτό του και τον τρόπο ζωής του, μετατρέποντάς 

τον σε επιφανειακό. Τέλος,  λειτουργεί ισοπεδωτικά και ολοκληρωτικά, 

προάγει τη μαζοποίηση, καθιστά την τέχνη τυποποιημένη, ενώ προβάλλει 

ως αρνητικό στοιχείο τη διαφορετικότητα και την πρωτοτυπία. 

Τελειώνοντας θεωρούμε ότι η μόδα πρέπει να καταλαμβάνει τη σωστή 

θέση στη ζωή μας. Με μέτρο και χωρίς υπερβολές να δεχόμαστε στοιχεία 

της τα οποία δεν μας απομακρύνουν από τον εαυτό μας και το προσωπικό 

μας γούστο ,γιατί   η μόδα απαιτεί αισθητική αγωγή και αυτογνωσία. 

 

Κατανάλωση δίχως όρια 

Ο σύγχρονος τουρμπο-καταναλωτής δεν χαλιναγωγείται πλέον μέσα στις 

χωρο-χρονικές συντεταγμένες του παραδοσιακού καταναλωτισμού. 

Σήμερα η κατανάλωση δεν περιορίζεται πλέον σε ειδικούς τόπους. Είναι 

δυνητικά παντού, σε οποιονδήποτε τόπο, σε οποιονδήποτε χρόνο, σε 
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οποιαδήποτε κατάσταση. 

 

Υπάρχουν, βέβαια, ακόμα οι μεγάλες υπεραγορές και τα εμπορικά 

κέντρα, που είναι οι σύγχρονοι ναοί του καταναλωτισμού, αλλά χάρη στο 

Ιντερνετ στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα μπορεί κανείς να κάνει τις αγορές 

του από το σπίτι του. Οι αγορές on line είναι το έμβλημα ενός 

καταναλωτισμού χωρίς χωρο-χρονικά όρια. 

 

 Ο παραδοσιακός καταναλωτής υφίστατο την καταναλωτική κοινωνία, 

ενώ ο τουρμπο-καταναλωτής έχει γίνει πρωταγωνιστικός παράγοντάς της. 

Κρίνει, επιλέγει, αλλάζει πρότυπα. Δεν έχει καμία σχέση με τον 

αλλοτριωμένο καταναλωτή που είχε καταγγείλει πριν από κάμποσα 

χρόνια ο Μποντριγιάρi. Οι καταναλωτές σήμερα είναι περισσότερο 

κινητικοί και άπιστοι. Η αγορά, που προσανατολίζεται από τη ζήτηση, 

προτείνει μιαν όλο και ευρύτερη και διαρκώς ανανεωμένη προσφορά.  

 

 Στο παρελθόν οι μεγάλες φίρμες πρότειναν ένα νέο άρωμα κάθε τρία ή 

τέσσερα χρόνια. Σήμερα αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Καθημερινά στον 

κόσμο λανσάρονται εκατό νέα διατροφικά προϊόντα. Ο δαίμονας της 

ταχύτητας ωθεί τους ανθρώπους να ανανεώνουν συνεχώς τα αγαθά τους, 

ακόμη και όταν αυτό δεν είναι αναγκαίο.  

 

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της μόδας, που ήδη αφορά πάρα πολλά 

καταναλωτικά αγαθά. Στην Κορέα, εν είδει παραδείγματος,  οι 

οικογένειες αλλάζουν τηλεόραση κάθε εννέα μήνες. Η όλο και πιο 

σύντομη ζωή των προϊόντων αντιστοιχεί τέλεια στην ηδονιστική λογική 

που κάνει την κατανάλωση μια στιγμή απόλαυσης. Η ωφελιμότητα και η 

ανάγκη δεν είναι πλέον τα αποκλειστικά κίνητρα της αγοράς. Σήμερα 

μετράει και η αισθητική και παιγνιώδης διάσταση. 

 

 Το να αλλάζουμε μάρκα ή προϊόν παρέχει απόλαυση. Δεν 

καταναλώνουμε πλέον για να μας προσέξουν οι άλλοι, αφού επιδείξουμε 

κάποιο status symbol, αλλά καταναλώνουμε για τους εαυτούς μας, για την 

απόλαυσή μας. 

 

Ο τουρμπο-καταναλωτισμός μετατρέπει όλα τα άτομα σε δυνητικούς 

καταναλωτές. Στο παρελθόν, καταναλωτές ήταν μόνον οι ενήλικοι 

μεταξύ 25 και 50 χρόνων. Για τους διαφημιστές, ο ιδεατός τύπος 

καταναλωτή ήταν η νοικοκυρά κάτω των 50 χρόνων. Τα διαφημιστικά 

τους μηνύματα σχεδιάζονταν για μια ενιαία αγορά. Σήμερα, όμως, οι 

αγορές είναι πολύ κατακερματισμένες. Έχουμε την αγορά των 

νεογέννητων, εκείνη των παιδιών και τουλάχιστον πέντε ή έξι υποαγορές 

της εφηβείας. Επειτα είναι οι ενήλικοι, οι πρεσβύτεροι, η τρίτη και η 
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τέταρτη ηλικία κ.ο.κ.  

 

Πολλές αγορές σήμερα εκρήγνυνται, κατακερματίζονται όλο και 

περισσότερο, παράγοντας εναλλακτικά γούστα, διαφορετικές και 

εναλλακτικές επιθυμίες και κώδικες. Ο κατακερματισμός αυτός γεννάει 

μιαν αληθινή βαλκανιοποίηση της αγοράς, δηλαδή μιαν αγορά χωρίς ένα 

κέντρο που να υπαγορεύει τους νόμους. 

Το βλέπουμε πολύ καλά στη μόδα, όπου η haute couture δεν επιβάλλει 

πλέον το στιλ της παντού. Οι νεανικές μόδες υπάρχουν ανεξάρτητα από 

την υψηλή μόδα, προτείνοντας πολύ διαφορετικές επιλογές. 

 

 Στο νέο καταναλωτισμό είναι έντονα παρούσα, αν και όχι αποκλειστική, 

η λογική της αμεσότητας. Ο τουρμπο-καταναλωτής θέλει τα πάντα και 

αμέσως. Χρήζει , ωστόσο, μνείας  ότι η παρορμητική αγορά είναι μία μόνο 

συνιστώσα της συνολικής κατανάλωσης. Στην πραγματικότητα 

διαδίδεται και μια κατανάλωση πιο προσεκτική και σκεπτόμενη, 

δεδομένου ότι σήμερα είμαστε περισσότερο πληροφορημένοι, 

συγκρίνουμε τις τιμές, σκεφτόμαστε πριν αγοράσουμε. Με δυο λόγια, ο 

τουρμπο-καταναλωτής είναι ένας καταναλωτής με μεταβλητή γεωμετρία 

που μπορεί να εκτιμάει τόσο το fast food όσο και το slow food. Το ίδιο άτομο 

σε διαφορετικές στιγμές μπορεί να επιλέγει διαφορετικές αγοραστικές 

συμπεριφορές. 

 

 Οι παλιές κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες δεν προκαθορίζουν την 

καταναλωτική συμπεριφορά. Το ότι ανήκει κάποιος σε μια κοινωνική 

τάξη ή σε μιαν ομάδα δεν εγγυάται πλέον έναν προβλέψιμο τύπο 

κατανάλωσης. Κάποτε, ορισμένα προϊόντα προορίζονταν μόνο για την 

ελίτ˙ σήμερα, όχι πλέον. Ακόμη και ο ταχυδρόμος ταξιδεύει στην 

Ταϊλάνδη και η υπάλληλος θέλει το καπέλο της να είναι γνωστής φίρμας. 

Η λογική του ατομικισμού ωθεί προς έναν όλο και περισσότερο 

προσωποποιημένο καταναλωτισμό. Στο παρελθόν η κατανάλωση ήταν 

μια ατομική πράξη, αλλά πάντοτε εγγραφόταν και διαμορφωνόταν στο 

εσωτερικό ομαδικών και ταξικών προτιμήσεων και πρακτικών.  

 

Σήμερα, όμως  οι καταναλωτικές πρακτικές γίνονται πιο εκλεπτυσμένες. 

Πλάι στη λογική της υπερβολής και του ηδονισμού επιβεβαιώνεται και 

ένας πιο ευφυής και σκεπτόμενος καταναλωτισμός, ακόμη και ένας 

ηθικός καταναλωτισμός. Αυτός ο τελευταίος είναι αρκετά μειοψηφικός, 

αλλά στο μέλλον προορίζεται να γίνει όλο και πιο σημαντικός επειδή 

παραπέμπει και σε μια προβληματική της ταυτότητας. Δεδομένου ότι η 

πολιτική και η θρησκεία δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να 

δημιουργήσουν κοινωνικές ταυτότητες, οι πολίτες χρησιμοποιούν την 

κατανάλωση για να εκφράσουν την ταυτότητά τους. Όποιος αγοράζει ένα 
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οικολογικό προϊόν θεμελιώνει έτσι μιαν ορισμένη ιδέα για τον εαυτό του 

και μιαν ορισμένη θεώρηση του κόσμου. 

 

Οι λογικές του καταναλωτισμού εισβάλλουν σε πεδία που προηγουμένως 

ήταν προστατευμένα, όπως η πολιτική, η θρησκεία, η οικογένεια, τα 

αισθήματα, η σεξουαλικότητα κ.λπ. Είναι μια τάση που μετασχηματίζει 

την κοινωνία, αποδυναμώνοντας τις κοινωνικές δομές και ανατρέποντας 

τις παραδοσιακές συμπεριφορές και τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής. 

Οι άνθρωποι, όμως, θα είναι πάντοτε σε θέση να επινοούν νέες δομές και 

νέες παραδόσεις. 

 

Μόδα και ηθική 

Σ' ένα απ' τα πρόσφατα αφιερώματά της, η βρετανική εφημερίδα «Ομπζέρβερ» 

επιχείρησε να προπαγανδίσει εκτενώς την ηθική κατανάλωση, ως μια 

υποχρέωση των κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών. Συγκεκριμένα, οι συντάκτες του 

φύλλου συγκέντρωσαν πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν σ' οποιονδήποτε 

αποφασίσει να στραφεί στις ηθικές αγορές, απ' το πώς να ντύσει το παιδί του, ως 

το που να επενδύσει τα χρήματά του. Και πράγματι, το εύρος των λύσεων που 

προτείνονται αποδεικνύει μεμιάς ότι στη Μεγάλη Βρετανία η ηθική είναι της 

μόδας. 

 

Εσχάτως, το ρεύμα του δίκαιου εμπορίου και της ηθικής κατανάλωσης δείχνει να 

παίρνει διαστάσεις που θα μπορούσαν να μας κάνουν να μιλάμε για ένα κίνημα 

της μόδας. Με τον όρο δίκαιο εμπόριο, εννοείται μια σειρά ηθικά 

διασφαλισμένων λειτουργιών που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των 

προϊόντων. Η ηθική κατανάλωση, ουσιαστικά συνώνυμη του δίκαιου εμπορίου, 

περιλαμβάνει όλες τις πράξεις και τους τομείς που συνδέονται με την 

εμπορευματική κουλτούρα. Ετσι, ο ηθικός καταναλωτής μπορεί να μποϊκοτάρει 

ή να αποφεύγει όχι μόνο προϊόντα που παράχθηκαν κάτω από άθλιες συνθήκες, 

αλλά κι άλλα, των οποίων οι διαφημίσεις κρίνονται ηθικά απαράδεκτες. Πώς 

μπορεί όμως να γίνεται μόδα η ηθική; 

 

 

 

Σ' έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο κυνισμός και η υποκρισία, σ' έναν κόσμο που 

κυβερνάται από το σχετικισμό των πολυεθνικών επιχειρήσεων, πώς μπαίνει 

στην ατζέντα η ηθική; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: αν συμφέρει κάποιους η 

μόδα της ηθικής, αυτοί είναι πρώτα και κύρια οι μέτοχοι των επιχειρήσεων. Γιατί 
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είναι αυτοί που θα καρπωθούν και πάλι τα οφέλη των «πράσινων», των 

«δίκαιων», και των «ηθικών» αγορών. Και είναι αυτοί που θα σπεύσουν να 

αντικαταστήσουν τους «άδικους» και «σπάταλους» μάνατζερ ή να αποσύρουν 

την υποστήριξή τους προς συγκεκριμένους πολιτικούς. 

 

Εν τω μεταξύ, τα θύματα, δηλαδή οι καταναλωτές με τις αγαθές προθέσεις, θα 

έχουν την ψευδαίσθηση ότι συμβάλλουν σ' ένα καλύτερο αύριο αγοράζοντας 

υγιεινά απορρυπαντικά, αγοράζοντας ρούχα από δεύτερο χέρι και τρώγοντας 

απ' τις βιολογικές αγορές. Ο Τόνι Μπλερ θα συνεχίζει να στέλνει στρατό στο 

Ιράκ, να ιδιωτικοποιεί τα δημόσια αγαθά, να ενισχύει τον άκρατο ανταγωνισμό, 

αλλά οι πολίτες της Βρετανίας θα έχουν το μυαλό τους στις ετικέτες των 

προϊόντων, ψάχνοντας να βρουν ποια έχει μεταλλαγμένα και ποια δεν έχει 

πάρει πιστοποίηση δίκαιου εμπορίου. Σε λίγο, ηθικός καταναλωτής θα 

ονομάζεται ο υστερικός καταναλωτής, εκείνος που δεν θα μπορεί ούτε στιγμή να 

αμφισβητήσει το ίδιο το σόπινγκ. Θα πρόκειται για έναν ψηφοφόρο ο οποίος θα 

έχει δύο μόνο πολιτικές επιλογές: την εξής μια, που θα ακούει στο όνομα Μπλερ. 

