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ΘΕΩΡΙΑ

Πειθώ ονοµάζουµε την ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου να αποδεικνύει και να
τεκµηριώνει αποτελεσµατικά και πειστικά τη γνώµη, την κρίση, τις απόψεις του, ώ-
στε να γίνουν αποδεκτές από το δέκτη-συνάνθρωπό του. Η πειθώ χρησιµοποιείται
από τον ποµπό, κατά πρώτο λόγο, για να επεξηγήσει, να διασαφηνίσει και να αναλύ-
σει έννοιες, καταστάσεις, γεγονότα και φαινόµενα –κατά την προσωπική του πάντα
άποψη και κρίση– και, κατά δεύτερο λόγο, για να πείσει µε λογικά παραδείγµατα και
αδιάσειστα τεκµήρια-αποδείξεις για την ορθότητα των ιδεών του. Όταν, λοιπόν, η υ-
ποστήριξη είναι τεκµηριωµένη, τότε ο δέκτης εναρµονίζεται µε τις σκέψεις του πο-
µπού και αποδέχεται να πράξει σύµφωνα µε τις υποδείξεις και επιδιώξεις του. Ο πο-
µπός σ’ αυτή του την προσπάθεια µεταχειρίζεται τους διάφορους τρόπους πειθούς.  

Με τον όρο "τρόποι πειθούς" εννοούµε:

α. Επίκληση στη λογική: για να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας, χρησιµοποιούµε λογι-

κά επιχειρήµατα και αποδείξεις ή τεκµήρια. Π.χ.:
• ∆ε διαπιστώθηκαν πουθενά ίχνη παραβίασης του σπιτιού αλλά ούτε και έλλειψη

αντικειµένων. Εποµένως, κατά τη διάρκεια της απουσίας µας κανένας δεν εισήλθε σ’
αυτό παρά τη θέλησή µας.

επίκληση στη λογική

επίκληση στο συναίσθηµα  

• Οι τρόποι της πειθούς επίκληση στο ήθος του ποµπού

επίθεση στο ήθος του αντιπάλου

επίκληση στην αυθεντία



• Όσοι µαθητές προσέρχονται στις εξετάσεις εντελώς αδιάβαστοι και απροετοίµα-
στοι, αποτυγχάνουν να εισαχθούν σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ-
µα. Ο χ αποτελεί δείγµα εντελώς αδιάβαστου και απροετοίµαστου µαθητή. Εποµένως
ο χ δε θα εισαχθεί σε κάποιο ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

β. Επίκληση στο συναίσθηµα: για να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας, χρησιµοποιούµε
τεχνικές και τρόπους, ώστε να ασκήσουµε συναισθηµατική επίδραση στο δέκτη,
διεγείροντας ορισµένα συναισθήµατα (οργή, αγάπη, µίσος, φόβο, ντροπή, φιλότι-
µο)  κυρίως µε την περιγραφή ή την αφήγηση καταστάσεων αλλά και µε τη συγκινη-
σιακή (συνυποδηλωτική ή συνδηλωτική) χρήση της γλώσσας (µεταφορές, παροµοι-
ώσεις, σχήµατα λόγου). Π.χ.:
• Σκεφτείτε πως µε την αλόγιστη συµπεριφορά σας οδεύετε προς έναν κόσµο χω-

ρίς αύριο. Γι’ αυτό σκεφτείτε πρώτα το παιδί σας.
• Όταν το εχθρικό γειτονικό µας κράτος εκσυγχρονίζει τον πολεµικό του εξοπλι-

σµό, είναι αδιανόητο εµείς να παραµένουµε προσηλωµένοι στο δικό µας απαρχαιω-
µένο εξοπλισµό.

γ.  Επίκληση στο ήθος. Η στρατηγική αυτή διαχωρίζεται:
i) Επίκληση στην αυθεντία: υποστηρίζουµε τη γνώµη µας µεταχειριζόµενοι την αξιο-
πιστία και το κύρος ενός προσώπου αναµφισβήτητης αξίας, µιας αυθεντίας. Π.χ.:

• 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν SΚΙΡ. Αυτοί ξέρουν.
• Στον κινητήρα σας χρησιµοποιήστε το λιπαντικό της πρωταθλήτριας FERRARI,

χρησιµοποιήστε το ψ.
• Σύµφωνα µε τα πειράµατα των ειδικών επιστηµόνων και των ερευνητών έχει α-

ποδειχθεί...
ii) Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου: απορρίπτουµε την άποψη κάποιου, χωρίς να µε-
ταχειριστούµε επιχειρήµατα, αλλά επιδεικνύοντας πόσο ανάξιος, αναξιόπιστος, ανή-
θικος είναι εκείνος που την εξέφρασε. Π.χ.:

• Θα πιστεύατε ποτέ τις απόψεις κάποιου που η προσωπική του ζωή θυµίζει πεδίο
µάχης ;

• Πόση αξιοπιστία θα µπορούσε να έχει το προϊόν της χ εταιρίας, από τη στιγµή
που ο διευθυντής της ξηµεροβραδιάζεται σε περίεργα κέντρα διασκέδασης συνά-
πτοντας φιλίες µε ύποπτα άτοµα; 

iii) Επίκληση στο ήθος του ποµπού: υποστηρίζουµε τη γνώµη µας αναδεικνύοντας
την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και το κύρος µας από τη µέχρι τώρα πορεία µας και
τον πρότερο έντιµο και ηθικό βίο µας. Π.χ.:

• Ποτέ δε σας έχω εξαπατήσει, ποτέ δε σας έχω κοροϊδέψει, πάντα στάθηκα στο ύ-
ψος των περιστάσεων. Άραγε, υπάρχει λόγος να µην πιστεύετε πως και τώρα θα
πράξω το ίδιο;

Με τον όρο "µορφές πειθούς" εννοούµε τους διάφορους τοµείς δράσης στους ο-
ποίους είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν οι τρόποι πειθούς. Έτσι έχουµε:
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α. η πειθώ στη διαφήµιση (κυρίως επίκληση στο συναίσθηµα και πολλές φορές µε τη
µορφή προπαγάνδας, της προσπάθειας δηλαδή µεταστροφής της ιδεολογίας και
της πεποίθησης)

β. η πειθώ στο δικανικό λόγο (κυρίως επίκληση στη λογική αλλά και στο συναίσθηµα)
γ. η πειθώ στον πολιτικό λόγο (κυρίως επίκληση στο συναίσθηµα αλλά και στη λογι-

κή)
δ. η πειθώ στον επιστηµονικό λόγο (επίκληση στη λογική)
ε. η πειθώ στο δοκιµιακό λόγο (κυρίως επίκληση στη λογική και λιγότερο επίκληση

στο συναίσθηµα).

H ¶EI£ø 15

Πειθώ

Τρόποι                                               Μορφές

Επίκληση

στη Λογική

Επίκληση

στο Συναίσθηµα

του δέκτη

Επίκληση

στο Ήθος

του ποµπού

στον επιστηµονικό λόγο

στο δικανικό λόγοστον πολιτικό λόγο

στη διαφήµιση κ.α.



Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

Α. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

1. Επιχειρήµατα και τεκµήρια

Όταν µεταχειριζόµαστε την επίκληση στη λογική ως στρατηγική-µέθοδο πειθούς
και στοχεύουµε στην απόδειξη των θέσεών µας, τότε χρησιµοποιούµε επιχειρήµατα
και τεκµήρια/αποδείξεις.
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Επίκληση στη λογική

Επιχειρήµατα                                                   Tεκµήρια

επεξεργασµένα στοιχεία

(επιστηµονικά, στατιστικά, 

παραδείγµατα κτλ.)