Όλες οι υπόλοιπες επιλογές θα έχουν μεταφερθεί στο σούπερ μάρκετ. Η ηθική, 

τέλος, θα είναι μια υπόθεση που θα ορίζεται αποκλειστικά απ' τις πολυεθνικές 

και τα τμήματα της φιλοσοφίας τους -όποιος δεν θα το έχει καταλάβει, μάλλον 

θα κρύβεται πίσω απ' το δάχτυλό του.  

Οι σημερινές εκκλήσεις αγωνίας και οι συναγερμοί, οι καλές προθέσεις μερικών 

διασήμων, αλλά ακόμα και τα αφιερώματα των αριστερών εντύπων, δεν 

καταφέρνουν παρά να παίζουν το φαύλο παιχνίδι των μεγαθηρίων. Για αν θες 

να αποδράσεις οριστικά απ' αυτούς πρέπει να πιέσεις για να παρθούν μέτρα πιο 

δραστικά, του είδους που δεν πρόκειται ποτέ να πάρει ποτέ ο Μπλερ. 'Η, έστω, 

να ψωνίζεις απ' τα μικρομάγαζα. 

Μ. ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/06/2005     

H ΜΟΔΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                 

Έκθεση Γ Λυκείου: Η σχέση των νεοελλήνων με την 

πολιτιστική κληρονομιά και τα αρχαία μνημεία 

Αρχαία κληρονομιά 

Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια χώρα που η κάθε σπιθαμή του εδάφους της 

μαρτυρεί πολιτισμό και ιστορία. Εκτός από τους ιστορικούς τόπους με 
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παγκόσμια ακτινοβολία - Αθήνα, Δελφοί, Ολυμπία και πολλοί άλλοι - μνημεία 

υπάρχουν παντού: αρχαία ιερά και εξωκλήσια σε σχεδόν απάτητες 

βουνοκορφές, και στο βυθό των θαλασσών μας, καταποντισμένα λιμάνια, πλοία, 

έργα τέχνης, απλοί αμφορείς και τόσα άλλα, σε μεγάλο πλήθος. Είναι ένα 

προνόμιο μοναδικό, το οποίο, όμως, δημιουργεί και τη σοβαρή υποχρέωση της 

προστασίας αυτής της κληρονομιάς. 

Η προστασία των έργων του πολιτισμού δεν είναι μόνον ένα ηθικό χρέος. Είναι 

και συμφέρον, επειδή η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πλούτο με την 

κυριολεκτική σημασία του όρου. 

Ακόμα περισσότερο, όμως, τα μνημεία, ως παράγοντες της ακτινοβολίας του 

πολιτισμού μας είναι πηγή κύρους για τη χώρα μας και βασικό έρεισμα για το 

χειρισμό των εθνικών μας υποθέσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι το κύρος αυτό, η 

φιλοσοφία, οι πολιτικές ιδέες και η τέχνη μας πολύ βοήθησαν στην ανάπτυξη 

του φιλελληνισμού, ο οποίος με τη σειρά του συνέβαλε στην αποκατάσταση της 

εθνικής μας ανεξαρτησίας. Έτσι, πέρα από κάθε σκοπιμότητα, η πολιτιστική μας 

κληρονομιά παραμένει δάσκαλος και οδηγός, η εσωτερική μας δύναμη, η 

ευσυνειδησία και η υπερηφάνεια μας. 

Αυτό που κράτησε τον ελληνισμό όρθιο μέσα στους αιώνες είναι η δύναμη της 

παράδοσης του, που τροφοδοτείται από την παρουσία των μνημείων της στο 

περιβάλλον του καθημερινού ανθρώπου. Όμως η παρουσία αυτή εξασφαλίζεται 

μόνον με τους κατάλληλους θεσμούς, με κατάλληλα τεχνικά έργα, με 

δημιουργία μουσείων και πολλά άλλα συναφή. Βεβαίως, για όλα χρειάζονται 

άνθρωποι, χρήματα και μέσα, πολύ περισσότερα από όσα διαθέτουμε 

σήμερα.Βεβαίως - και αυτό είναι το σπουδαιότερο - χρειάζεται μια άλλου τύπου 

βίωση της κληρονομιάς μας, που δεν θα υπάρξει αν δεν αλλάξει εκ βάθρων το 

ακατάλληλο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γιατί δεν θα διαθέτουμε δραστική 

προστασία της κληρονομιάς μας όσο κάθε Έλληνας πολίτης δεν θα είναι ένας 

συνειδητός, ευαίσθητος και παθιασμένος φρουρός της.(Κείμενο της Μελίνας 

Μερκούρη από το διαδικτυακό τόπο: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) 

 

Παραγωγή λόγου 

Α. Ερώτημα: Η σημασία των μνημείων για το παρόν και το μέλλον ενός 

λαού›     

  Τα μνημεία ως μέσο κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας: Μέσα 

από την επισταμένη μελέτη τους προκύπτουν πολύτιμα στοιχεία για την περίοδο 

κατά την οποία κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, για τη θρησκεία, την 

οικονομία, την πολιτική οργάνωση, τους θεσμούς, τις επιστημονικές γνώσεις και 
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το τεχνολογικό επίπεδο των συγκεκριμένων κοινωνιών. Μέσω αυτών 

ανασυντίθεται δηλαδή μια ολόκληρη εποχή›       

Τα μνημεία ως προϋπόθεση εθνικής αυτογνωσίας και πηγή ιστορικής 

γνώσης: Πολλά από τα μνημεία έχουν κατασκευαστεί για να τιμηθούν 

σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος, ειρηνικά η πολεμικά Η μελέτη και η 

ουσιαστική επαφή των σύγχρονων ανθρώπων με αυτά λειτουργεί ως μέσο 

αναψηλάφησης της ιστορίας και εξαγωγή; πολύτιμων διδαγμάτων για παρόν 

και το μέλλον.›      

 Τα μνημεία ως απόδειξη πολιτιστικής ιδιαιτερότητας: Κάθε λαός, είτε με 

τους αφανείς - λαϊκούς δημιουργούς του είτε με τους σημαντικούς καλλιτέχνες 

του έχει δημιουργήσει στο πέρασμα του χρόνου μνημεία τα οποία αποτυπώνουν 

την εντελώς ξεχωριστή πορεία του στο χρόνο, την ευαισθησία και την 

επινοητικότητά του. Πολλά από αυτά μάλιστα ταυτίζονται με τη συγκεκριμένη 

χώρα και το συγκεκριμένο λαό.›     

  Τα μνημεία ως πηγή έμπνευσης και πρωτότυπης καλλιτεχνικής 

δημιουργίας: Ορισμένα από τα μνημεία λόγω της αρτιότητας τους λειτουργούν 

ως αξεπέραστα πρότυπα ομορφιάς και τροφοδοτούν με ερεθίσματα τη σύγχρονη 

καλλιτεχνική παραγωγή›       

Τα μνημεία ως πηγή πλουτισμού για κράτη και τοπικές κοινωνίες: Η 

συντήρηση και η προσεγμένη ανάδειξη τους θα μπορούσε να προσελκύσει 

σημαντικό αριθμό επισκεπτών, αποφέροντας σημαντικά έσοδα για την εθνική 

οικονομία. 

 

Β. Ερώτημα: Τρόποι με τους οποίους το σχολείο θα μπορούσε να 

καλλιεργήσει το σεβασμό των νέων για τα μνημεία.›   

   Οργανωμένη και προετοιμασμένη επίσκεψη στα μνημεία, ώστε οι μαθητές 

να τα γνωρίζουν καλά, να εμπνέονται από αυτά και να απαιτούν κίνητρα για 

έρευνα και μάθηση .Την ευθύνη για επίσκεψη και μελέτη μνημείων να 

αναλάβουν αρχαιολόγοι, που γνωρίζουν καλά την ιστορία, τις αισθητικές και 

τεχνικές λεπτομέρειες των μνημείων. 

Πληροφόρηση επαρκής για το χρόνο κατασκευής, το δημιουργό, τις τεχνικές 

και τα υλικά κατασκευής, τη χρήση και τη λειτουργία του μνημείου, το 

συμβολισμό του κ.α. Μέσω αυτών των αναλυτικών και ουσιαστικών γνώσεων οι 

νέοι θα κατανοήσουν τα έργα του πολιτισμού και ίσως έτσι να τα αγαπήσουν και 

να τα σεβαστούν.›     
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  Βιωματική προσέγγιση των μνημείων μέσω της πραγματοποίησης καλά 

προετοιμασμένων επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής 

σημασίας. Στην προετοιμασία αυτών των επισκέψεων οι μαθητές με τη συ-

νεργασία των δασκάλων τους θα μπορούσαν να συμμετέχουν συγκεντρώνοντας 

πληροφοριακό υλικό σχετικό με το συγκεκριμένο χώρο. Έτσι, η επίσκεψη αυτή δε 

θα θεωρείται απλώς ευκαιρία απόδρασης από τη μονότονη σχολική 

πραγματικότητα.›      

 Αξιοποίηση προγραμμάτων που εκπονούνται στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη 

στα οποία μπορούν να μετέχουν δάσκαλοι και μαθητές. Μέσω αυτών μπορούν 

να ασχοληθούν με τη συστηματική μελέτη κάποιου μνημείου αλλά και με την 

προβολή του. Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να αποδειχτεί η συνδρομή της 

τεχνολογίας και των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και η χρήση 

του διαδικτύου. Στόχοι τέτοιων προγραμμάτων είναι για παράδειγμα η 

φωτογράφηση ενός μνημείου, η καλλιτεχνική του ανάδειξη, η γνωστοποίηση του 

στο ευρύ κοινό και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών για την προστασία 

του.›      

 Διεύρυνση της έννοιας μνημείο, ώστε ο όρος αυτός να συμπεριλαμβάνει κάθε 

υλικό τεκμήριο πολιτιστικής κληρονομιάς και κατάργηση των στερεοτύπων, που 

οδηγούν το σύγχρονο Έλληνα να προσεγγίζει ως τέτοιο μόνο το γνωστό και 

δημοφιλές αρχιτεκτονικό ή γλυπτό δημιούργημα μιας εποχής.›    

   Αξιοποίηση των μνημείων ως αφορμή ή ως μέσο για τη διδασκαλία 

μαθημάτων όπως η ιστορία, η γεωμετρία, τα θρησκευτικά η γεωγραφία, 

μαθήματα τέχνης και πολιτισμού. 

   

 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Να δεχτούν τις αισθητικές επιδράσεις τους και να νιώσουν τα συναισθήματα 

που τα μνημεία υποβάλλουν. 

Να διαμορφώσουν μια βιωματική –όχι μόνο θεωρητική –σχέση με το παρελθόν. 

Να μάθουν να χαίρονται την παρουσία των μνημείων στο περιβάλλον. 

Nα μάθουν να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον. Τα ελληνικά 

μνημεία εναρμονισμένα με το ελληνικό φυσικό κάλλος , το αναδεικνύουν και 

αναδεικνύονται από αυτό. 

Να τα αξιοποιούν και να τα προστατεύουν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 

κρατικούς φορείς. 

 Να εξοικειωθούν με την εθνική κληρονομιά τους και να συνειδητοποιήσουν την 

πολιτιστική και εθνική τους ταυτότητα . 
 

πηγή: ΕΘΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Απριλίου 2009 
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Τ. Pet therapy: Άλματα κάνει η θεραπεία με τη βοήθεια των 

ζώων στην Ελλάδα 
Οι πιστοί μας φίλοι έχουν τη δύναμη να βοηθήσουν 

 
Μία εναλλακτική, συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας, η «pet therapy» ή 

αλλιώς θεραπεία μέσω ζώων- κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, αν και δεν έχει 

ακόμη ενταχθεί σε κάποιο επίσημο θεραπευτικό πρόγραμμα του υπουργείου 

Υγείας, όπως συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Σκυλιά, γάτες, ωδικά πουλιά, κουνελάκια, ψάρια, χελώνες, ινδικά χοιρίδια, 

άλογα και γενικά κάθε είδους ζώο που είναι φιλικό προς τον άνθρωπο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για «pet therapy». Τελευταία, μάλιστα, στο εξωτερικό άρχισαν 

να χρησιμοποιούνται δελφίνια, αλλά και αγροτικά ζώα, όπως μικρά pet 

γουρουνάκια. 

Αυτή η μορφή θεραπείας, σύμφωνα με επιστημονικές ανακοινώσεις που 

έγιναν στο εξωτερικό, ενδείκνυται για κάθε ηλικίας άτομα με νοητικά 

προβλήματα (αυτισμό, σύνδρομο Down), για άτομα με συναισθηματικά 

προβλήματα, πάσχοντες από Αλτσχάιμερ ή άνοια, ανθρώπους με 

ψυχολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, για ασθενείς που πάσχουν από 

AIDS και κατάθλιψη. 

Μάλιστα, υπάρχει μελέτη σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα, στην 

οποία καταγράφεται αισθητή βελτίωση της κατάστασής τους. 