Oργάνωση

απόδειξη θέση 

Συλλογισµός

παραγωγικός             επαγωγικός             αναλογικός             εγκυρότητα             αλήθεια             ορθότητα

θέση                          απόδειξη              αναφορικό –          συλλογιστική          αντιστοιχία      εγκυρότητα

δεκτικό                    πορεία          συλλογισµών µε την +

πραγµατικότητα        αλήθεια

Kριτήρια

Aξιολόγηση

Με τον όρο "επιχείρηµα" εννοούµε το διατεταγµένο σύνολο προτάσεων, που ονο-
µάζονται "προκείµενες" (µείζονες και ελάσσονες), µε τη βοήθεια των οποίων καταλή-
γουµε σε ένα συµπέρασµα. Οι προκείµενες, που είναι διατυπωµένες µε λογική σειρά,



καθώς και το συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε, απαρτίζουν το "επιχείρηµα", η λο-
γική πορεία που ακολουθήσαµε ονοµάζεται "συλλογισµός", ενώ τα στοιχεία (παρα-
δείγµατα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία και ερευνητικά δεδοµέ-
να) µε τη βοήθεια των οποίων αποδείξαµε την ορθότητα του επιχειρήµατος τα ονοµά-
ζουµε "τεκµήρια/αποδείξεις".

Α΄ προκείµενη (µείζων): Οι άνθρωποι που εκδηλώνουν ψυχονευρωτικές διαταραχές
πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία. 
Β΄ προκείµενη (ελάσσων): Ο χ εκδήλωσε ψυχονευρωτικές διαταραχές.
Συµπέρασµα: Άρα ο χ πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία.

Α΄ προκείµενη (µείζων): Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί.
Β΄ προκείµενη (ελάσσων): Ο χ είναι άνθρωπος.
Συµπέρασµα: Άρα ο χ είναι θνητός.

Α΄ προκείµενη (µείζων): Όλα τα σπονδυλωτά είναι θηλαστικά.
Β΄ προκείµενη (ελάσσων): Ο άνθρωπος είναι σπονδυλωτό.
Συµπέρασµα: Άρα, ο άνθρωπος είναι θηλαστικό.

Η µείζων προκείµενη περιέχει το κατηγόρηµα του συµπεράσµατος και η ελάσσων
το υποκείµενο του συµπεράσµατος.

2. ∆ιάκριση - Είδη συλλογισµών - Συλλογιστική πορεία

Οι συλλογισµοί διακρίνονται :
α. Με βάση/κριτήριο τη διανοητική πορεία µε την οποία καταλήγουµε στο συµπέ-

ρασµα, σε παραγωγικούς, επαγωγικούς και αναλογικούς.

Παραγωγικός ονοµάζεται ο συλλογισµός που έχει ως αφετηρία µια γενική και α-
φηρηµένη κρίση-γνώµη ή αρχή (Α΄προκείµενη ή µείζων) και καταλήγει σ' ένα συγκε-
κριµένο, επιµέρους ή ειδικό συµπέρασµα, το οποίο θεωρείται βέβαιο (αν και είναι
δυνατό να υπάρξουν αντιρρήσεις για τη βεβαιότητα του συµπεράσµατος). Π.χ.:

Όσοι διαπράττουν αξιόποινες πράξεις τιµωρούνται από το νόµο.
Η χ διέπραξε αξιόποινη πράξη.
Άρα, η χ θα τιµωρηθεί από το νόµο.

Όλοι οι συγγραφείς ασχολούνται µε τη συγγραφή βιβλίων.
Ο χ είναι συγγραφέας.
Εποµένως ο χ ασχολείται µε τη συγγραφή βιβλίων.

Επαγωγικός ονοµάζεται ο συλλογισµός που έχει ως αφετηρία µία συγκεκριµένη, ε-
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πιµέρους ή ειδική κρίση, γνώµη ή αρχή, για να καταλήξει σ' ένα γενικό και αφηρηµέ-
νο συµπέρασµα. Το συµπέρασµα, όµως, στο οποίο οδηγούµαστε έχει συνήθως πιθανό
χαρακτήρα (στην περίπτωση της ατελούς επαγωγής), ενώ, στην περίπτωση που µπο-
ρεί να συµπεριλάβει όλα τα επιµέρους (τέλεια επαγωγή), έχουµε βέβαιο συµπέρασµα.
Π.χ.:

Το σώµα χ, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται.
Το σώµα ψ, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται.
Το σώµα ζ, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται.
Το σώµα ω, όταν θερµαίνεται, διαστέλλεται.
Τα σώµατα χ, το ψ, το ζ...ω είναι µέταλλα. 
Άρα, τα µέταλλα όταν θερµαίνονται διαστέλλονται. 
(Έχουµε τέλεια επαγωγή και βέβαιο συµπέρασµα).

Αναλογικός ονοµάζεται ο συλλογισµός που έχει ως αφετηρία µια συγκεκριµένη, ε-
πιµέρους ή ειδική κρίση, γνώµη ή αρχή, για να καταλήξει σε µια, επίσης, συγκεκριµέ-
νη, επιµέρους ή ειδική κρίση, γνώµη, αρχή ή διαπίστωση. Το συµπέρασµα έχει µόνον
πιθαν(ολογικ)ό χαρακτήρα. Π.χ.:

Στο φροντιστήριο που πηγαίνω υπάρχουν καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.
Στο φροντιστήριο που πήγαινα την προηγούµενη χρονιά υπήρχαν καθηγητές όλων
των ειδικοτήτων.
Στο φροντιστήριο που πηγαίνει ο φίλος µου υπάρχουν καθηγητές όλων των ειδι-
κοτήτων.
Άρα, και στο φροντιστήριο που θα πάω την επόµενη χρονιά θα υπάρχουν καθηγη-
τές όλων των ειδικοτήτων.

β. Με βάση το είδος των προκείµενων προτάσεων, οι συλλογισµοί διαιρούνται σε
κατηγορικούς, υποθετικούς και διαζευκτικούς.

Κατηγορικός ονοµάζεται ο συλλογισµός που οι προκείµενές του είναι κατη-γορι-
κές προτάσεις, δηλαδή το υποκείµενο συνδέεται µε το κατηγορούµενο µε το συνδετι-
κό ρήµα "είµαι". Π.χ.:

H φιλοσοφία είναι επιστήµη.
H γνωσιολογία και η αισθητική είναι κλάδοι της φιλοσοφίας.
Άρα, η γνωσιολογία και η αισθητική είναι επιστήµες.

Υποθετικός ονοµάζεται ο συλλογισµός που µία ή δύο προκείµενές του είναι υπο-
θετικές προτάσεις. Π.χ.:

Αν είσαι έξυπνος, θα λύσεις το πρόβληµα.
Είσαι έξυπνος.
Άρα, θα λύσεις το πρόβληµα.
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Σε κάθε υπόθεση έχουµε δυο µέρη : α) το λόγο ή υπόθεση (Αν είσαι έξυπνος) και β)
την ακολουθία ή απόδοση (θα λύσεις το πρόβληµα).

Έχουµε τέσσερα είδη υποθετικών συλλογισµών που θεωρούµε έγκυρα.

∆ιαζευκτικός ονοµάζεται ο συλλογισµός που µία ή περισσότερες προκείµενές του
είναι διαζευκτικές προτάσεις. Π.χ.:

Μόνο µε δύο τρόπους προσεγγίζει κάποιος το νησί, είτε ακτοπλοϊκώς είτε αερο-
πορικώς. 
Οι φίλοι µας δεν ήρθαν µε πλοίο.
Άρα, ήρθαν µε αεροπλάνο.

γ. Με βάση τον αριθµό των προκείµενων προτάσεων, οι συλλογισµοί διακρίνονται
σε άµεσους και έµµεσους.

Άµεσο ονοµάζουµε το συλλογισµό το συµπέρασµα του οποίου προκύπτει από µία
µόνο προκείµενη. Π.χ.:

Πολλές φορές τον συνέλαβε η αστυνοµία στο παρελθόν για ληστείες και αξιόποι-
νες πράξεις. 
Άρα, είναι σεσηµασµένος κακοποιός.
Η Γη είναι ετερόφωτο σώµα.
Άρα, η Γη είναι πλανήτης και όχι αστέρι.

Έµµεσος ονοµάζεται ο συλλογισµός του οποίου το συµπέρασµα προκύπτει από
δύο ή περισσότερες προκείµενες. Π.χ.:

Οι πλανήτες είναι ετερόφωτα σώµατα.
Η Γη είναι πλανήτης.
Άρα, η Γη είναι ετερόφωτο σώµα.

3. Εγκυρότητα, αλήθεια, ορθότητα ενός επιχειρήµατος

Έγκυρο είναι το επιχείρηµα στο οποίο οι προκείµενες οδηγούν µε λογική αναγκαι-
ότητα σ' ένα βέβαιο συµπέρασµα. Η εγκυρότητα, δηλαδή, εξαρτάται από την απουσία
λογικών αλµάτων και βεβιασµένων γενικεύσεων στη διάταξη του επιχειρήµατος και
από την ύπαρξη λογικής σχέσης µεταξύ των προκειµένων και του συµπεράσµατος.

Η αλήθεια του επιχειρήµατος εξαρτάται απ' το περιεχόµενό του. Σχετίζεται µε το
κατά πόσο συµφωνούν οι προκείµενες και το συµπέρασµα µε την πραγµατικότητα.
Όταν οι κρίσεις που διατυπώνονται στις προκείµενες προτάσεις και το συµπέρασµα
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, τότε ένας συλλογισµός είναι αληθής.

Λογικώς ορθό συλλογισµό ή επιχείρηµα έχουµε στην περίπτωση που διαπιστώνου-
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µε εγκυρότητα και αλήθεια στο περιεχόµενο του συλλογισµού ή του επιχειρήµατος.
Π.χ.:

Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί. Εγκυρότητα + Αλήθεια. 
Ο χ είναι άνθρωπος. Εγκυρότητα + Αλήθεια. 
Άρα ο χ είναι θνητός. Εγκυρότητα + Αλήθεια = Ορθότητα. 
Εποµένως, έχουµε ορθότητα στο συλλογισµό και έτσι µπορεί να αποτελέσει από-

δειξη. Αντίθετα, ένας συλλογισµός δεν είναι ορθός και δεν αποτελεί απόδειξη στην
περίπτωση που κάποια από τις προκείµενες είναι µεν έγκυρη, αλλά όχι αληθής ή εί-
ναι αληθής, αλλά όχι έγκυρη.

4. Αξιολόγηση του επιχειρήµατος

Η αξιολόγηση της αποδεικτικής αξίας των επιχειρηµάτων συνίσταται στον έλεγχο
τόσο των προκειµένων (κατά πόσο αποτελούν γενικά παραδεκτές αλήθειες και αντα-
ποκρίνονται στην πραγµατικότητα ή είναι απλώς προσωπικές κρίσεις) όσο και του
συµπεράσµατος (κατά πόσο από αληθείς προκείµενες καταλήγουµε σε αυτό µε λογική
αναγκαιότητα). ∆ιαφορετικά, το σχήµα ή ο συλλογισµός που παραθέτεται ονοµάζε-
ται παραλογισµός.

Βοηθητικά στοιχεία για την αξιολόγηση των επαγωγικών συλλογισµών.

Α. Στην αξιολόγηση των επαγωγικών συλλογισµών πρέπει να προσέχουµε αν η
κρίση ή η γνώµη που εκφράζεται στις προκείµενες αποτελεί αποδεκτή αλήθεια ή αυ-
θαίρετη προσωπική άποψη. Π.χ.:

Το άλογο είναι ζωντανό πλάσµα. (αποδεκτή αλήθεια).
Το θαλασσινό νερό έχει ευεργετικές ιδιότητες στην ανθρώπινη επιδερµίδα. (αυθαί-
ρετη προσωπική άποψη).

Β. Στην αξιολόγηση των επαγωγικών συλλογισµών πρέπει να έχουµε υπόψη µας
ότι µόνο η τέλεια επαγωγή (αν η γενίκευση στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία) οδηγεί σε
βέβαιο συµπέρασµα, ενώ η ατελής (αν η γενίκευση στηρίζεται σε ελλιπή στοιχεία) σε
πιθανό. Π.χ.:

Στη χ οµάδα υπάρχουν ορισµένοι πολύ καλοί παίκτες. Άρα, η χ οµάδα είναι µια
πολύ καλή οµάδα (: αυθαίρετη γενίκευση, ατελής επαγωγή).
Όλοι οι παίκτες της χ οµάδας είναι πολύ καλοί παίκτες . Άρα, η χ οµάδα είναι µια
πολύ καλή οµάδα (: τέλεια επαγωγή).

Γ. Όταν έχουµε συλλογισµό που στηρίζεται σε "αίτιο - αποτέλεσµα", πρέπει να ε-
ρευνήσουµε αν η σχέση είναι λογική ή χρονολογική και αν η αιτία που διατυπώνεται
είναι σηµαντική ή ασήµαντη (µπορεί µια ειδικότερη αιτία να παρουσιάζεται ως µονα-
δική), αναγκαία και επαρκής. Π.χ.:
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Πέρασα κάτω από µια σκάλα. Άρα κάποιο κακό θα µου συµβεί (:χρονολογική σχέ-
ση αιτίου - αποτελέσµατος, ατελής επαγωγή).

Θέλω να εισαχθώ στο πανεπιστήµιο. Άρα πρέπει να διαβάζω πολλές ώρες καθηµε-
ρινά (: αιτιώδης σχέση, αναγκαία - µη επαρ-κής αιτία, ατελής επαγωγή).

Το να σέβεσαι τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας στην οδήγηση είναι αναγκαία
συνθήκη για να µην προκαλέσεις ατύχηµα (: αιτιώδης σχέση, αναγκαία - µη επαρκής
αιτία, ατελής επαγωγή).

Αν αρχίσεις δίαιτα και αθλείσαι καθηµερινά θα χάσεις τα περιττά κιλά (: αιτιώδης
σχέση, µη αναγκαία - επαρκής αιτία, ατελής επαγωγή).

Πίνει και καπνίζει σε υπερβολικό βαθµό. Άρα, θα αποκτήσει καρκίνο (: αιτιώδης
σχέση, µη αναγκαία - επαρκής αιτία, ατελής επαγωγή).

Όταν οι αστροναύτες κινούνται έξω από το πεδίο βαρύτητας της γης, χάνουν το
βάρος τους (: αιτιώδης σχέση, αναγκαία - επαρκής αιτία, τέλεια επαγωγή).

∆. Όταν έχουµε αναλογικούς συλλογισµούς οφείλουµε  να εξετάζουµε κατά πόσο
η αναλογία που χρησιµοποιείται (κυριολεκτική ή µεταφορική) έχει την αποδεικτική
αξία ενός λογικού επιχειρήµατος. Με την κυριολεκτική αναλογία συγκρίνονται "α-
ντικείµενα" που παρουσιάζουν βασικές οµοιότητες, συχνά εµφανείς µάλιστα και µε
την πρώτη µατιά. Στη µεταφορική αναλογία, αντίθετα, συγκρίνονται "αντικείµενα"
που είναι τελείως διαφορετικά, και αποκαλύπτονται κάποιες απροσδόκητες αναλο-
γίες µεταξύ τους. Η κυριολεκτική αναλογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε προσοχή
βέβαια, στην πειθώ και συγκεκριµένα στην επιχειρηµατολογία. Η µεταφορική αναλο-
γία, από την άλλη πλευρά, χρησιµοποιείται κυρίως για διασάφηση/επεξήγηση και ο-
ρισµένες µόνο φορές ως µέσο πειθούς, οπότε και ασκεί ισχυρή επίδραση στο δέκτη,
απευθυνόµενη στο συναίσθηµά του (π.χ "Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού"). Π.χ.:

Η µηχανή ενός αεροπλάνου καταναλώνει ενέργεια, όπως µια µηχανή αυτοκινήτου.
Η µηχανή αυτοκινήτου εξασφαλίζει την ενέργεια που χρειάζεται καίγοντας καύσιµη
ύλη ή χρησιµοποιώντας ηλεκτρική ή ηλιακή ενέργεια. Κατά τον ίδιο τρόπο και η µη-
χανή ενός αεροπλάνου εξασφαλίζει την ενέργεια που χρειάζεται καίγοντας κηροζίνη
(: µεταφορική αναλογία που έχει την αποδεικτική αξία ενός λογικού επιχειρήµατος
και συνεπώς θα µπορούσε να εκληφθεί ως τέλεια επαγωγή).