 

 

 

Το Pet therapy είναι μια η εναλλακτική συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας 

με την βοήθεια των ζώων 

Το 1940 για πρώτη φορά σε Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, ο Αμερικανικός 

Ερυθρός Σταυρός και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Στρατού έθεσαν σε 

εφαρμογή πρόγραμμα επανένταξης και κοινωνικοποίησης των βετεράνων 

στρατιωτών που στηριζόταν σε ζώα (αγροτικά ζώα και ζώα συντροφιάς). Από 

τότε έχουμε σταδιακά αυξανόμενες ανακοινώσεις επιστημονικών 

παρατηρήσεων για την επίδραση των ζώων σε ψυχολογικές αλλά και σε 

σωματικές παραμέτρους παιδιών με ειδικές ανάγκες, αυτιστικών παιδιών, 

κακοποιημένων παιδιών, παιδιών με χρόνια νοσήματα, ειδικότερα σε 

ογκολογικά τμήματα, όπως επίσης και στη καλύτερη συναισθηματική 

ωρίμανση και κοινωνικοποίηση φυσιολογικών παιδιών προσχολικής ή 

σχολικής ηλικίας και εφήβων. Η θεραπευτική ιππασία για παιδιά με 

νευρολογικά και κινητικά προβλήματα είναι ένα σημαντικό μέρος της 

θεραπευτικής τους αγωγής. Καταγράφονται επίσης πολύ καλά 

αποτελέσματα και βελτίωση τόσο των ψυχολογικών όσο και των 

σωματικών παραμέτρων ατόμων της τρίτης ηλικίας, ασθενών με 

Αλτσχάιμερ, ασθενών με AIDS, ασθενών με κατάθλιψη, ακόμη και 

φυλακισμένων. Ειδικότερα υπάρχει μελέτη σε ασθενείς με καρδιολογικά 

προβλήματα, στην οποία καταγράφεται αισθητή βελτίωση της φυσικής 

τους κατάστασης. Τέλος, τα τελευταία χρόνια πολλές μεγάλες πολυεθνικές 
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εταιρείες προσφέρουν χώρους χαλάρωσης στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι 

έχουν πλέον την δυνατότητα να φέρνουν κατοικίδια ζώα στο χώρο εργασίας 

τους, έτσι ώστε να μπορούν να μειώνουν το στρες κατά την διάρκεια ενός 

πολύ εξαντλητικού ωραρίου. 

Είναι γεγονός, ότι τα πανεπιστήμια και τα μεγάλα νοσοκομεία άρχισαν την 

τελευταία εικοσαετία να ενθαρρύνουν την έρευνα και την εφαρμογή τέτοιου 

είδους προγραμμάτων, τα οποία είναι θεσμικά κατοχυρωμένα σε πολλές χώρες. 

Δραστηριοποιούνται πλέον πολλές οργανώσεις, κρατικές και μη κρατικές, ως 

αρωγοί σε προγράμματα pet therapy διαφόρων φορέων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

στον Καναδά, στην Αυστραλία και σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος των 

προγραμμάτων είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους αλλά ταυτόχρονα και τα 

ζώα να έχουν καλή ποιότητα ζωής.  

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε, ότι τα ζώα συντροφιάς τα οποία 

χρησιμοποιούνται, συμμετέχουν ως ΄΄εθελοντές΄΄ και η ΄΄εργασία΄΄ τους δεν 

είναι παρά ένα παιχνίδι, που το απολαμβάνουν και οφείλουμε να τα 

προστατεύουμε από τυχόν στρεσσογόνες για αυτά καταστάσεις, 

παρέχοντας τους ταυτόχρονα σωστή τροφή και άριστες συνθήκες 

διαβίωσης. 

 

 

PET THERAPY: Ζώα, οι καλύτεροι φίλοι των άρρωστων παιδιών! 

 

Για πολλές σωματικές, ψυχικές και νοητικές διαταραχές, οι παιδίατροι πλέον 

είναι… τετράποδοι, αφού το λεγόμενο pet therapy προσφέρει εξαιρετικά 

αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα. 

Είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου, προσφέρουν ανιδιοτελώς την παρέα 

τους, ανταποδίδουν την αγάπη που εισπράττουν και δεν τον προδίδουν 

ποτέ. Φαίνεται όμως ότι η συντροφιά των κατοικιδίων μπορεί να αποδειχτεί 

ακόμα πιο πολύτιμη για τον άνθρωπο, αφού ειδικά στην περίπτωση των 

παιδιών, τα ζώα αποδεικνύονται και οι καλύτεροι γιατροί.  

Το pet therapy γεννήθηκε επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 και βασίζεται στα οφέλη που προσφέρει η συντροφιά ενός 

ζώου στον άνθρωπο. Τώρα πια, η θεραπευτική αξία των ζώων έχει αρχίσει να 

αναγνωρίζεται και από τις χώρες της Ευρώπης, και κυρίως σε παιδιατρικές 

κλινικές, όπου στρατολογούνται ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, γάτες, κουνέλια, 

παπαγάλοι, ψάρια και άλογα, για να ενισχύσουν τα αποτελέσματα μιας 

συμβατικής θεραπευτικής αγωγής. 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ζώα: 

* αποτελούν καλή συντροφιά τόσο στις καλές, όσο και στις κακές στιγμές, 

* αποσπούν την προσοχή από τις αρνητικές σκέψεις και έννοιες, καθότι 

απαιτούν συνεχή φροντίδα,  

* προκαλούν την αλληλεπίδραση και κατ’ επέκταση τρυφερά 

συναισθήματα, 

 *ευνοούν την κίνηση και τη σωματική άσκηση. 

Την ίδια στιγμή, το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι αποδέχονται όλους 

τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, ακόμα και τους ανάπηρους. Δεν τα 
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ενδιαφέρει δηλαδή αν τα περιποιείται και τα χαϊδεύει ένα άτομο με 

αναπηρία ή ψυχικά προβλήματα. 

Τα οφέλη δεν έχουν τελειωμό 

Σύμφωνα με πολλές μελέτες, η συντροφιά των ζώων βοηθάει τα άρρωστα 

παιδιά να αναρρώνουν ταχύτερα, ενώ τονώνει και την ψυχοσωματική τους 

κατάσταση. Όλοι οι μικροί ασθενείς, ακόμα και οι πιο ντροπαλοί και 

καχύποπτοι, αργά ή γρήγορα μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τα ζώα. 

Αφού ξεπεράσουν τους αρχικούς φόβους τους, φτάνουν στο σημείο να 

ανυπομονούν για τη μέρα που θα τους επισκεφτεί ο τετράποδος… 

θεραπευτής, ενώ κάποια παιδιά επιμένουν να πάρουν το ζωάκι στο σπίτι 

τους, όταν πλέον αναρρώσουν. 

Τα ζώα-θεραπευτές χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα πλέον σε 

προγράμματα αποκατάστασης για παιδιά που υποφέρουν από διαταραχές 

μάθησης και συγκέντρωσης. Επίσης, αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ψυχοκινητικές 

διαταραχές, νευρώσεις λόγω άγχους και κατάθλιψης, αυτισμός ή ακόμα και 

σύνδρομο Ντάουν.  

Το pet therapy πραγματοποιείται με τη βοήθεια παιδιάτρων, παιδοψυχολόγων 

και δασκάλων, οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι η επαφή με ένα ζώο δρα 

χαλαρωτικά, κατευνάζει το στρες, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 

απομόνωσης και ευνοεί την τόνωση της αυτοεκτίμησης, η οποία τείνει να είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή στα άρρωστα παιδιά. Ακόμα και οι μικροί ασθενείς που 

υποφέρουν από αλλεργίες επωφελούνται από την παρουσία των ζώων, αφού 

καθώς παρατηρούν για παράδειγμα τους σκύλους να παίζουν και να 

αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά, εξάπτεται η περιέργεια και το αίσθημα 

ασφάλειάς τους. Επιπλέον, με τη βοήθεια των τετράποδων θεραπευτών οι 

γονείς μπορούν να δώσουν λύση σε προβλήματα αϋπνίας, μελαγχολίας και 

θλίψης, τα οποία σχετίζονται με τη διαμονή μέσα στο νοσηλευτήριο. 

 

 

 

 

 

Θεραπεία με ζώα (Animal/Pet-Assisted Therapy) 

Μετάφραση για το NOESI.gr: 

Βιργινία Μπούτση 

Μεταφράστρια 

Εξαιτίας του εύρους και της ποικιλίας των θεραπειών με ζώα δεν είναι δυνατό να 

κατατάξουμε σε μία κατηγορία αυτή τη μορφή παρέμβασης. 

Ορισμένες θεραπείες, όπως οι θεραπείες με δελφίνια και ελέφαντες, 

παρουσιάζουν πολλά ηθικά προβλήματα και σωματικές απειλές σε ανθρώπους 

και ζώα, που μπορεί να αντιμετωπιστούν δύσκολα. Άλλες θεραπείες, όπως η 

χρήση των σκύλων, μπορεί να αποδειχθούν ευεργετικές για κάποια άτομα με 

αυτισμό. Τα οφέλη που έχουν καταγραφεί δεν είναι πάρα πολλά ωστόσο 

βελτιώνουν σημαντικά τη ζωή ορισμένων ατόμων. Η συγκεκριμένη θεραπευτική 

μέθοδος είναι σχεδιασμένη για μια ευρεία ομάδα ατόμων με αναπηρίες, 
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συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού 

όπως αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με εφαρμογή σε όλες τις ηλικίες. 

Στόχοι 

 

Κάθε θεραπεία με ζώα έχει διαφορετικό στόχο. Για παράδειγμα, η 

αλληλεπίδραση με ένα ζώο μπορεί να προορίζεται για:  

μείωση φόβου σε συγκεκριμένα ζώα, όπως σκύλους και γάτες 

ανάπτυξη υπευθυνότητας και αφοσίωσης 

ανάπτυξη των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 

βελτίωση γλωσσικών και κοινωνικών ικανοτήτων 

αναψυχή του ατόμου με αυτισμό και των κηδεμόνων του 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματ από αυτού του είδους παρεμβάσεων 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

βελτίωση της αυτοπεποίθησης 

βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων 

βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων 

βελτίωση προβλήματος επίλυσης προβλημάτων 

ενίσχυση της προσοχής και του ενδιαφέροντος 

 

• Αναπτύσσει τη συμμετρία του σώματος. 

• Βελτιώνει την ισορροπία, τη σωστή στάση του σώματος και τον έλεγχο 

της κεφαλής. 

• Ομαλοποιεί τον μυϊκό τόνο και μειώνει τη σπαστικότητα. 

• Προκαλεί την αναχαίτιση παθολογικών προτύπων κίνησης και προωθεί 

τα φυσιολογικά πρότυπα κίνησης. 

• Γυμνάζει παθητικά, με συγκεκριμένες τρισδιάστατες κινήσεις της ράχης 

του αλόγου. 

• Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία και αντοχή. 

• Βοηθά να αναπτυχθούν σημαντικά οι μύες του κορμού, ενώ παράλληλα το 

ευθύ κάθισμα διευκολύνει στην αναπνοή. 

• Βελτιώνει την ποιότητα και την ένταση του λόγου. 

• Βοηθά στο συντονισμό των κινήσεων. 

• Βοηθά στην αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων. 

• Βοηθά στην αύξηση της προσοχής, της οπτικοκινητικής ικανότητας και 

του προσανατολισμού. 

• Βοηθά στο διαχωρισμό αντικειμένων, χρωμάτων, μεγεθών, γραμμάτων 

και αριθμών. 

• Αναπτύσσει σχέση σεβασμού ανάμεσα σε άνθρωπο και ζώο και 

καλλιεργεί το αίσθημα σεβασμού και αγάπης προς τα ζώα. 

• Τονώνει ψυχολογικά, αυξάνει αισθητά τον αυτοσεβασμό και την 

αυτοπεποίθηση. 

• Αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο, την υπομονή και επιμονή. 
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 
Α. Κείμενο 

«Έχω ζήσει!» 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 

το θέμα σήμερα το μεσημέρι είναι «Μια αναρχική κοιτάζει τη ζωή». Δεν μπορώ 

να μιλήσω για όλους τους άλλους αναρχικούς αλλά για τον εαυτό μου θα ήθελα 

να πω ότι ήμουν τόσο έντονα απασχολημένη με το να ζω τη ζωή μου, ώστε δεν 

μου απέμενε στιγμή για να την κοιτάξω. Έχω συναίσθηση ότι για τον καθένα 

έρχεται μια περίοδος που είμαστε υποχρεωμένοι, αναγκαστικά, να καθίσουμε 

και να κοιτάξουμε τη ζωή. Η περίοδος αυτή είναι το σοφό γήρας, καθότι όμως 

ποτέ μου δεν έγινα σοφή, δεν περιμένω να φτάσω σε αυτό το σημείο. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που κοιτάζουν τη ζωή δεν τη ζουν ποτέ. Αυτό που 

βλέπουν δεν είναι ζωή αλλά μόνο η σκιά της. Δεν έχουν μάθει ότι η ζωή είναι 

μια κατάρα που τους έχει σταλεί από έναν αδέξιο Θεό, ο οποίος έφτιαξε τον 

άνθρωπο κατά την εικόνα του; Γι' αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι 

κοιτάζουν τη ζωή ως ένα είδος εφαλτηρίου προς έναν παράδεισο στην άλλη ζωή. 

Δεν τολμούν να ζήσουν τη ζωή ή να αδράξουν το πνεύμα της ζωής από τη ζωή 

όπως τους παρουσιάζεται. Αυτό σημαίνει ρίσκο• σημαίνει την παραίτησή τους 

από τα μικρά υλικά τους επιτεύγματα. Σημαίνει την αντίθεση προς την «κοινή 

γνώμη» και τους νόμους και τους κανόνες της χώρας του καθενός. Υπάρχουν 

λιγοστοί άνθρωποι που έχουν την τόλμη και το κουράγιο να παραιτηθούν από 

όσα αγκαλιάζουν στην καρδιά τους. Φοβούνται ότι το πιθανό κέρδος τους δεν θα 

είναι το αντίστοιχο όσων απαρνήθηκαν. Όσο για εμένα, μπορώ να πω ότι [...] 

μεγάλωσα με τη ζωή, τη ζωή από όλες τις απόψεις της, στα ύψη και στα βάθη 

της. Το αντίτιμο που πλήρωσα ήταν υψηλό βεβαίως, όμως αν έπρεπε να το 

πληρώσω πάλι από την αρχή, θα το έκανα με προθυμία, επειδή αν δεν είσαι 

πρόθυμος να πληρώσεις το αντίτιμο, αν δεν είσαι πρόθυμος να βουτήξεις στα 

βάθη, δεν θα κατορθώσεις ποτέ να αναρριχηθείς και πάλι στα ύψη της ζωής. 