Ο ανθρώπινος οργανισµός λειτουργεί όπως µια µηχανή, αφού καταναλώνει ενέρ-
γεια µε παρόµοιο τρόπο. Το αυτοκίνητο ή ο καυστήρας εξασφαλίζουν την αναγκαία
για τη λειτουργία τους ενέργεια, καίγοντας βενζίνη, πετρέλαιο, ή χρησιµοποιώντας η-
λεκτρική, αιολική ή ηλιακή ενέργεια. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο οργανισµός βρίσκει
την αναγκαία για τις λειτουργίες του ενέργεια µε ανάλογο τρόπο, καίγοντας ή δια-
σπώντας χηµικές ενώσεις. (:µεταφορική αναλογία που δεν έχει την αξία ενός λογικού
επιχειρήµατος, ατελής επαγωγή).

Ό, τι  πρόσφερε σε παλιότερες εποχές στα µικρά παιδιά ο παππούς και η γιαγιά το
προσφέρει στις µέρες µας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. (: κυριολεκτική αναλογία,
γιατί δεν έχουµε παραλληλισµό του παππού και της γιαγιάς µε τον Η/Υ, αλλά της
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προσφοράς και των δύο, τέλεια επαγωγή).

Λογικά σφάλµατα στον αναλογικό συλλογισµό

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του αναλογικού συλλογισµού. ∆εδοµέ-
νου ότι τα συγκρινόµενα αντικείµενα δεν είναι ποτέ απολύτως όµοια, δεν πρέπει να
εξωθούµε την αναλογία πέρα από κάποιο επιτρεπόµενο όριο, για να µην υποπέσουµε
σε κάποιο λογικό σφάλµα. Το συµπέρασµα επίσης είναι πάντα πιθανολογικό, π.χ. δεν
µπορούµε να ισχυριστούµε µε βεβαιότητα ότι οι κάτοικοι της Σαουδικής Αραβίας και
της Αριζόνας έχουν παρόµοια ιδιοσυγκρασία, επειδή οι δυο χώρες έχουν παρόµοιο
κλίµα και παρόµοια γεωλογική σύσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στη χρήση της µεταφορικής αναλογίας ως µέ-
σου πειθούς. Στην περίπτωση αυτή, η µεταφορική αναλογία, όταν χρησιµοποιείται
στη θέση λογικού επιχειρήµατος, µας οδηγεί πάντα σε λογικό σφάλµα. Π.χ. : "Τον δι-
καιολογώ έστω κι αν χρησιµοποίησε όλα τα µέσα, θεµιτά και αθέµιτα, για να εξοντώ-
σει τους αντιπάλους του. Είναι ένας πολιτικός µε ιδιαίτερες ικανότητες και πρέπει
να επικρατήσει. Το ίδιο εξάλλου δε συµβαίνει στη φύση; Το µεγάλο ψάρι τρώει το µι-
κρό". Εδώ ο οµιλητής/ποµπός καταφεύγει στη φύση, επιχειρώντας να παραστήσει ως
αυταπόδεικτα λογικό το συµπέρασµα του συλλογισµού του. Ο δέκτης, όµως, µπορεί
από τις διαφορές ανάµεσα στα ζώα και τις ανθρώπινες κοινωνίες, τους νόµους που
διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, να αποδείξει το λογικό σφάλµα στο συλλογισµό του
οµιλητή. 

5. Σηµασία και αξιολόγηση των τεκµηρίων

Ένα επιχείρηµα, όταν στηρίζεται σε εξακριβωµένα, επεξεργασµένα και γενικώς
παραδεκτά και αποδεκτά στοιχεία, τότε είναι πειστικό, αξιόπιστο και φερέγγυο, ενώ
και ο λόγος που απαρτίζεται από πειστικά επιχειρήµατα είναι επίσης τεκµηριωµένος.
Τα τεκµήρια πρέπει να τα ελέγχουµε, επειδή τα συλλογιστικά σχήµατα ενδέχεται να
µας παραπλανήσουν. Γι’ αυτό και πρέπει να ανταποκρίνονται στις επιστηµονικές
γνώσεις µας, να αποτελούν άµεσα λογικά πορίσµατα ή να είναι κοινώς αποδεκτά.

Παραλογικοί συλλογισµοί
Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε στους συλλογισµούς εκείνους που, αν και εξωτε-

ρικά φαίνονται έγκυροι, στην πραγµατικότητα αντιβαίνουν τους κανόνες του ορθού
λόγου, αντίκεινται στη λογική –γι’ αυτό και ονοµάζονται παραλογισµοί– και, εποµέ-
νως, δεν έχουν αποδεικτική αξία. Ενδεχοµένως ο παραλογισµός να οφείλεται σε ά-
γνοια του ποµπού ή σε πρόθεση εξαπάτησης (οπότε και ονοµάζεται σόφισµα ή σοφι-
στεία).

Οι παραλογικοί συλλογισµοί διακρίνονται σε:
α. παραλογισµούς "κατά την ύλη", 
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β. παραλογισµούς "κατά τη µορφή".

Α. Παραλογισµοί "κατά την ύλη"

1. Λήψη ζητουµένου: οι προκείµενες που µας οδηγούν στο συµπέρασµα έχουν α-
νάγκη απόδειξης. Π.χ.:

Όποιος δεν εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει. Ο χ δεν εργάζεται, άρα δεν πρέπει να
φάει. (ενδέχεται, όµως, ο χ να είναι είτε άρρωστος είτε ανάπηρος ...).

2. Ο κύκλος ή η διαλληλία: όταν η απόδειξη των δύο επιχειρηµάτων γίνεται "δι'
αλλήλων", δηλαδή η απόδειξη του ενός εµπεριέχεται στην απόδειξη του άλλου (το συ-
µπέρασµα περιέχει το µέσο όρο).  Π.χ.:

Τα θεάµατα στην τηλεόραση αρέσουν στο κοινό.
Οτιδήποτε αρέσει στο κοινό, συνήθως ωφελεί.
Άρα, οτιδήποτε αρέσει στο κοινό είναι τα θεάµατα στην τηλεόραση. (ενδέχεται ό-

µως να αρέσει στο κοινό και κάτι άλλο ή αυτό που του αρέσει να µην ωφελεί κατ’ α-
νάγκη).

3. Άγνοια ελέγχου: στην περίπτωση που οι προκείµενες δε σχετίζονται µε το συ-
µπέρασµα. Π.χ.:

Όποιος επιτελεί το καθήκον του απέναντι στο κράτος και τους νόµους είναι αξιο-
σέβαστος  πολίτης. (ενδέχεται όµως να µην επιτελεί έµπρακτα και ανιδιοτελώς το κα-
θήκον του απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο, να είναι άσπλαχνος).

4. Παρά το συµβεβηκός: στην περίπτωση που οδηγούµαστε σε συµπέρασµα µε αυ-
θαίρετη γενίκευση, είτε οι προκείµενες του συλλογισµού έχουν αµφίβολη εγκυρότητα
είτε στηρίζονται σε συµπτώσεις, προλήψεις κτλ. Π.χ.:

Είναι Τρίτη και 13,  κάτι κακό θα µου συµβεί.
Πέρασα κάτω από ανοιχτή σκάλα, κάποιο κακό θα µου συµβεί.
Ζούµε σε µια φτωχή χώρα. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια ανόρθωσης της οικονο-
µίας είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.