 

Φυσικά η ζωή παρουσιάζει τον εαυτό της με διαφορετικές μορφές σε 

διαφορετικές ηλικίες. Ανάμεσα στην ηλικία των οκτώ και των δώδεκα 

ονειρευόμουν να γίνω μια Ιουδίθ. Αποζητούσα να εκδικηθώ για τα δεινά του 

λαού μου, των Εβραίων, να κόψω το κεφάλι του κάθε Ολοφέρνη. Όταν ήμουν 14 

ήθελα να σπουδάσω ιατρική, ώστε να είμαι ικανή να βοηθήσω τους 

συνανθρώπους μου. Όταν ήμουν 15 υπέφερα από έρωτα δίχως ανταπόδοση και 

επιθυμούσα να αυτοκτονήσω με ρομαντικό τρόπο, πίνοντας πολύ ξίδι. Πίστευα 
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ότι αυτό θα με έκανε να φαίνομαι αέρινη και ενδιαφέρουσα, πολύ χλωμή και 

ποιητική, όταν θα βρισκόμουν στον τάφο μου, στα 16 όμως αποφάσισα έναν πιο 

δοξαστικό θάνατο. Ήθελα να χορέψω μέχρι θανάτου. 

Ύστερα ήρθε η Αμερική, η Αμερική με τα τεράστια εργοστάσιά της, να σπρώχνω 

τα πετάλια μιας μηχανής για δέκα ώρες την ημέρα, προς δυόμισι δολάρια την 

εβδομάδα. [Την εμπειρία αυτή] ακολούθησε το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής 

μου, αυτό που με έκανε αυτό που είμαι. Ήταν η τραγωδία στο Σικάγο, το 1887, 

όταν πέντε από τους πιο ευγενείς ανθρώπους δολοφονήθηκαν δικαστικά από 

την Πολιτεία του Ιλινόι. Ήταν οι διάσημοι αναρχικοί της Αμερικής - ο Πάρσονς, ο 

Σπάις, ο Φίσερ, ο Ένγκελς και ο Λινγκ - που δολοφονήθηκαν με τον νόμο την 11η 

Νοεμβρίου 1887. Ο γενναίος, νεαρός Λινγκ εξαπάτησε τους εκτελεστές του, 

προτιμώντας να πεθάνει από το ίδιο του το χέρι, ενώ τρεις άλλοι σύντροφοι των 

εκτελεσθέντων - ο Νίμπι, ο Φίλντεν και ο Σβαμπ - καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. 

Ο θάνατος αυτών των μαρτύρων του Σικάγο ήταν η πνευματική μου γέννηση: το 

ιδεώδες τους έγινε το κίνητρο ολόκληρης της ζωής μου. 

Συνειδητοποιώ ότι οι περισσότεροι από εσάς έχουν πολύ ανεπαρκή, παράξενη 

και συνήθως ψευδή αντίληψη του αναρχισμού. Δεν σας κατηγορώ. Παίρνετε τις 

πληροφορίες σας από τον ημερήσιο Τύπο. Αυτό όμως είναι το τελευταίο μέρος 

στη γη για να ψάξετε για την αλήθεια οποιασδήποτε μορφής. Ο αναρχισμός, για 

τους μεγάλους δασκάλους και ηγέτες της πνευματικής πλευράς της ζωής, δεν 

ήταν δόγμα, δεν ήταν κάτι που στραγγίζει το αίμα από την καρδιά και κάνει 

τους ανθρώπους ζηλωτές, δικτάτορες ή απίθανα βαρετούς. Ο αναρχισμός είναι 

μια δύναμη απελευθερωτική, επειδή διδάσκει τους ανθρώπους να βασίζονται 

στις δικές τους δυνατότητες, τους διδάσκει πίστη στην ελευθερία και εμπνέει 

άνδρες και γυναίκες να παλεύουν για μια κατάσταση της κοινωνικής ζωής όπου 

όλοι θα είναι ελεύθεροι και ασφαλείς. Στον σημερινό κόσμο δεν υπάρχει ούτε 

ελευθερία ούτε ασφάλεια: είτε κάποιος είναι πλούσιος είτε φτωχός είτε το 

επίπεδό του είναι υψηλό είτε χαμηλό, κανένας δεν είναι ασφαλής όσο υπάρχει 

έστω και ένας σκλάβος στον κόσμο. Κανένας δεν είναι ελεύθερος ή ασφαλής όσο 

πρέπει να υποτάσσεται στις διαταγές, στα καπρίτσια ή στη θέληση κάποιου 

άλλου, ο οποίος έχει τη δύναμη να τον τιμωρήσει, να τον στείλει στη φυλακή ή 

να του στερήσει τη ζωή, να διατυπώσει τους όρους της ύπαρξής του, από την 

κούνια του ακόμη ως τον τάφο. 

Δεν είναι μόνο λόγω της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, είναι για το δικό τους 

καλό που οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να κατανοούν το νόημα και τη 

σημασία του αναρχισμού και δεν θα αργήσει η στιγμή που θα εκτιμήσουν τη 

μεγάλη αξία και ομορφιά της φιλοσοφίας του. 

Ο αναρχισμός αντιμάχεται κάθε απόπειρα μιας ομάδας ανθρώπων ή ενός 

ατόμου να διαχειρίζεται τη ζωή των άλλων. Η βάση του αναρχισμού είναι η 

πίστη στην ανθρωπότητα και στις δυνατότητές της, ενώ όλες οι άλλες 

κοινωνικές φιλοσοφίες δεν έχουν καμία απολύτως πίστη στην ανθρωπότητα. Οι 

άλλες φιλοσοφίες επιμένουν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυβερνήσει τον 

εαυτό του και πρέπει να κυβερνάται. Σήμερα οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όσο 

ισχυρότερη είναι η κυβέρνηση τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι η κοινωνία. 

Πρόκειται για την παλαιά πεποίθηση στη ράβδο: όσο περισσότερο τη 

χρησιμοποιεί κανείς πάνω σε ένα παιδί τόσο αξιότερο θα γίνει όταν μεγαλώσει 
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και γίνει άνδρας ή γυναίκα. Έχουμε ελευθερωθεί από αυτή τη βλακεία. Έχουμε 

φτάσει να κατανοούμε ότι εκπαίδευση δεν σημαίνει ξύλο, δεν σημαίνει το 

σακάτεμα, το σκέβρωμα, τη συντριβή της νεαρής ζωής. Έχουμε μάθει ότι η 

ελευθερία στην ανάπτυξη ενός παιδιού εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα, 

και όσον αφορά το παιδί και όσον αφορά την κοινωνία. 

Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο αναρχισμός. Όσο μεγαλύτερες είναι η ελευθερία 

και οι ευκαιρίες για κάθε μονάδα της κοινωνίας τόσο αξιότερο θα είναι το άτομο 

και τόσο το καλύτερο για την κοινωνία• και τόσο πιο δημιουργική και 

εποικοδομητική θα είναι η ζωή του συνόλου. Αυτό, εν συντομία, είναι το ιδανικό 

στο οποίο αφιέρωσα τη ζωή μου. 

Ο αναρχισμός δεν είναι μια θεωρία κομμένη και αποξηραμένη. Είναι ένα 

ζωοφόρο πνεύμα που αγκαλιάζει όλη τη ζωή. Γι' αυτό δεν απευθύνομαι μόνο σε 

ορισμένα στοιχεία της κοινωνίας: δεν απευθύνομαι μόνο στους εργάτες. 

Απευθύνομαι στις ανώτερες τάξεις επίσης, επειδή πράγματι χρειάζονται 

διαφώτιση περισσότερο από τους εργάτες. Η ίδια η ζωή διδάσκει τις μάζες και 

είναι μια αυστηρή, αποτελεσματική δασκάλα. Δυστυχώς η ζωή δεν διδάσκει 

εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους επίλεκτους της κοινωνίας, τους 

καλύτερα μορφωμένους, τους ανώτερους. Πίστευα πάντα ότι κάθε μορφή 

πληροφορίας και εκπαίδευσης που βοηθά να διευρυνθεί ο πνευματικός 

ορίζοντας των ανδρών και των γυναικών είναι πολλή χρήσιμη και θα έπρεπε να 

χρησιμοποιείται. Επειδή, σε τελευταία ανάλυση, η μεγάλη περιπέτεια - που είναι 

η ελευθερία, η αληθινή έμπνευση όλων των ιδεαλιστών, των ποιητών και των 

καλλιτεχνών - είναι η μόνη ανθρώπινη περιπέτεια για την οποία αξίζει να 

παλεύει και να ζει κανείς. 

Δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς έχουν διαβάσει το θαυμάσιο πεζοτράγουδο του 

Γκόρκι που λέγεται Το φίδι και το γεράκι. Το φίδι δεν μπορεί να καταλάβει το 

γεράκι. «Γιατί δεν ξεκουράζεσαι εδώ στα σκοτεινά, στην όμορφη, γλιστερή 

υγρασία;» ρωτάει το φίδι. «Γιατί να πετάγεσαι στους ουρανούς; Δεν ξέρεις τους 

κινδύνους που παραμονεύουν εκεί, τη βία και την καταιγίδα που σε περιμένουν 

εκεί, και το όπλο του κυνηγού που θα σε γκρεμίσει και θα καταστρέψει τη ζωή 

σου;». Αλλά το γεράκι δεν έδειξε προσοχή. Άπλωσε τις φτερούγες του και 

πετάχτηκε στους αιθέρες, το θριαμβευτικό τραγούδι του να αντηχεί στους 

ουρανούς. Μια μέρα το γεράκι γκρεμίστηκε, το αίμα ανάβλυζε από την καρδιά 

του και το φίδι είπε: «Ανόητε, σε προειδοποίησα, σου είπα να μείνεις εκεί όπου 

ήμουν, στα σκοτεινά, στην όμορφη, ζεστή υγρασία, όπου κανένας δεν μπορούσε 

να σε βρει και να σε βλάψει». Αλλά με την τελευταία του πνοή το γεράκι 

απάντησε: «Έχω πετάξει στους αιθέρες, έχω ανεβεί σε ύψη ιλιγγιώδη, έχω 

αντικρίσει το φως, έχω ζήσει, έχω ζήσει!» ". 

(Έμα Γκόλντμαν) 

 

Θέματα: 

Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου (120 λέξεις). 

Β1. Να αναπτύξετε σε δύο παραγράφους το νόημα των παρακάτω χωρίων του 

κειμένου: 

α. «η μεγάλη περιπέτεια - που είναι η ελευθερία, η αληθινή έμπνευση όλων των 

ιδεαλιστών, των ποιητών και των καλλιτεχνών - είναι η μόνη ανθρώπινη 
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περιπέτεια για την οποία αξίζει να παλεύει και να ζει κανείς». 

β. «Έχουμε φτάσει να κατανοούμε ότι εκπαίδευση δεν σημαίνει ξύλο, δεν 

σημαίνει το σακάτεμα, το σκέβρωμα, τη συντριβή της νεαρής ζωής. Έχουμε 

μάθει ότι η ελευθερία στην ανάπτυξη ενός παιδιού εξασφαλίζει καλύτερα 

αποτελέσματα, και όσον αφορά το παιδί και όσον αφορά την κοινωνία». 

Β2. Στο κείμενο που διαβάσατε το α’ ενικό πρόσωπο εναλλάσσεται με το γ’ 

πρόσωπο. Τι εξυπηρετεί αυτή η εναλλαγή της εκφοράς του λόγου; 

Β3. Η ομιλία κλείνει με την αφήγηση μιας ιστορίας του Ρώσου συγγραφέα Μαξίμ 

Γκόρκι. Τι επιδιώκει η ομιλήτρια με την παρεμβολή αυτής της ιστορίας; 

Β4. Να χρησιμοποιήσετε σε δικές σας προτάσεις τις παρακάτω λέξεις, ώστε να 

φαίνεται καθαρά η σημασία τους: εφαλτήριο, αδράξουν. 

 

Γ. Το κείμενο αναφέρεται στην πολιτική ιδεολογία του αναρχισμού που έδωσε 

νόημα στη ζωή της Έμα Γκόλντμαν. Στην εποχή μας, ωστόσο, πολλοί 

διαπιστώνουν πως δεν υπάρχουν ιδεολογίες ικανές να νοηματοδοτήσουν τη ζωή 

των νέων, γι’ αυτό και άλλοι νέοι ιδιωτεύουν, ενώ κάποιοι άλλοι εκτονώνονται 

με τυφλές πράξεις βίας. Υποθέστε ότι γράφετε ένα κείμενο στο προσωπικό σας 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο (blog), για την ιδεολογία εκείνη που θα μπορούσε να 

οιστρηλατήσει τους σημερινούς νέους και να αποτελέσει δρομοδείκτη για την 

πορεία τους στη ζωή. (Κάθε άποψη είναι δεκτή, αρκεί να είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένη.) 
Πηγή: http://dimichri65.blogspot.com 

 

 

Τι είναι το χιούμορ και πώς επιδρά στη ζωή μας; 
 

Το χιούμορ, είναι μια συναισθηματική επικοινωνιακή δεξιότητα, μια ικανότητα 

προσαρμογής στο περιβάλλον ή- αν θέλετε- μια δυνατότητα να φέρουμε «τα 

πάνω κάτω» και να δούμε μια άλλη οπτική στη ζωή και στις σχέσεις μας. 

Ως συναισθηματική ικανότητα, ανήκει στην συναισθηματική νοημοσύνη- την 

τέχνη της ζωής- και δηλώνει ένα τρόπο σκέψης και δράσης, που ενώνει τη 

λογική, τη σοφία και το συναίσθημα, γιατί, βέβαια, το χιούμορ για να 

προκαλέσει γέλιο και να ελαφρύνει μια κατάσταση πρέπει να είναι και έξυπνο.  

 

Το χιούμορ είναι στοιχείο της καρδιάς και η καρδιά είναι αυτή που διασχίζει τα 

παιχνίδια του μυαλού μας και μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος, 

εξομαλύνει τις καταστάσεις και γεφυρώνει τις αντιθέσεις. Η αίσθηση του 

χιούμορ ανήκει στη δημιουργικότητα και την φαντασία και μπορεί να 

μεταμορφώσει, με εκπληκτικό τρόπο, τον θυμό σε γέλιο και τον φόβο σε τόλμη, 

τον πόνο σε αποφασιστικότητα, την απόγνωση σε ελπίδα το πείσμα και τον 

εγωισμό σε συνεργατικότητα.  

 

Ακόμα ενισχύει την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στους άλλους γιατί μας 

μειώνει τον φόβο και την εμμονή της δυσπιστίας που μας επιβάλλει να 

εξηγήσουμε τα πάντα, που συμβαίνουν γύρω μας. Μειώνει τον ανταγωνισμό 
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και μας κάνει πιο δεκτικούς στους ανθρώπους, χαλαρώνοντας τους αμυντικούς 

μηχανισμούς, κάνει την ανταπόκριση πιο ζεστή, πιο εύκολη στο κάλεσμα του 

άλλου. Διαφορετικά, στην αλαζονεία θα ανταποκριθούμε με αλαζονεία, στην 

ακαμψία με ακαμψία και στην απόρριψη με θυμό. Αν π.χ. ζητάμε κάτι με 

χιούμορ μειώνουμε την ένταση και την απειλή, που έχει η απαίτηση.  

Το χιούμορ, επειδή ανήκει στην δημιουργικότητα, έχει άμεση σχέση με την 

αυτοπεποίθηση, δημιουργεί τις δυνατότητες να εκφρασθούν πράγματα, που, 

κάτω από άλλες συνθήκες, θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά ως εχθρικά και 

επιθετικά.  

Καθώς λοιπόν μας δίνει πολλές έξυπνες και ευρηματικές δυνατότητες να πούμε 

πολλά πράγματα, χωρίς σκληρότητα, δεν τραυματίζει και βοηθά τις σχέσεις μας 

να προχωρήσουν. Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν με το 

γέλιο, τους δίνουμε μια άλλη διάσταση και δεν τους επιτρέπουμε να γίνουν 

πολωτικά, να μπουν ανάμεσά μας, σε βάρος της σχέσης, εφόσον βέβαια θέλουμε 

να την διατηρήσουμε.  

Το χιούμορ, αλλάζοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα, αναπτύσσει τη διάθεση 

για δράση, μας βοηθά να σχεδιάζουμε για το μέλλον, γεννά θετικά 

συναισθήματα, δίνει προοπτική σε κάθε είδους σχέση, επειδή μας δίνει τη 

δυνατότητα να μην παίρνουμε τη ζωή και τόσο σοβαρά. Και επειδή ολόκληρη η 

ζωή μας είναι σχέση και επικοινωνία, γίνεται το καλύτερο αγχολυτικό.  

Το χιούμορ φαίνεται να διαθέτει σοφία και εμπιστοσύνη, μας βοηθά να 

αλλάξουμε την αντίληψη της προσωπικής και κοινωνικής μας ζωής, επειδή ο 

κόσμος και η πραγματικότητα δεν είναι αντικειμενικές αξίες αλλά μια 

υποκειμενική κατασκευή, με βάση τις ερμηνείες και τις διαθέσεις μας.  

 

Η αξία του Γέλιου 

 

Το Γέλιο αποτελεί βασικό γνώρισμα του ανθρώπου. Σε κάθε εποχή υπήρξε 

σημαντική κοινωνικού χαρακτήρα εκδήλωση. Ιδιαίτερα σήμερα η ύπαρξη του 

κρίνεται άκρως απαραίτητη, αφού ο σύγχρονος άνθρωπος μαστίζεται από 

πολλά προβλήματα που επιδρούν αρνητικά στον ψυχισμό του και έχει ανάγκη 

να βιώνει ευχάριστα συναισθήματα. 

·   Προκαλεί χαρά, ψυχική ευφορία, αισιόδοξη ενατένιση της ζωής και βοηθά στην 

πιο εύκολη και σθεναρή αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. 

·   Συμβάλλει στην ηρεμία και χαλάρωση του ατόμου και μειώνει την κόπωση, σε μια 

εποχή έντονων ρυθμών ζωής και έντασης. Αποτελεί μέσο φυγής από την 

πιεστική καθημερινότητα. 

·  Καλλιεργεί και εμπλουτίζει το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, 

ευαισθητοποιώντας τον απέναντι σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. 
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·  Γυμνάζει άριστα όλο το σώμα, με αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά αεροβικής 

άσκησης. 

·   Συντελεί στην αναβάθμιση του πνεύματος και την αισθητική καλλιέργεια, καθώς 

ευνοεί τον προβληματισμό, τη μάθηση και προβάλλει το ωραίο. 

· Οδηγεί το άτομο με τον αυτοσαρκασμό και την αυτοκριτική στην αυτοβελτίωση. 

· Ψυχαγωγεί και διακωμωδεί καθετί συντηρητικό και παρωχημένο, προωθώντας 

συγχρόνως νέες ιδεολογίες. 

·  Ευνοεί την επικοινωνία και την επαφή, σε μια εποχή «παγερών»  σχέσεων και 

μοναξιάς. 

·  Ευαισθητοποιεί, αμφισβητεί, καταγγέλλει, ασκεί κοινωνική και πολιτική κριτική. 

 

Προϋποθέσεις ποιοτικού Γέλιου 

·        Παιδεία, πολύπλευρη μόρφωση, πνευματική καλλιέργεια. 

·        Ήθος, ευγένεια ψυχής. 

·        Οξύνοια, κριτική ικανότητα, αυτογνωσία. 

·        Επαφή με τη γνήσια τέχνη και ψυχαγωγία, αισθητική αναβάθμιση. 

·        Κατάλληλη ενημέρωση από τους φορείς κοινωνικοποίησης, οι οποίοι οφείλουν 

να αναπτύξουν την αισθητική του αυθεντικού Γέλιου στηριζόμενοι στην 

πολιτιστική κληρονομιά ( ευθυμογραφήματα και κωμικά κείμενα στη 

διδασκαλία ). 

 

ΓΕΛΙΟ - ΚΩΜΙΚΟ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Το γέλιο είναι η έκφραση της χαράς ή της ευαρέσκειας, η δήλωση 

της ευφρόσυνης αλλά και της ειρωνικής διάθεσης. Προκαλείται από ένα 

σφάλμα ή αδεξιότητα, από κάποια παρεξήγηση, από μία ανατροπή του 

καθιερωμένου. Το γέλιο μπορεί να είναι γνήσιο ή υποκριτικό, πηγαίο ή 

συμβατικό. Εμφανίζεται σε κάθε εκδήλωση της κοινωνικής ζωής 

(οικογένεια, διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακό χώρο, σχολική ζωή, 

καλλιτεχνική δημιουργία κ.λπ.). Παρουσιάζει διαβαθμίσεις τόσο στην 

ένταση όσο και στην πρόθεση που υποδηλώνει (από το μειδίαμα έως το 

ακατάσχετο γέλιο και από το χιούμορ έως το σαρκασμό). 

Η έννοια του γέλιου δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια του 

γελοίου ούτε η έννοια του αστείου με την έννοια της κυνικής στάσης 

απέναντι στη ζωή, τους ανθρώπους και τα πράγματα. Ο άνθρωπος που 
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διαθέτει χιούμορ διακρίνεται από σοβαρότητα και αίσθηση του μέτρου, 

είναι πνευματώδης και λεπτολόγος και προκαλεί το γέλιο στους άλλους με 

τις καίριες επεμβάσεις του χωρίς ωστόσο να προσβάλλει ή να φέρνει σε 

δύσκολη θέση τους γύρω του. Αντιθέτως, ο άνθρωπος που δε διαθέτει 

χιούμορ καταφεύγει σε χονδροειδείς και άκαιρες πράξεις γελοιοποιώντας 

πρώτα τον εαυτό του αλλά και τους υπολοίπους και φτάνοντας ή 

υπερβαίνοντας μερικές φορές τα όρια της απρέπειας. 

 

 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ 

 

Α. Σε ατομικό επίπεδο: 

 

i) Βιολογική: 

 

• διευκολύνει την αναπνοή 

• χαλαρώνει τους μυς 

• προσφέρει αίσθημα ευφορίας και ηρεμίας 

• προφυλάσσει από νευρώσεις 

 

ii) Πνευματική 

 

• οξύνει τη φαντασία 

• καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη 

• συμβάλλει στη διανοητική διαύγεια 

• αντιτάσσεται στον καταναγκαστικό εξορθολογισμό 

• διευκολύνει τη μάθηση 

 

iii) Ψυχική 

 

• αποφορτίζει τον άνθρωπο από την ένταση της καθημερινότητας 

• οπλίζει το άτομο με κουράγιο και αισιοδοξία για τη ζωή 

• αμβλύνει το άγχος 

• συντελεί στην ψυχική πλήρωση του ανθρώπου 

 

iv) Κοινωνική 

 

• αποτελεί έκφραση καλοπροαίρετης διάθεσης 

• βοηθά στη συναισθηματική προσέγγιση του συνανθρώπου 

• δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα στις συναναστροφές 

• περιορίζει την εριστικότατο και τον ανταγωνισμό 

• συνιστά μέσο καταλυτικής κριτικής 

 

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ 

 

Η συχνότητα του γέλιου και η ποιότητα των μέσων που το παράγουν 
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καταδεικνύουν τα εξής: 

• Ευαισθησία: το συναισθηματικό και ψυχικό υπόβαθρο, την ευγένεια, 

τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο ή ένα λαό 

• Πνευματική στάθμη: το επίπεδο του πνευματικού πολιτισμού, ο 

κριτικός στοχασμός, η φαντασία, ο προβληματισμός, η αίσθηση του 

μέτρου 

• Αισθητική καλλιέργεια: η διάκριση του ωραίου, ποιοτικού και 

ποσοτικού, όπως αναδύεται μέσα από τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα 

ενός λαού και τις σχετικές του προτιμήσεις 

 

 ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Η αίσθηση του κωμικού είναι δείκτης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας 

και ιδιαιτερότητας ενός λαού. 

Μπορεί ένας λαός να τέρπεται με: 

• χυδαιολογίες 

• γελοιοποίηση προσώπων και ομάδων 

• εύπεπτα κωμικά ευρήματα 

• τυποποιημένη και εμπορευματοποιημένη διασκέδαση 

ή, αντίθετα, με: 

• υψηλού επιπέδου ευρήματα 

• δημιουργικό αυτοσαρκασμό 

 
 

 

 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ -Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 
• Παρέχει στον άνθρωπο ευκαιρίες σωματικής ανάπαυσης και ανάτασης από 

τον εργασιακό κάματο 

• Συμβάλλει στην πνευματική αναβάθμιση του ατόμου μέσα από την 

ενασχόληση του τελευταίου με (επι)μορφωτικές δραστηριότητες, που διευρύνουν 

τους μορφωτικούς του ορίζοντες αλλά και τον χαλαρώνουν διανοητικά 

• Συντελεί στην ψυχ(ολογ)ική ανάκαμψη και ανατροφοδότηση του ανθρώπου, 

καθώς ο τελευταίος απομακρύνεται (έστω και προσωρινά) από αγχογόνους 

παράγοντες και καταστάσεις 

• Προσφέρει στο άτομο απεριόριστες δυνατότητες για ψυχαγωγία σύμφωνα με 

τις προσωπικές του επιλογές και κριτήρια 

• Συνεισφέρει στην καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και τη σύσφιγξη των 

διαπροσωπικών δεσμών, καθώς κάτι τέτοιο είναι δυσχερές εντός του ασφυκτικού 

επαγγελματικού/ εργασιακού 

πλαισίου 

• Δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώσει δημόσιες υποθέσεις του και 

προσωπικές του υποχρεώσεις 
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• Προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εκλεπτύνει τα καλαισθητικά του 

κριτήρια μέσα από καλλιτεχνικές ενασχολήσεις και να έλθει σε επαφή με 

διάφορες εστίες πολιτισμού 

• Οριοθετεί τον απαραίτητο χωροχρόνο, για να εκδηλώσει ένας άνθρωπος τις 

δημιουργικές του ικανότητες και να ξεφύγει από το συχνά ασφυκτικό και 

τυποποιημένο πλαίσιο εργασίας του 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

• Η οικονομική δυσχέρεια πολλών οικογενειών στη σύγχρονη εποχή, που 

εξαναγκάζει ορισμένα μέλη της να αποκτούν μια δεύτερη εργασία ή μερική 

απασχόληση 

• Το υλιστικό και καταναλωτικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής, που ωθεί πολλά 

άτομα να επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας τους, για να έχουν μεγαλύτερα υλικά 

κέρδη 

• Η φιλοδοξία πολλών ανθρώπων να καταξιωθούν επαγγελματικά, γεγονός 

που τους εξωθεί να εργάζονται πέραν του συνήθους ωραρίου, καθώς και η 

ευσυνειδησία πολλών εργαζομένων που σε 

έκτακτες καταστάσεις καλούνται να εργαστούν υπερωριακά 

• Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του ατόμου (στην περίπτωση των μαθητών, οι 