Β. Παραλογισµοί "κατά τη µορφή"
1. Στους κατηγορικούς συλλογισµούς, ο παραλογισµός επέρχεται µε τη χρήση λέ-

ξεων που έχουν διπλή σηµασία. Π.χ.:
Ο χρυσός είναι µέταλλο. Το σαξόφωνο είναι όργανο. 
Η σιωπή είναι χρυσός. Ο αστυνοµικός είναι όργανο. 
Άρα, η σιωπή είναι µέταλλο. Άρα ο αστυνοµικός είναι σαξόφωνο.

2. Στους διαζευκτικούς συλλογισµούς, ο παραλογισµός οφείλεται σε ελλιπή διά-
ζευξη. Π.χ.:

Ο καιρός αύριο θα είναι είτε ηλιόλουστος είτε συννεφιασµένος.
Η Ε.Μ.Υ προέβλεψε ότι δε θα έχει ήλιο.
Άρα, θα έχει συννεφιά. (ενδέχεται όµως να βρέχει ή να χιονίζει).
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3. Στους υποθετικούς συλλογισµούς ο παραλογισµός συντελείται τόσο µε θέση της
απόδοσης όσο και µε άρση της υπόθεσης. Π.χ.: φορά που παραβαίνουµε τον κανόνα:

Αν είµαι πρόεδρος της δηµοκρατίας, τότε είµαι διάσηµος.
Είµαι διάσηµος.
Τότε είµαι πρόεδρος της δηµοκρατίας

Αν είµαι πρόεδρος της δηµοκρατίας, τότε είµαι διάσηµος.
∆εν είµαι πρόεδρος της δηµοκρατίας.
Άρα δεν είµαι διάσηµος.

Για να αποδείξουµε ότι οι πιο πάνω συλλογισµοί δεν περιέχουν την απαιτούµενη
λογική σχέση, χρησιµοποιούµε το παράδειγµα ενός ανθρώπου που είναι διάσηµος
χωρίς να είναι πρόεδρος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουµε ότι στους πιο πάνω
συλλογισµούς οι προκείµενες µπορεί να είναι αληθείς, αλλά το συµπέρασµα είναι
ψευδές. Στον πρώτο συλλογισµό έχουµε παραλογισµό της θέσης της απόδοσης στο
δεύτερο παραλογισµό της άρσης της υπόθεσης.

Β. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΤΟΥ ∆ΕΚΤΗ)

Επίκληση στο συναίσθηµα (του δέκτη)

περιγραφή αφήγηση χιούµορ ειρωνεία

Σηµαντική στρατηγική/µέθοδος πειθούς είναι και η επίκληση στο συναίσθηµα, α-
φού, διαµέσου αυτής, επιχειρείται από τον ποµπό η άσκηση ψυχικής και συναισθηµα-
τικής επίδρασης στο δέκτη. Σκοπός του πρώτου είναι να προκληθούν τα κατάλληλα
συναισθήµατα που θα παρακινήσουν το δεύτερο στην επιθυµητή και προσδοκώµενη
απόφαση. Ο ποµπός, στην προσπάθειά του να πείσει και να επιτύχει το σκοπό του µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οφείλει να προσδιορίσει τρεις σηµαντικούς παράγοντες: 
1. ποια είναι η ψυχική, συναισθηµατική κατάσταση και διάθεση στην οποία βρίσκεται

ο δέκτης (άτοµο, ακροατήριο, αναγνωστικό κοινό) και ποια η κατάσταση στην ο-
ποία επιδιώκει να τον υποβάλει.

2. σε "ποιον" ή "ποιους" απευθύνει το συναίσθηµα, από άποψη, λ.χ. ηλικίας, µόρφω-
σης, προσδοκιών κτλ.

3. και, τέλος, ποιος είναι ο τρόπος που θα ακολουθήσει ο ποµπός, ώστε να προκαλέ-
σει ευκολότερα τα συναισθήµατα που επιδιώκει. 

EKºPA™H-EK£E™H °ã ENIAIOY §YKEIOY24



Τα πιο προσοδοφόρα µέσα που έχει στη διάθεσή του ο ποµπός για να προκαλέσει
συναισθηµατική φόρτιση και έξαρση είναι η περιγραφή ή αφήγηση µιας κατάστασης,
το χιούµορ και η ειρωνεία, τα οποία διακρίνονται για την αµεσότητα και την πρό-
κληση εντονότερων συναισθηµάτων. Το χιούµορ και η ειρωνεία, όµως, οφείλουν να
µην υπερβαίνουν το µέτρο, γιατί τότε θα οδηγηθούµε σε ακρότητες και υπερβολές µε
απρόβλεπτα αποτελέσµατα (προστριβές, διενέξεις, λογοµαχίες).

Γ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ "ΗΘΟΣ" (ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ)

Tο πρότυπο του ιδεώδους πολιτικού άνδρα σκιαγραφείται µε τα παρακάτω χαρα-
κτηριστικά (ήθος ποµπού): συναίσθηση της ευθύνης, αισθήµατα ευγνωµοσύνης, θυσία
προσωπικών ενδιαφερόντων για το κοινό συµφέρον, θάρρος της γνώµης, τήρηση των
ηθικών του αρχών, συνέπεια στην εφαρµογή του πολιτικού προγράµµατος, πρόθεση
να µην προδώσει τις προσδοκίες του λαού.

Σχετικά µε την επίκληση στο ήθος του ποµπού πρέπει να έχουµε υπόψη και τα πα-
ρακάτω:

Ο ποµπός παρουσιάζεται ως αξιόπιστο πρόσωπο, όταν µε το λόγο του δίνει την ε-
ντύπωση στο δέκτη ότι κατέχει πλήρως το αντικείµενό του και ότι διακρίνεται για
την ηθική του συµπεριφορά. Ο ποµπός, όταν αντιµετωπίζει µε ειλικρίνεια, κατανόη-
ση και ανθρωπιά, µε καλή θέληση και χιούµορ την αντιτιθέµενη οµάδα, όταν σε περί-
πτωση διαφωνίας δεν επιτίθεται στα πρόσωπα µε τα οποία διαφωνεί αλλά στην άπο-
ψη που αυτά υποστηρίζουν, τότε προκαλεί την εντύπωση ότι η συµπεριφορά του εί-
ναι ηθική.

Στην προσπάθειά του να πείσει το δέκτη, ο ποµπός προβάλλει την κατάλληλη εικό-
να του εαυτού του. Η εικόνα αυτή δεν είναι ένα προσωπείο πίσω από το οποίο ο πο-
µπός επιδιώκει να κρύψει το πραγµατικό του πρόσωπο· απλώς είναι ένα "φίλτρο"
που το χρησιµοποιεί για να κρύψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και έτσι να κερ-
δίσει την εµπιστοσύνη του δέκτη. Η εικόνα αυτή είναι συνήθως αξιόπιστη και πειστι-
κή, όταν ο ποµπός έχει προσδιορίσει µε σαφήνεια τον σκοπό του και έχει προβλέψει
το είδος του δέκτη στον οποίο απευθύνεται. Εποµένως, δε χρειάζεται να επικεντρώ-
σει ο ποµπός την προσπάθειά του στη δηµιουργία µιας αξιόπιστης εικόνας. Η εικόνα
αναδύεται µόνη της από τον ίδιο το λόγο του οµιλητή, εφόσον αυτός λαµβάνει υπόψη
του τις βασικές παραµέτρους της επικοινωνίας (το σκοπό και το δέκτη) και φροντίζει
να διαθέτει ο λόγος του ενότητα, πληρότητα, καλή οργάνωση, συνοχή, σαφήνεια και
ακρίβεια.