σχολικές) που δεν μπορούν να καλυφθούν στον εργάσιμο χρόνο και χώρο (στην 

περίπτωση των μαθητών, στο σχολείο) και επιβάλλεται να καλυφθούν στον 

ελεύθερο χρόνο του ατόμου 

• Ο έντονος ανταγωνισμός σε επαγγελματικό επίπεδο (στην περίπτωση των 

μαθητών ο ανταγωνισμός αφορά την είσοδο σε ΑΕΙ και ΤΕΙ) που υποχρεώνει τα 

άτομα να αφιερώνουν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους για περαιτέρω 

ενασχόληση με το αντικείμενό τους (στην περίπτωση των μαθητών με τη 

σχολική ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις) 

• Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ανθρώπου, που προκύπτουν από την 

κοινωνική δεοντολογία 

• Οι οικογενειακές ευθύνες ενός ατόμου, που τον δεσμεύουν σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΘΗΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

Α. Η γνήσια ψυχαγωγία: 

• Στοχεύει στη σύμμετρη ανάπτυξη των τριών υποστάσεων του ατόμου (ψυχή, 

πνεύμα και σώμα) 

• Είναι αυθόρμητη και πηγαία 

• Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου 

• Βασίζεται σε διαχρονικής αξίας πρότυπα δράσης και συμπεριφοράς αλλά και 

δημιουργεί καινούργια 

• Επιφέρει την εσωτερική γαλήνη και προσφέρει εναύσματα για γόνιμο 

προβληματισμό και περισυλλογή 

• Καλλιεργεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και συντελεί στην ενεργοποίηση του 

ατόμου σε ποικίλους τομείς του συλλογικού βίου 

Β. Η νόθη ψυχαγωγία: 
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• Διασπά την ενότητα του ανθρώπου και ικανοποιεί πρωτίστως τις υλικές 

(σωματικές) ανάγκες του 

• Είναι ετεροκατευθυνόμενη και ψευδεπίγραφη 

• Συντείνει στην αλλοτρίωση και την απομόνωση του ανθρώπου 

• Στηρίζεται πάνω σε εφήμερα είδωλα και ικανοποιεί πρόσκαιρες επιθυμίες 

• Οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις το άτομο σε επικίνδυνες για την ψυχική και 

σωματική του υγεία ατραπούς 

• Προκαλεί κορεσμό στον άνθρωπο, ο οποίος συχνά καταλήγει στην κατάθλιψη 

και την πλήξη και διακατέχεται από ένα διαρκές αίσθημα ανικανοποίητου 

• Αδρανοποιεί και παθητικοποιεί τον άνθρωπο, απονεκρώνοντας τις 

δημιουργικές του δυνάμεις 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

• Η ανάγνωση βιβλίων 

• Ο αθλητισμός 

• Η επαφή με τις καλές τέχνες ( θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, επισκέψεις 

σε μουσεία και πινακοθήκες, χορός) 

• Η επικοινωνία και συναναστροφή με φιλικά πρόσωπα 

• Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

• Τα ταξίδια 

• Η επαφή με τη φύση 

• Οι ερασιτεχνικές ενασχολήσεις (χόμπι) 

ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΘΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

• Παρακολούθηση χαμηλής ποιότητας πολιτιστικών έργων (εμπορικό θέαμα ή 

ακρόαμα, προγράμματα ευτελούς αισθητικής) 

• Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

• Η εκτόνωση στο γήπεδο μέσω εκδηλώσεων χουλιγκανισμού 

• Τα νυχτερινά κέντρα με το – τουλάχιστον – αμφίβολης ποιότητας πρόγραμμα 

• Τα τυχερά παιχνίδια 

• Η καταφυγή σε τεχνητούς παραδείσους με τη χρήση επικίνδυνων για τη 

σωματική και πνευματική υγεία ουσιών (τοξικομανία, αλκοολισμός) 

 

 

ΑΙΤΙΑ ΡΟΠΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΘΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

• Η καταλυτική επιρροή της «κουλτούρας της διασκέδασης» και των προτύπων 

της που προβάλλονται από τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας και τη διαφήμιση 

• Η μαζοποίηση και η τυποποίηση των σύγχρονων καιρών, που προωθούν την 

ομοιομορφία και την ισοπεδωτική εξωτερική εμφάνιση και συμπεριφορά των 

ατόμων 

• Το ασφυκτικό πλαίσιο και οι ταχύτατοι ρυθμοί ζωής του σύγχρονου ανθρώπου 

που τον οδηγούν στην επιλογή «ψυχαγωγικών» λύσεων χωρίς ανάγκη για 

προβληματισμό και κινητοποίηση της σκέψης 

• Η νομοτελειακή τάση των νέων να ακολουθούν τα ρεύματα της εποχής τους 

και η αντίδρασή τους στο διδακτισμό των μεγαλυτέρων που υποδεικνύουν 

τρόπους ψυχαγωγίας συχνά ασύμβατους προς τα σημερινά δεδομένα 
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• Οι συνθήκες ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις αλλά και οι αυξημένες 

υποχρεώσεις των νέων που τους εξαναγκάζουν να μένουν πολύ χρόνο εντός της 

οικίας τους και να απασχολούνται εκεί. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΟΠΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΝΟΘΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

• Κλονισμός της σωματικής και ψυχικής υγείας 

• Αίσθημα κορεσμού και πλήξης 

• Χαλάρωση της ηθικής αντίστασης στους πειρασμούς 

• Οικονομική αφαίμαξη ή ακόμη και καταστροφή 

• Ενδεχόμενος ποινικός κολασμός του ατόμου 

• Αδρανοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου 

• Παθητικοποίηση και αποξένωση 

 

 

 

 

ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΤΥΠΑ  
Η μίμηση είναι εγγενές χαρακτηριστικό των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων, 

οι οποίοι δεν έχουν διαμορφώσει ακόμη την 

προσωπικότητά τους. Συχνά η μίμηση γίνεται άγονος μιμητισμός, που 

αλλοτριώνει την προσωπικότητα των νέων και αποτελεί ανασχετικό παράγοντα 

για την πρόοδο της κοινωνίας. 

Μιμητισμός είναι η μηχανική και άκριτη αντιγραφή στοιχείων ενός προσώπου ή 

μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς, που αλλοτριώνει και ετερο- κατευθύνει το 

άτομο. 

 

ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ 

Η μίμηση και ο μιμητισμός εμφανίζονται στα εξής πεδία: 

• Κοινωνικό πεδίο: Συμπεριφορά, συνήθειες, τρόπος ένδυσης, τρόποι 

διασκέδασης, γλώσσα, καταναλωτικές αγορές 

• Εθνικό πεδίο: Προγονοπληξία, προοδοπληξία, ξενομανία 

• ΗθικόΠνευματικό πεδίο: Αξίες, αρχές, ιδέες, τρόπος σκέψης 

Η γνήσια μίμηση υποδηλώνει ότι κάποιο άτομο συνειδητά επιλέγει τα θετικά 

στοιχεία μιας συμπεριφοράς και, αναλύοντάς τα, τα μεταλλάσσει σε προσωπικά 

στοιχεία, αναπόσπαστα κομμάτια της προσωπικότητάς του. Έτσι, η μίμηση 

σημαίνει αυτοέκφραση, ενώ ο μιμητισμός σημαίνει 

στείρα απομίμηση και αλλοτρίωση. 

 

ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ 

Α. Εσωγενή: 

• Οι νέοι αναζητούν πρότυπα γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν την έμφυτη ορμή 

τους για αναγνώριση των ικανοτήτων τους 

• Οι νέοι είναι εύπλαστοι, εύπιστοι, άπειροι, επιρρεπείς, εντυπωσιάζονται 

εύκολα και έχουν την ανάγκη της καταξίωσης 

• Η επικράτηση της «ήσσονος προσπάθειας» οδηγεί πολλούς εφήβους στο 

μιμητισμό και όχι στην αυτοέκφραση 
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• Οι νέοι άνθρωποι είναι συνήθως ανώριμοι και ανασφαλείς και πιστεύουν ότι 

θα βελτιώσουν τον εαυτό τους προσλαμβάνοντας ανεπεξέργαστα, αλλότρια 

στοιχεία 

• Όσοι μιμούνται άκριτα πιστεύουν πως θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσω 

της ταύτισής τους με κοινώς αποδεκτά πρότυπα 

Β. Εξωγενή: 

• Η βιομηχανοποίηση της εκπαίδευσης, στείρα αποστήθιση και τον 

«παπαγαλισμό», η εξειδίκευση της γνώσης, καταλύουν τη σφαιρικότητα και την 

αυτενέργεια 

• Η εμπορευματοποίηση των Μ.Μ.Ε., η πλήρης παθητικοποίηση και αδράνεια 

του νου, η πλύση εγκεφάλου από τη διαφήμιση, κατασκευάζουν είδωλα, και μαζί 

με τα προβαλλόμενα προϊόντα 

επιβάλλουν και μοντέλα συμπεριφοράς 

• Ο βιομηχανοποιημένος τρόπος ζωής, οι ευκολίες ανέσεις που προσφέρει η 

σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, οι πολλαπλές απαιτήσεις 

της ζωής, δεν αφήνουν περιθώρια για αφομοίωση, κριτικό έλεγχο 

• Ο καταναλωτισμός έκανε τους ανθρώπους να ταυτίζουν το «έχειν» με το 

«είναι» και να λειτουργούν με το δόγμα: «είσαι ό, τι δείχνεις» και να προσπαθούν 

να αποκτήσουν ταυτότητα μέσω του «φαίνεσθαι», της επίδειξης, της ακριβής και 

εκκεντρικής εμφάνισης κάποιων επώνυμων 

«σταρ» της εποχής 

• Η τεχνητή «ανάγκη» προσαρμογής στη μόδα και το μοντέρνο, ο αλλοτριωτικός 

τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις, η ρευστότητα και η διαλυτικότητα της εποχής 

μας, απογυμνώνει το σύγχρονο άνθρωπο από υψηλές αξίες 

• Οι ανταγωνιστικές διαπροσωπικές σχέσεις πείθουν το νέο πως η επιβίωση 

προϋποθέτει την αποδοχή των κυρίαρχων κανόνων συμπεριφοράς 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ 

• Απουσιάζουν ο προβληματισμός και η επεξεργασία των μηνυμάτων, 

τυποποιείται η γνώση, περιορίζονται οι πνευματικοί ορίζοντες και η κριτική 

ικανότητα του ανθρώπου 

• Ο άνθρωπος συχνά χειραγωγείται, αποπροσανατολίζεται και χάνει την 

πνευματική του ελευθερία 

• Ο μιμητισμός εμποδίζει την ενδοσκόπηση, το διάλογο με τον εαυτό μας, την 

αυτοκριτική 

• Ο μιμητισμός προκαλεί άγχος, ανασφάλειες, φοβίες, που καταλύουν την 

εσωτερική γαλήνη και ισορροπία. 

• Οι ανούσιες διασκεδάσεις οδηγούν στην ψυχοκτονία, συνθλίβουν την αγωγή 

της ψυχής και οδηγούν στην απώλεια της ψυχικής ελευθερίας 

• Ο μιμητισμός οδηγεί στην κοινωνική στασιμότητα, γιατί κυριαρχούν 

φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και καλλιεργείται ο ρατσισμός. 

• Με το μιμητισμό οι νέοι συχνά αδιαφορούν για τους νόμους, καταπατούν και 

υπονομεύουν τις κοινωνικές ελευθερίες 

• Ο μιμητισμός οδηγεί είτε στην αδιαφορία για τα κοινά είτε στην τυφλή 

κομματικοποίηση και στην αναξιοκρατία που καταλύει την ισοτιμία και την 

ισονομία 
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• Η δουλική αντιγραφή καταργεί την πολιτιστική δημιουργία, γιατί οι 

καλλιτέχνες υποτάσσονται στη μαζική κατανάλωση και παραγωγή έργων, 

συντελεί στη στράτευση της επιστήμης σε κρατικά ή ιδιωτικά συμφέροντα και 

στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού 

• Η γλωσσική ξενομανία τυποποιεί την ομιλούμενη γλώσσα και οδηγεί 

σταδιακά στη συρρίκνωση των όρων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 

επικοινωνία 

• Ο μιμητισμός είτε με τη μορφή της προοδοπληξίας είτε με τη μορφή της 

προγονοπληξίας, καλλιεργεί εξάρσεις, αφού δημιουργούνται μαζικές υστερίες 

και αναβιώνουν εθνικισμοί, που εμποδίζουν την αρμονική συνύπαρξη των λαών, 

αλλά και χάνονται οι συνεκτικοί δεσμοί του έθνους, με αποτέλεσμα να 

επέρχεται η πολιτιστική αλλοτρίωση και να φαλκιδεύεται η εθνική φυσιογνωμία 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

 

Πρόσωπο, πράγμα ή κατάσταση που μπορεί να χρησιμεύσει ως 

υπόδειγμα για μίμηση. Η έννοια πρότυπο έχει τις εξής σημασίες: 

1. Στην επιστήμη: Πρότυπο με μορφή μεθοδολογική. 

2. Στην γλυπτική και αρχιτεκτονική : πρόπλασμα. 

3. Στις εικαστικές τέχνες: πρόσωπο προς για αναπαράσταση. 

4. Στην τεχνολογία : τεχνικό μέσο ή τεχνητό δημιούργημα 

5. Στην κοινωνική ζωή : α) Πρότυπο μπορεί να αποτελέσει ο άνθρωπος, που είναι 

πρότυπο ήθους αρετής. β) Πρότυπο μπορεί να αποτελέσει ένας τρόπος ζωής, 

σκέψης ή συμπεριφοράς. 

Το πρότυπο διαφέρει από το είδωλο. Το είδωλο καθιερώνεται από το 

συναίσθημα, έχει προσωρινή γοητεία και γρήγορα χάνει το κύρος του. Το 

πρότυπο, αντίθετα, διαθέτει σταθερή και διαχρονική αξία. 

Τα πρότυπα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν κάποιο πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζουν τις ενέργειές 

τους και τη συμπεριφορά τους. Με τον τρόπο αυτό τα πρότυπα γίνονται οδηγοί 

της κοινωνίας. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Τα πρότυπα είναι κίνητρο δράσης και προόδου, που παρέχουν τη δυνατότητα 

στα άτομα να τα μιμούνται και να τα ακολουθούν, κάνοντας κάτι αξιόλογο στη 

ζωή τους. 

Η ύπαρξη προτύπων (ειδώλων) βλάπτει όμως, όταν η μίμηση είναι δουλική και 

περιορίζεται ο προσωπικός τρόπος έκφρασης, η ελευθερία στις επιλογές, 

πρωτοβουλία και η αυτενέργεια από τα άτομα που ακολουθούν ή θαυμάζουν 

κάποιο πρότυπο. 

 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

• Καλά (θετικά): Οδηγούν στη βελτίωση του ανθρώπου και της ζωής του 

• Κακά (αρνητικά): Έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για το άτομο και για τη 

ζωή του 
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ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Το κυρίαρχο πρότυπο της σύγχρονης εποχής είναι αυτό του «οικονομικού/ 

υλιστικού/ καταναλωτικού ανθρώπου» (homo economicus/ homo consumens). Το 

πρότυπο αυτό προβάλλει την υλιστική αντίληψη της ζωής, τον υλικό 

ευδαιμονισμό, την απόκτηση υλικών αγαθών, την καταναλωτική μανία, την 

«άνετη» και πολυτελή ζωή με την υπερεπάρκεια προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας, την επιβολή του lifestyle, την ανάγκη της – έστω και επιφαινόμενης 

– «επιτυχίας» (συχνά με κάθε τίμημα) και προκαλεί άγχος, αγωνία, πλήξη, και 

ανασφάλεια από τον αγώνα για την ικανοποίησή του. 

 

 

 ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Α. Αθλητικά πρότυπα – είδωλα: Αθλητές με υψηλές επιδόσεις εκ φράζουν τα 

όνειρα των νέων για κοινωνική ανάδειξη, τον εύκολο πλουτισμό και την 

επιτυχία 

Β. Καλλιτεχνικά (πρότυπα) – είδωλα: Στο χώρο της τέχνης, του θεάτρου, της 

μουσικής, του κινηματογράφου, του χορού, υπάρχουν άτομα που ασκούν 

τεράστια επίδραση στους νέους 

Γ. Οικογενειακά πρότυπα: Οι γονείς και οι συγγενείς, λόγω της σημαντικής 

συμβολής τους στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου συνηθέστατα 

αποτελούν και πρότυπα γι’ αυτόν 

Δ. Σχολικά πρότυπα: Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σε αρκετές περιπτώσεις 

χάρη στην προσωπικότητά τους ασκούν μεγάλη επιρροή αλλά και γοητεία στους 

μαθητές 

Ε. Πολιτικά (πρότυπα) – είδωλα: Πολιτικοί ηγέτες συγκινούν τους νέους με την 

ευγλωττία τους και την πειθώ τους, τους συναρπάζουν και συχνά τους 

φανατίζουν (Τα πρότυπα, επίσης, μπορεί να είναι άϋλα, δηλαδή ιδεολογίες και 

πολιτικά συστήματα) 

ΣΤ. (Πρότυπα) είδωλα του υποκόσμου: Άτομα του ηρωοποιούνται και αποκτούν 

πλούτο, δελεάζουν και επηρεάζουν τους νέους που τους μιμούνται τυφλά. 

 

ΠΟΤΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΩΦΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

Τα πρότυπα ωφελούν τους νέους όταν: 

• έχουν πνευματική και ηθική συγκρότηση 

• προβάλλουν ηθικές και κοινωνικές αρετές 

• προέχουν την αναγνώριση και την εκτίμηση του κόσμου 

• συντελούν στην άνοδο του κοινωνικού επιπέδου ενός λαού 

• οδηγούν τους νέους στην αυτογνωσία και στην αυτοκριτική 

• έχουν ευεργετική επίδραση στη ζωή 

• προβάλλουν υψηλά ιδανικά και ανθρωπιστικά οράματα 

• διαμορφώνουν το χαρακτήρα και καλλιεργούν την προσωπικότητα του νέου 

• συμβάλλουν στη δημιουργία ελεύθερων και υπεύθυνων νέων 

• καλλιεργούν την εθνική συνείδηση του νέου 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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Τα καλά (θετικά ή υγιή) πρότυπα : 

• Προβάλλουν ηθικοκοινωνικές αρετές 

• Εμφυσούν ιδανικά και οράματα στους νέους 

• Γεννούν την εμπιστοσύνη, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία 

• Ασκούν ευεργετική επίδραση στη ζωή 

• Συμβάλλουν στη σύμμετρη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

• Συντελούν στη ανύψωση της κοινωνίας και την ανάπτυξη του 

πολιτισμού 

• Οδηγούν το άτομο στην καταξίωση 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Τα κακά (αρνητικά ή νοσηρά) πρότυπα: 

• Προκαλούν φανατισμό ή προσωπολατρία 

• Αλλοτριώνουν τη βούληση του νέου ατόμου και το οδηγούν σε 

ανήθικες πράξεις 

• Στερούν την ελευθερία, την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια από τα 

άτομα που ακολουθούν κάποιο πρόσωπο 

• Εμποδίζουν την πρόοδο, αφού παρακινούν σε μίμηση και όχι σε 

δημιουργική πρωτοβουλία 

• Καλλιεργούν πάθη 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

• Σωστή οικογενειακή αγωγή 

• Ανθρωπιστική παιδεία 

• Πολιτισμένο κοινωνικό περιβάλλον 

• Φωτισμένη πνευματική ηγεσία 

 

 

 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Τα λεξικά ορίζουν την οικογένεια ως ομάδα ανθρώπων που συνδέονται με 

δεσμούς συναισθηματικούς, αίματος ή γάμου και συνήθως κατοικούν κάτω από 

την ίδια στέγη. Είναι η πρώτη και διαχρονικότερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης 

και πάνω σε αυτήν στηρίζεται ολόκληρη η 

οργανωμένη κοινωνία. 

Ο θεσμός αυτός είναι πανάρχαιος και διατοπικός. Στο πέρασμα του χρόνου 

γνώρισε αλλαγές ως προς τον αριθμό των μελών του και τη δομή του. Στην 

κοινωνιολογία γίνεται λόγος για οικογένειες εκτεταμένες, πολυμελείς, 

πατριαρχικές, πολυγαμικές και μονογαμικές, πυρηνικές, μονογονεϊκές και 

«ανασυγκροτημένες», ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. 
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ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

• Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες καθώς και γενικότερα στην Ευρώπη 

επικρατεί κυρίως η πυρηνική οικογένεια ως αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών 

συγκυριών. Αυτή αποτελείται από τους γονείς και το παιδί ή τα παιδιά. Στο 

πλαίσιο της, τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα αναλαμβάνουν την οικονομική 

στήριξη και την αγωγή των παιδιών, επιλύουν από κοινού τα προβλήματα, ζουν 

με συντροφικότητα, σεβασμό και αλληλεγγύη (με την προϋπόθεση ότι 

λειτουργεί σωστά και 

εκπληρώνει τη αποστολή της). 

• Άλλη μορφή οικογένειας θεωρείται η ελεύθερη συμβίωση, η οποία άρχισε να 

εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 1970 και υπήρξε αποτέλεσμα των αλλαγών 

στις κοινωνικές αξίες και τις αντιλήψεις των νέων για το γάμο, το διαζύγιο και 

τα εκτός γάμου παιδιά. Οι ελεύθερες συμβιώσεις αυξάνονται στην Ευρώπη 

συνεχώς, τουλάχιστον πριν το ζευγάρι αποκτήσει παιδιά (το ίδιο και στις Η.Π.Α. 

από τη δεκαετία του ’80 και μετά). 

• Συνήθης μορφή οικογένειας είναι η μονογονεϊκή η οποία σχηματίζεται μετά 

από το θάνατο το διαζύγιο, το χωρισμό, την εγκατάλειψη ή τη συναινετική 

αποχώρηση του ενός εκ των δύο συζύγων - 

γονέων. Συνήθως αρχηγός είναι η μητέρα, αλλά αυξάνει και ο αριθμός των 

μονογονεϊκών οικογενειών με αρχηγό τον πατέρα μόνο. 

• Η διευρυμένη οικογένεια, στο πλαίσιο της οποίας συνυπάρχουν τρεις γενιές 

(παιδιά, γονείς, παππούδες), συναντάται σε αγροτικές περιοχές, όπου το 

μοίρασμα της γης θα σήμαινε τη μείωση της οικονομικής δύναμης των μελών 

της. Ωστόσο και εκεί αρχίζουν τα τελευταία χρόνια τα παιδιά να επιλέγουν να 

ζουν μακριά από τους γονείς τους. 

• οι λεγόμενες «ανασυγκροτημένες» οικογένειες δημιουργούνται ύστερα από 

πρώτο γάμο ή εκ νέου γάμο ή από ελεύθερη συμβίωση ατόμων που είχαν παιδιά 

με προηγούμενους συντρόφους ή συζύγους. 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

• Ικανοποιεί την ανάγκη του για συντροφιά, στις χαρές και τις λύπες, και 

υπέρβαση του αισθήματος της μοναξιάς (υπαρξιακής και κοινωνικής) 

• Παρέχει αίσθημα ασφάλειας στα μέλη της και ιδιαίτερα στα παιδιά που ακόμη 

διαπλάθονται ως προσωπικότητες και έχουν ανάγκη να ανήκουν σε μια ομάδα 

και να λαμβάνουν αγάπη και φροντίδα. 

• Στηρίζει τα μέλη οικονομικά καθώς οι εργαζόμενοι γονείς αναλαμβάνουν, από 

κοινού, τα έξοδα της συμβίωσης, του νοικοκυριού και φυσικά πρώτα και πάνω 

από όλα των παιδιών τους (υγεία, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία κλπ.). 

• Τα μέλη της οικογένειας συνηθίζουν να υπακούουν εκούσια σε άτυπους 

κανόνες συμβίωσης, έτσι ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους 

ενισχύοντας τις αρετές του σεβασμού στον συνάνθρωπο, της πειθαρχίας, στους 

θεσμούς και της αλληλοβοήθειας, με συνέπεια να 

σέβονται περαιτέρω τους κοινωνικούς κανόνες. 
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ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

• η αύξηση του αριθμού των διαζυγίων 

• η αύξηση του αριθμού των ζευγαριών που συμβιώνουν ελεύθερα 

• η αμφισβήτηση του θεσμού του γάμου από τους νέους (κάτω των 30 ετών 

κυρίως) 

• η αύξηση του αριθμού των παιδιών εκτός γάμου (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 

• η αύξηση του αριθμού των αμβλώσεων 

• η ενδοοικογενειακή βία (κυρίως εις βάρος της γυναίκας) 

• η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων βίας εις βάρος των παιδιών μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον (στενό και ευρύ) 

 

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

• Η διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών πραγματοποιείται εκτός 

οικογένειας στους ειδικούς παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και σχολεία της 

χώρας 

• Η φροντίδα της περίθαλψης των αδύναμων μελών, π.χ. των ατόμων τρίτης 

ηλικίας σε ειδικά ιατρικά κέντρα, κλινικές ή οίκους ευγηρίας 

• Η ψυχαγωγία πραγματοποιείται εκτός σπιτιού σε εστιατόρια, καφετέριες, 

μουσικές σκηνές ή με φαγητό έτοιμο που είναι συχνά και πιο οικονομικό και δεν 

δεσμεύει τη νοικοκυρά πολλές ώρες στην κουζίνα 

• Η αλλαγή των ηθικών αντιλήψεων επιτρέπει τις προγαμιαίες σχέσεις των 

ζευγαριών, τα διαζύγια και οι αμβλώσεις δεν καταδικάζονται από την κοινή 

γνώμη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, οπότε οι πολίτες αποδεσμεύονται από 

ταμπού που καθόριζαν τις επιλογές τους 

• Ο εργένης και ιδίως η εργένισσα όπως και ο/η διαζευγμένος/η δεν θεωρούνται 

αποτυχημένοι, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και έτσι δεν προβαίνουν σε 

«συμβατικούς» γάμους για να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγματισμό 

• Η χειραφέτηση της γυναίκας στην επαγγελματική, πολιτική, κοινωνική ζωή 

της επιτρέπει να ζήσει χωρίς σύζυγο προστάτη, εφόσον το επιθυμεί. Αλλά, 

ταυτόχρονα, επιβαρύνει τη γυναίκα σύζυγο και μητέρα με τις βαριές ευθύνες της 

εργαζόμενης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί πάντα να 

αντεπεξέρχεται στους πολλαπλούς ρόλους της και να παύει να είναι ο 

συναισθηματικός πόλος του «σπιτιού» όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 

• Πολλοί γονείς, για να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της 

σύγχρονης οικογένειας, υπερεργάζονται με συνέπεια να λείπουν πολλές ώρες 

από το σπίτι και να κλονίζεται, σταδιακά, η μεταξύ τους επαφή και επικοινωνία 

καθώς και η επαφή με τα ίδια τα παιδιά τους (έλλειψη θαλπωρής στο σπίτι, 

απουσία διαλόγου και κοινής ψυχαγωγίας, αποξένωση) 

• Η διεύρυνση του «χάσματος»των γενεών, που οφείλεται στις ραγδαίες 

ανακατατάξεις στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας που επηρεάζουν 

την οικονομία, την πολιτική, τις ιδεολογίες. Οι ταχύτατες αλλαγές 

αφομοιώνονται γρήγορα από τους νέους, αλλά όχι από τους ηλικιωμένους με 

αποτέλεσμα την ασυνεννοησία και τη σύγκρουση. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
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• καλλιέργεια του σεβασμού ανάμεσα στους δύο συζύγους (π.χ. από το σύζυγο 

στη γυναίκα νοικοκυρά) 

• ισότιμη γονεϊκή ευθύνη (ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα και όχι άμετρη 

επιβάρυνση της δεύτερης) 

• λήψη της απόφασης για γάμο με σύνεση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον 

εαυτό μας και το σύνολο 

• οικονομική ενίσχυση των νέων ζευγαριών από το κράτος 

• περισσότεροι και εκσυγχρονισμένοι παιδικοί σταθμοί στους χώρους 

εργασίας των γονέων, από την πολιτεία 

• επιμορφωτικά σεμινάρια/ημερίδες προς τους γονείς σε όλα τα σχολεία της 

χώρας ή στους δήμους και τις κοινότητες (για τις ευθύνες της μητρότητας και της 

πατρότητας) 

• ειδικό μάθημα «οικογενειακής αγωγής» για προγράμματα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ώστε και τα παιδιά να κατανοήσουν τη «δυναμική» της οικογένειας 

και να συμβάλουν αργότερα ως ενήλικες στην εξυγίανση του θεσμού 

 

 

Το παιδί μέσα μας... 