Σκόπιµο είναι να υποβάλει ο ποµπός στον εαυτό του τις παρακάτω ερωτήσεις, για
να προβλέψει το είδος του δέκτη στον οποίο απευθύνεται και να διαµορφώσει ανά-
λογα το λόγο του:
1. Σε ποιο βαθµό είναι πιθανό να γνωρίζει ο δέκτης το θέµα; Για ποιες πλευρές του

θέµατος πρέπει να ενηµερώσει το δέκτη αναλυτικά; 
2. Είναι πιθανό να ενδιαφέρεται ο δέκτης για το θέµα; Πώς µπορεί να προκαλέσει ή
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να αυξήσει το ενδιαφέρον του; Σε τι είδους επικλήσεις είναι πιθανό να ανταποκρί-
νεται;

3. Ποια είναι η προβλεπόµενη αντίδραση του δέκτη; Θα δεχτεί ή θα αντικρούσει τις
απόψεις; Με ποια τεκµήρια ή επιχειρήµατα µπορεί να αντιµετωπίσει τις πιθανές
αντιδράσεις;

4. Ενδέχεται να τον αντιµετωπίσει ως αξιόπιστο πρόσωπο που κατέχει επαρκώς το
θέµα ή όχι; Αν όχι, πώς µπορεί να κερδίσει την εµπιστοσύνη του;

∆. ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

Όταν αδυνατούµε να ανακαλύψουµε και να παραθέσουµε βάσιµα πειστήρια και
τεκµήρια, ώστε να υποστηρίξουµε την άποψή µας και να απορρίψουµε την άποψη
του αντιπάλου µας, τότε δεν επιδιώκουµε να ανασκευάσουµε την αντίθετη άποψη και
να αντιταχθούµε στα επιχειρήµατά της, αλλά να αποκαλύψουµε πόσο τρωτός, αφε-
ρέγγυος και ανήθικος είναι στην προσωπική του ζωή ο αντίπαλός µας. Έτσι ασκούµε
οξεία κριτική στο χαρακτήρα του, στο ήθος που επιδεικνύει στην προσωπική του ζωή
ή στη συµπεριφορά του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, γνωρίζοντας πως η κοινω-
νία διακρίνεται από ευαισθησία για θέµατα ηθικής τάξης. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου ισοδυναµεί µε λασπολογία, προσπάθεια συκοφα-
ντικής δυσφήµησης και σκανδαλολογία.

Ε. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ

Η τεκµηρίωση και η υποστήριξη των απόψεών µας µπορεί να πραγµατοποιηθεί
και µε την επίκληση των λόγων ή των γραπτών κειµένων κάποιου ειδικού επιστήµο-
να, αναλυτή ή ατόµου καταξιωµένου στο χώρο του, που έχει καθολική αποδοχή και
αναγνώριση. Πρόκειται για πρόσωπο του οποίου η αξία των λόγων του και η ορθό-
τητα της σκέψης του αποτελούν αδιάσειστα, αξιόπιστα και αναµφίβολα στοιχεία. Σε
επιστηµονικά κείµενα υπάρχουν πολλές φορές παραποµπές, βιβλιογραφικές αναφο-
ρές, παραθέσεις αποσπασµάτων, που αποτελούν τέτοιου είδους επίκληση προς κατο-
χύρωση των απόψεών µας.

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή, αφού η κατάχρηση της
επίκλησης στην αυθεντία, ενδέχεται να οδηγήσει σε εντελώς αντίθετο από το επιδιω-
κόµενο αποτέλεσµα: ο δέκτης να µην κατανοήσει τις απόψεις, να θεωρήσει ότι ο πο-
µπός καταφεύγει στην αυθεντία από ένδεια επιχειρηµάτων ή ότι προσπαθεί να παρα-
ποιήσει και να προσαρµόσει τις αξιωµατικές αλήθειες της αυθεντίας στα λεγόµενά
του. Γι’ αυτό ο λόγος της αυθεντίας πρέπει να επεξηγείται από τον ποµπό. Επίσης η
αναφορά στο κείµενο κάποιας αυθεντίας δε συνιστά απαραίτητα και επίκλησή της.
Παραπλανητική και παραπειστική είναι πιθανόν να αποβεί η αναφορά προσώπων
που είναι µεν αυθεντίες στον τοµέα τους αλλά εντελώς ανίδεοι και ανειδίκευτοι στο
θέµα που πραγµατεύεται ο ποµπός.

EKºPA™H-EK£E™H °ã ENIAIOY §YKEIOY26



ΙΙ. ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ

Α. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον όρο "διαφήµιση" < διαφηµίζω < δια+ (φηµί) = διάδοση φήµης, κοινοποίη-
ση), εννοούµε τη δηµόσια προβολή υλικών κυρίως προϊόντων µε στόχο την προσέλ-
κυση του αγοραστικού κοινού. Αυτό που προωθείται κατά κύριο λόγο είναι οι ιδιό-
τητες που αυτά κατέχουν και τα πλεονεκτήµατα από τα οποία χαρακτηρίζονται σε
σχέση µε άλλα συναφή προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η διαφήµιση αρχικά
προσελκύει την προσοχή και προκαλεί το ενδιαφέρον, έπειτα δηµιουργεί την επιθυ-
µία και, τέλος, αποσκοπεί στην παρακίνηση του δέκτη να προτιµήσει και να αποκτή-
σει το συγκεκριµένο προϊόν. Πολλές φορές, για να επηρεάσει τον δέκτη, µεταχειρίζε-
ται και την προπαγάνδα. Η διαφήµιση αποτελεί µια µορφή επικοινωνίας ανάµεσα
στον παραγωγό-διαθέτη κάποιου προϊόντος και στο καταναλωτικό κοινό. 

Οι τεχνικές πειθούς της διαφήµισης: 
• συνειρµός ιδεών: 

– Η σωστή επιλογή απορροφητήρα, για να µη σας πάρουν µυρωδιά.
– ∆ώσε αίµα. Περνάει από το χέρι σου.
– ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ. Η πιο διάσηµη ελληνίδα.
– MERCEDES 300E. Σας περιµένει και είναι απρόσµενα προσιτή... ∆εν έχετε παρά

να την κατακτήσετε.
• αναλυτική περιγραφή και επίδειξη των ιδιοτήτων του προϊόντος:

– Παράθυρα µε διπλά τζάµια, απόλυτη στεγανότητα, ρυθµιζόµενο εξαερισµό, µε
περιστροφικό άνοιγµα έως 160ο, σε συνδυασµό ξύλου και αλουµινίου.

– Ο νέος 24βάλβιδος κινητήρας των 2,5 λίτρων αποδίδει 407 άλογα, επιταχύνει
από 0-100 σε 3,7΄ και η τελική αγγίζει τα 260 χλµ/ώρα.

• επίκληση στην αυθεντία: 
– 29 κατασκευαστές πλυντηρίων χρησιµοποιούν SKIP. Αυτοί ξέρουν.
– Πρώτη και µε διαφορά (για µπίρα, σύµφωνα µε τους ειδικούς).
– Τα λιπαντικά που χρησιµοποιούν οι πρωταθλητές (FERRARI).

• επίκληση στο συναίσθηµα: 
– Φανταστείτε το παιδί σας να ζει σε ένα µελλοντικά επικίνδυνο κόσµο! Γι’ αυτό,

εξασφαλίστε του µια ασφάλεια ζωής. 
– Εσείς ξέρετε, εσείς εµπιστεύεστε τη χλωρίνη KLINEX.
– Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία.

• επίκληση στη λογική:
– Με την απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου κερδίζετε τουλάχιστον 700.000.
– Αποκτήστε το δάνειο που θέλετε και ξεπληρώστε το αρχίζοντας την αποπληρω-

µή 5 χρόνια µετά, µε κυµαινόµενο επιτόκιο 5-7% και 60 δόσεις.
– Whisky Teacher’s: οι δάσκαλοι πάντα ξέρουν τι λένε (λογική και σοφιστεία).
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• λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισµός: 
– Η MARIE CLAIRE είναι µια γυναίκα µε πάθος... ΕΣΕΙΣ. 
– L’OREAL, γιατί µου αξίζει. 
– Το αυτοκίνητο που ταιριάζει στο δυναµισµό σας.
– Ούζο 12. Για όσους ξέρουν από ούζο.

Η µορφή του διαφηµιστικού µηνύµατος: 
• µήνυµα που αναπτύσσεται µε άµεσο τρόπο

– Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας µειώνουν τα πάγια. Τώρα ήρθε η ώρα να απο-
κτήσετε κινητό τηλέφωνο.