 

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ 
Διαφορές σχετικά με την αντίληψη του κόσμου, το νόημα της ζωής, το κύρος των 

αξιών και την καθημερινή συμπεριφορά ανάμεσα στη γενιά που βρίσκεται στο 

προσκήνιο της κοινωνικής δραστηριότητας και τη γενιά που ετοιμάζεται να την 

διαδεχτεί. 

ΑΙΤΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ 

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 

• Επιτάχυνση ιστορικής εξέλιξης 

• Ραγδαίες επικοινωνιακές, πληροφοριακές και τεχνολογικές εξελίξεις και 

αδυναμία μεγαλυτέρων να τις ακολουθήσουν. 

• Ριζική τάση αναθεώρησης των παραδοσιακών αξιών 

• Εμπλουτισμός ερεθισμάτων - εμπειριών για τις νέες γενιές 

• Ευθύνη μεγαλυτέρων για την οικονομική, πολιτική και πνευματική παρακμή 

• Δογματισμός, ακαμψία και υποκρισία νέων και μεγαλυτέρων 

• Αναχρονιστικό σύστημα παιδείας 

• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου τόσο από την πλευρά των νέων όσο και από την 

πλευρά των μεγαλυτέρων 

• Αποκλεισμός των νέων από τις κοινωνικές διεργασίες 

• Απομάκρυνση των νέων από την παράδοση, ξενομανία 

• Ανεργία, ετεροαπασχόληση, υποαπασχόληση, περιορισμένες ευκαιρίες για 

επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των νέων 

• Συγκρούσεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις 

εκπαιδευτικές επιδόσεις ανάμεσα στα μεγαλύτερα και μικρότερα μέλη της 

οικογένειας 

• Πρόωρη ωρίμανση των νέων 
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• Μεγαλοποίηση από την πλευρά των νέων της ατομικής πείρας τους 

• Επαναστατική, αντιδραστική, επιπόλαιη νεανική φύση 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ 

• Έλλειψη κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας 

• Καθυστέρηση κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής προόδου 

• Κοινωνικές συγκρούσεις και αναταραχές 

• Διάσπαση οικογενειακής συνοχής και υποβιβασμός του θεσμού της 

οικογένειας 

• Άγονος διαχωρισμός παλαιού και νέου (αντί γόνιμου συγκερασμού) 

• Αδυναμία αξιοποίησης του δυναμισμού των νέων και της πείρας των 

μεγαλυτέρων 

• Όξυνση ηλικιακού ρατσισμού 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ 

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ: 

• Αποβολή συντηρητισμού και δογματισμού 

• Αποβολή διδακτικού - συμβουλευτικού ύφους (Αγωγή μέσα από το 

παράδειγμα) 

• Απόδειξη της αξίας των μεγαλυτέρων μέσα από τα έργα τους 

• Ειλικρινής αυτοκριτική και αναγνώριση λαθών και αποτυχιών 

• Κατανόηση των δυσκολιών των νέων 

• Ουσιαστική, σύγχρονη, αποτελεσματική παιδεία 

• Πίστη στη δύναμη των νέων 

• Προώθηση νέων (επαγγελματική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική) 

• Μετριοπαθής και συγκαταβατική στάση απέναντι στους νέους 

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας με τους μεγαλυτέρους με 

καλοπροαίρετο διάλογο 

 

 

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ: 

• Αποβολή επιπόλαιης, οξύθυμης, αντιδραστικής συμπεριφοράς 

• Σεβασμός προς τους άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους) 

• Ψύχραιμος εντοπισμός των αδυναμιών των μεγαλύτερων 

• Ώριμη κριτική για τον κόσμο τον δημιουργημένο από τους μεγάλου 

• Γόνιμος συγκερασμός νέων και παλαιών αντιλήψεων 

• Αναγνώριση της πείρας των μεγαλύτερων 

• Μετριοπαθής και υποχωρητική στάση έναντι των μεγάλων 

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας με τους νέους με 

καλοπροαίρετο διάλογο 
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 ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Ως τρίτη ηλικία ορίζεται το χρονικό διάστημα από τα 60 έτη έως το βιολογικό 

θάνατο ενός ανθρώπου. Ο προσδιορισμός είναι περισσότερο μεθολογικός και 

συμβατικός, αφού σε παλαιότερες εποχές απαρχή της τρίτης ηλικίας ήταν τα 50 

έτη. 

Τα άτομα της τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζονταν από τα αρχαία χρόνια με 

ιδιαίτερο σεβασμό σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνίες. Θεωρούνταν πρόσωπα 

άξια προσοχής, λόγω της αδιαμφισβήτητης πείρας τους, και η κοινωνική θέση 

τους ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Συμμετείχαν στα κέντρα εξουσίας («γερουσία», 

«γεροντική») και η άποψή τους είχε ξεχωριστό κύρος στη λήψη αποφάσεων από 

την κοινότητα. Οι ηλικιωμένοι παλαιότερα έμεναν συνήθως μαζί με τα παιδιά 

τους και είχαν βαρύνοντα 

λόγο στις οικογενειακές υποθέσεις. 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

Οι ηλικιωμένοι στη σημερινή εποχή αντιμετωπίζουν μία αντιφατική στάση από 

το κοινωνικό σύνολο. Από τη μία πλευρά, βιώνουν μια 

απαξιωτική και ενίοτε περιφρονητική συμπεριφορά από τις νεότερες γενιές, 

αλλά, από την άλλη, έχουν πλέον πρωτοφανείς σε σχέση με το παρελθόν 

δυνατότητες να απολαύσουν τη ζωή και τα αγαθά της. 

 

Η θετική πλευρά της θέσης της τρίτης ηλικίας στις σύγχρονες κοινωνίες 

εκφαίνεται από: 

• την επιμήκυνση του μέσου όρου ζωής χάρη στα επιτεύγματα των  ιατρικών και 

βιολογικών επιστημών 

• την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών και δυσλειτουργιών που συνδέονταν με 

το γήρας από την επιστήμη και τη συνακόλουθη σωματική και ψυχική 

αναζωογόνηση των ηλικιωμένων 

• την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων από την οργανωμένη Πολιτεία για τη 

συμμετοχή των ηλικιωμένων σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής 

(προγράμματα άθλησης, ομαδικές εκδρομές, 

χώροι συνάντησης και ψυχαγωγίας, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) 
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• τη συμμετοχή και παρουσία πολλών ατόμων της τρίτης ηλικίας σε 

δραστηριότητες που απαιτούν σθένος, πνευματική διαύγεια, τόλμη, 

αποφασιστικότητα και πάθος για τη ζωή, τη δράση και την περιπέτεια (π.χ. 

πτήσεις υπερηλίκων στο διάστημα, έντονη δραστηριοποίηση ηλικιωμένων στον 

πολιτικό στίβο, κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ από άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.) 

• Στους αντίποδες, η αρνητική πλευρά της θέσης των ηλικιωμένων στις 

σύγχρονες κοινωνίες εκφαίνεται από: 

• την περιθωριοποίηση των ατόμων τρίτης ηλικίας στον οικογενειακό βίο 

(εγκατάλειψη ηλικιωμένων γονέων σε οίκους ευγηρίας, αποκλεισμός 

ηλικιωμένων από τα οικογενειακά συμβούλια κ.λπ.) 

• την έλλειψη σεβασμού και τη συχνά περιφρονητική συμπεριφορά από την 

πλευρά των νέων προς τους πρεσβύτερους 

• την απαξιωτική αντιμετώπιση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων σε πολλούς 

τομείς του συλλογικού βίου 

• Στα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα συντελούν παράγοντες όπως: 

• τα φυσιολογικά, λόγω ηλικίας, προβλήματα πνευματικής και σωματικής 

υγείας που αντιμετωπίζουν τα άτομα τρίτης ηλικίας και η συνακόλουθη ανάγκη 

τους για φροντίδα και επίβλεψη 

• το χάσμα των γενεών, δηλαδή η διαφορά νοοτροπίας και ιδεολογίας μεταξύ 

νέων και μεγάλων, που φαντάζει ακόμη μεγαλύτερη, όταν οι τελευταίοι 

βρίσκονται στην τρίτη και όχι στη μέση ηλικία 

• η διαπάλη των νέων και των μεγάλων για την κατάκτηση ή τη διατήρηση 

επίζηλων θέσεων στον κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο, ιδίως στο σημερινό 

άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 

• ο υπερτροφικός ατομικισμός του σύγχρονου ανθρώπου, που αρνείται με 

στείρο, πεισματικά και αντιδραστικό τρόπο να διδαχτεί από την πείρα των 

ηλικιωμένων 

• η αδυναμία ή κα η άρνηση των περισσότερων ατόμων τρίτης ηλικίας να 

προσαρμοστούν στις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής 

• η έλλειψη ανοχής των περισσότερων σύγχρονων νέων στις ιδιοτροπίες και 

ιδιορρυθμίες πολλών ηλικιωμένων 

• το γεγονός πως οι ηλικιωμένοι στην πλειονότητά τους δεν είναι 

επαγγελματικά παραγωγικοί και, συνήθως, επιβαρύνουν οικονομικά τα μέλη 

της οικογένειάς τους 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

• Η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών στα άτομα τρίτης ηλικίας (μελαγχολία, 

κατάθλιψη) 

• Η επίταση του υπαρξιακού άγχους των ηλικιωμένων, γεγονός που σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχει τραγική κατάληξη 

• Η αδρανοποίηση ή και η αχρήστευση ενός αξιόλογου παραγωγικού δυναμικού 

για τη χώρα 

• Η στέρηση της πολύτιμης πείρας των πρεσβύτερων από τις νεότερες γενιές 

• Η έξαρση των κρουσμάτων κακομεταχείρισης, βίας και εγκληματικότητας εις 

βάρος εγκαταλελειμμένων και ανήμπορων ηλικιωμένων 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 

 171 

                                                                                                                                            

• Η αποκοπή των ατόμων τρίτης ηλικίας από το κοινωνικό και το πολιτικό 

γίγνεσθαι 

• Η όξυνση του κοινωνικού ρατσισμού με κριτήριο την ηλικία – γεγονός με 

ευρύτερες προεκτάσεις και στις σχέσεις νέων και ατόμων μέσης ηλικίας 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΙΟ 

• Η ηθική και ψυχολογική ενθάρρυνση και στήριξη των ηλικιωμένων από τους 

νεότερους, ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα 

• Η ανεκτική, ευδιάθετη και χιουμοριστική αντιμετώπιση της ιδιότυπης 

συμπεριφοράς των πρεσβύτερων από τους νέους και η επίδειξη κατανόησης από 

την πλευρά των τελευταίων προς τις ιδιαιτερότητες των πρώτων εξαιτίας του 

γήρατος 

• Η διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας για τους ηλικιωμένους 

και η παροχή κινήτρων για την ενασχόλησή τους με μορφές συλλογικής δράσης 

(π.χ. εθελοντισμός, συμβουλευτικές επισκέψεις, συμμετοχή σε ψυχαγωγικά και 

επιμορφωτικά προγράμματα κ.λπ.) 

• Ο διάλογος των νέων και των ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας για τα 

προβλήματά τους και η καλοπροαίρετη προσπάθεια για την άμβλυνση των 

διαφορών τους και για τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ισότιμη συμμετοχή 

τους στα κοινωνικά και πολιτικά τεκταινόμενα 

• Η παράταση της εργασιακής ζωής για όσους ηλικιωμένους έχουν τη διάθεση 

και τη δύναμη να εξακολουθήσουν να εργάζονται (Εδώ βέβαια πρέπει να 

σημειωθεί ότι είναι αναγκαίο να δίνονται από το κράτος αξιοπρεπείς συντάξεις 

στους συνταξιούχους, ώστε να συνεχίζονται να εργάζονται, εάν το επιθυμούν κι 

όχι επειδή εξαναγκάζονται από το κόστος ζωής και τις πενιχρές απολαβές τους) 

• Η προβολή των ατόμων τρίτης ηλικίας που επιδεικνύουν αξιοζήλευτο σφρίγος 

και ζωντάνια από τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας, ώστε να αποτελέσουν 

παράδειγμα μίμησης και για τους υπολοίπους 

• Η απόδοση τιμών και επαίνων στους ηλικιωμένους που επέδειξαν 

αξιοπρόσεκτο έργο στη ζωή τους, ώστε να αναγνωριστεί η αξία τους και να 

φανεί εμπράκτως ο σεβασμός των κατοπινών γενεών προς το πρόσωπο και τα 

επιτεύγματά τους 
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