• αφηγηµατικό µήνυµα
– Όταν τα ανταλλακτικά δεν είναι γνήσια είναι επικίνδυνα. Γι’ αυτό, όταν αγορά-

ζετε ένα ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σας, κύριο κριτήριο της επιλογής σας
δεν πρέπει να είναι µια πρόσκαιρη δελεαστική τιµή αλλά η γνησιότητα και η αυ-
θεντικότητα. Κάθε γνήσιο ανταλλακτικό ERMIS ελέγχεται εξονυχιστικά στα ερ-
γαστήρια της εταιρίας πριν τεθεί στη διάθεσή σας. Έτσι, εξασφαλίζεται η ποιότη-
τα, η ασφάλεια, η σωστή λειτουργία και η διατήρηση της υψηλής αξίας µεταπώ-
λησης κάθε αυτοκινήτου ERMIS. Προσοχή λοιπόν στις αποµιµήσεις.

• µήνυµα µονολόγου-διαλόγου
– Κοίταξε το ρολόι της. Ευτυχώς, υπήρχε χρόνος για ένα καλό πρωινό, πριν ξεκι-

νήσει η µέρα, που προβλεπόταν γεµάτη και έντονη -ως συνήθως. Λίγα λεπτά αρ-
γότερα το τραπέζι γέµισε µε χρώµατα και µυρωδιές. Ήταν µια συνήθεια που την
απέκτησε από την εποχή που ήταν φοιτήτρια. Μόνο που τώρα µαζί µε τα αβγά,
τις φρυγανιές και τη µαρµελάδα, υπήρχε και η τελευταία της ανακάλυψη: ο νέος
χυµός καρότου!

• µήνυµα που επεξηγεί την εικόνα
– Τώρα η ασφαλιστική σας εταιρία σας προσφέρει αεροµεταφορά για επείγοντα

περιστατικά. (στην εικόνα υπάρχει το όνοµα της ασφαλιστικής εταιρίας καθώς
και το ελικόπτερο).

• µήνυµα που στηρίζεται σε τεχνάσµατα/ευρήµατα 
– Έπιπλα ΟΙΚΟΣ. Αρµονική συνύπαρξη τέχνης και τεχνικής. Το τελειότερο ΟΙ-

ΚΟΣύστηµα. Ένα µε σας, ένα µε το χώρο σας, ένα µε τις απαιτήσεις σας. 
– Είµαι συλλέκτης έργων τέχνης. Προσπαθώ να προστατεύω τα έργα µου από φθο-

ρές και αλλοιώσεις. Γιατί αυτά τα πλάσµατα είναι πολύ ευαίσθητα. 
• µήνυµα που προσφέρει επιχειρήµατα

– ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΩΡΑ ... χρειαστεί να στείλετε ένα έγγραφο ή δέµα, προς οποιο-
δήποτε µέρος του εσωτερικού ή εξωτερικού, ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ... το έγ-
γραφο ή το δέµα θα είναι στον προορισµό του, ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
που σας εγγυάται η ACS, η µεγαλύτερη εταιρία ταχυµεταφορών στην Ελλάδα.
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Β. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ

Με τον όρο "δικανικός λόγος" εννοούµε το λόγο που εκφωνείται στα δικαστήρια
από δικαστές-εισαγγελείς και δικηγόρους. Οι µεν πρώτοι είναι επιφορτισµένοι µε τη
διερεύνηση και διαλεύκανση µιας υπόθεσης και γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιούν την
επίκληση στη λογική (λογική και επεξηγηµατική χρήση της γλώσσας, απλό και λιτό ύ-
φος). Επιδιώκουν να αποδώσουν δικαιοσύνη χρησιµοποιώντας τεκµήρια, αποδείξεις
και επιχειρήµατα. Οι δεύτεροι επικαλούνται το συναίσθηµα των δικαστών και ενόρ-
κων, το ήθος του κατηγορουµένου, επιτίθενται στο ήθος του αντιπάλουoκατηγόρου,
αλλά χρησιµοποιούν και αθέµιτα µέσα, όπως είναι η στρεψοδικία, η σοφιστεία, η κο-
λακεία, όταν δε διαθέτουν πειστικά επιχειρήµατα. Το ύφος του λόγου σ’ αυτήν την
περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ποµπώδες και στοµφώδες, και επικρατεί η συγκινη-
σιακή χρήση της γλώσσας.

Η δικαστική απόφαση εσωτερικά είναι δοµηµένη µε συλλογιστική παραγωγική
διαδικασία (έχει, δηλαδή µορφή παραγωγικού συλλογισµού), καθώς αποτελείται από
τη µείζονα πρόταση που περιέχει το σχετικό κανόνα δικαίου και την ελάσσονα πρό-
ταση που αξιολογεί και κατατάσσει τη συγκεκριµένη δικαστική υπόθεση στο δικαστι-
κό κανόνα. Τέλος έχουµε το πόρισµα του δικανικού συλλογισµού. Για παράδειγµα: 

Μείζονα πρόταση: Ο χ νόµος τιµωρεί µε τις ψ κυρώσεις όσους τον παραβούν. 
Ελάσσονα πρόταση: Ο κατηγορούµενος παρέβη το συγκεκριµένο νόµο µε τις πρά-

ξεις του. 
Πόρισµα: Άρα πρέπει να τιµωρηθεί µε τις κυρώσεις που επισείει ο χ νόµος.

Γ. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

Ο πολιτικός λόγος στηρίζεται τόσο στην επίκληση της λογικής, που αποτελεί θεµι-
τό τρόπο άσκησης πειθούς, αφού ο ποµπός διαθέτει αξιόπιστα, έγκυρα και πειστικά
επιχειρήµατα, όσο και στην επίκληση στο συναίσθηµα, που αποτελεί αθέµιτο τρόπο
άσκησης πειθούς, αφού επιδιώκει να ασκήσει έντονη συναισθηµατική επίδραση, να
εκφοβίσει, να κινδυνολογήσει, χρησιµοποιώντας άκρατη συνθηµατολογία και αµε-
τροέπεια, αλλά και έννοιες µε ηθική-ιδεολογική διάσταση, όπως "εθνικό συµφέρον",
"λαός", "εθνική σωτηρία", "όραµα", "πατρίδα", "δηµοκρατική και κοινωνική αλληλεγ-
γύη", "κράτος δικαίου και πρόνοιας" κ.α.

Ειδικότερα: Με τη χρήση της λογικής, η (πολιτική) επιχειρηµατολογία αποσκοπεί
να αποδείξει την ορθότητα των πολιτικών θέσεων και να γίνει  τελικά αποδεκτή από
το δέκτη. Εποµένως, ο δέκτης ή οι δέκτες αναγκάζονται να πειστούν και να λάβουν
αποφάσεις ή να προβούν σε ενέργειες που κρίνουν ότι είναι σύµφωνες µε τα άµεσα
και έµµεσα συµφέροντά τους και την κοινωνική ωφέλεια.

Ορισµένες φορές, µε τη χρήση του συναισθήµατος, αν και υπάρχει  λογική επιχει-
ρηµατολογία, αυτή παραγκωνίζεται και τη θέση της αναπληρώνει η συναισθηµατική
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χρήση της γλώσσας. Ο ποµπός παραθέτει συχνά (παραποιηµένες) έννοιες και (δια-
στρεβλωµένες) αξίες, που αποσκοπούν στο να παγιδεύσουν το συναίσθηµα (υποβάλ-
λει τους δέκτες ή το δέκτη στην ψυχολογική κατάσταση που επιθυµεί), καθώς χαρα-
κτηρίζονται από έντονη ηθική ή ιδεολογική φόρτιση. Γενικά ο ποµπός (πολιτικός)
διακρίνεται για λεκτικό πληθωρισµό και υπερβολές. Επιδιώκει µε αυτό τον τρόπο να
παραπλανήσει και να εξαπατήσει το κοινό ή να το εκφοβίσει και να το φανατίσει, ώ-
στε να εξασφαλίσει η αποδοχή των προτάσεών του. Τότε ασκείται η πολιτική προπα-
γάνδα.

∆. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ

Ο επιστηµονικός λόγος σκοπεύει να περιγράψει ένα φαινόµενο, να φωτίσει τις
πτυχές του, να το αποδείξει και να το ερµηνεύσει. Για το λόγο αυτό στηρίζεται στο
λογικό επιχείρηµα και κατά δεύτερο λόγο στην αυθεντία. Ο επιστήµονας αναφέρεται
στην πραγµατικότητα και προσπαθεί να την περιγράψει µε αντικειµενικό και λογικό
τρόπο, να την ερµηνεύσει πειστικά και να ταξινοµήσει συστηµατικά τα στοιχεία που
έχει συλλέξει. Γι’ αυτό το λόγο και οι εκφράσεις που χρησιµοποιεί διακρίνονται για
την ερµηνευτική και αποδεικτική τους ισχύ. Ο λόγος του επιστήµονα είναι κυρίως
περιγραφικός, έγκυρος, απρόσωπος και αντικειµενικός, ερµηνευτικός. Απουσιάζει
απ' αυτόν το προσωπικό και υποκειµενικό ύφος. Το ύφος είναι ουδέτερο. Η γλώσσα,
εποµένως, διακρίνεται για τη λογική της και όχι τη συγκινησιακή-συναισθηµατική
της λειτουργία. Όσον αφορά στη συλλογιστική πορεία του επιστήµονα, όταν ξεκινά
από κάποια υπόθεση και προσπαθεί να την εξηγήσει και να την ερµηνεύσει, τότε ο
συλλογισµός είναι παραγωγικός, ενώ όταν εκκινεί από τα δεδοµένα κάποιου πειρά-
µατος ή στατιστικών στοιχείων, τότε είναι επαγωγικός.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ι.  ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ 

Α. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

• ΣΕΛ. 14 
Να συγκρίνετε τον ακόλουθο συλλογισµό µε το κείµενο που περιέχει τα αντίστοι-

χα συλλογιστικά επιχειρήµατα.

Συλλογισµός της λογικής Συλλογισµός του κειµένου

Μερικές εφευρέσεις µεταβάλλουν Είναι γεγονός ότι οι σπουδαίες 
τις τύχες της ανθρωπότητας. εφευρέσεις έχουν µεταβάλει τις τύχες 

της ανθρωπότητας.

Καθετί που µεταβάλλει τις τύχες Πράγµατι, οι εφευρέσεις αυτές είναι
της ανθρωπότητας είναι γεγονός κοσµοϊστορικής σηµασίας.
κοσµοϊστορικό.

Άρα: µερικές εφευρέσεις είναι ∆ίκαια λοιπόν υποστηρίζεται ότι όσες
γεγονότα κοσµοϊστορικά. εφευρέσεις κατόρθωσαν κάτι τέτοιο είναι

γεγονότα κοσµοϊστορικής σηµασίας.

Ο συγκεκριµένος τυπικός συλλογισµός της λογικής είναι σύντοµος, έγκυρος και
σαφής και αποδεικνύει µε λογικό τρόπο τη θέση του γράφοντος. Η θέση και ο σκοπός
του γίνονται άµεσα αντιληπτοί, όπως και το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει. Ο λό-
γος, βέβαια, είναι σύντοµος και ως εκ τούτου πολύ περιεκτικός. Η θέση του συγγρα-
φέα κατά τον ίδιο τρόπο επεξηγείται και στο συλλογισµό του κειµένου µόνο που εκεί
υπάρχει η δυνατότητα για παράθεση παραδειγµάτων και ανάπτυξη των σκέψεων, α-
φού προσθέτοντας αποδείξεις και τεκµήρια. Ο λόγος του συγγραφέα είναι αναλυτι-
κός, σαφής, επεξηγηµατικός και το ύφος φυσικό.

• ΣΕΛ. 16
Με τι είδους συλλογιστική πορεία (παραγωγική, επαγωγική) οργανώνονται τα

παρακάτω επιχειρήµατα;

1. Η απλούστερη διατύπωση του τελεολογικού επιχειρήµατος για την ύπαρξη Θεού
θα µπορούσε να είναι ή ακόλουθη: "Υπάρχει οργάνωση στον κόσµο. Η οργάνωση



προϋποθέτει κάποιον οργανωτή. Άρα, πρέπει να υπάρχει κάποιος οργανωτής του
κόσµου".
Παραγωγικός συλλογισµός. Ξεκινά  από µια γενική αρχή (Υπάρχει οργάνωση

στον κόσµο) και καταλήγει στο ειδικό συµπέρασµα (Άρα, πρέπει να υπάρχει κάποιος
οργανωτής του κόσµου).

2. Ο Γιάννης είναι αναξιόπιστο πρόσωπο. Κλέβει στη «Mονόπολη».
Επαγωγικός συλλογισµός. Από µια ειδικότερη κρίση (Κλέβει στη «Mονόπολη»)

συνάγεται ένα γενικό συµπέρασµα (είναι αναξιόπιστο πρόσωπο).

3. Ο σκύλος του σπιτιού επιτίθεται πάντα στους ξένους. Όµως εκείνο το βράδυ δεν
ακούστηκε ούτε ένα γαύγισµα. Άρα, ο διαρρήκτης πρέπει να είναι γνωστός της οι-
κογένειας.
Παραγωγικός συλλογισµός. Ξεκινά  από µια γενική αρχή (Eπιτίθεται πάντα στους

ξένους) και καταλήγει στο ειδικό συµπέρασµα (O διαρρήκτης πρέπει να είναι γνω-
στός της οικογένειας).

4. Οι εργαζόµενοι σε εργοστάσιο παρασκευής λιπασµάτων, στο τµήµα παραγωγής,
στο οποίο εκλύεται διοξείδιο του θείου και οξείδιο του αζώτου, παραπονούνται
ότι δακρύζουν τα µάτια τους και καίει ο λαιµός τους, όταν βρίσκονται στο χώρο
της δουλειάς τους. Τα συµπτώµατα αυτά δεν παρουσιάζουν την ίδια ένταση το
χρονικό διάστηµα που βρίσκονται οι εργαζόµενοι στο σπίτι τους, και εξαφανίζο-
νται εντελώς αν µετατεθούν σε κάποιο άλλο τµήµα εργασίας, στο ίδιο εργοστάσιο.
Γι' αυτόν το λόγο, το διοξείδιο του θείου και το οξείδιο του αζώτου θεωρούνται η
πιθανή αιτία για την πρόκληση των παραπάνω συµπτωµάτων στους εργαζοµένους.
Επαγωγικός συλλογισµός. Από µια ειδικότερη κρίση (Οι εργαζόµενοι... στο τµήµα

παραγωγής... παραπονούνται ότι δακρύζουν τα µάτια τους και καίει ο λαιµός τους,
όταν βρίσκονται στο χώρο της δουλειάς τους.) συνάγεται ένα γενικό συµπέρασµα (Γι'
αυτό το λόγο, το διοξείδιο του θείου και το οξείδιο του αζώτου θεωρούνται η πιθανή
αιτία για την πρόκληση των παραπάνω συµπτωµάτων στους εργαζοµένους).

• ΣΕΛ. 17
Αξιολογήστε τα παρακάτω συλλογιστικά σχήµατα ως προς την εγκυρότητα, την

αλήθεια και την ορθότητά τους.

1. Όλα τα ζωντανά πλάσµατα είναι θνητά. Ο ελέφαντας είναι ζωντανό πλάσµα. Άρα:
Ο ελέφαντας είναι θνητός.
Λογικά ορθός. Ο συλλογισµός είναι έγκυρος και ως προς το περιεχόµενο αληθής.  

2. Όσοι λαοί κατοικούν σε φτωχά εδάφη είναι καταδικασµένοι σε µόνιµη πενία. Ο
ελληνικός λαός κατοικεί ανέκαθεν σε φτωχά εδάφη. 
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Άρα: Ο ελληνικός λαός είναι καταδικασµένος σε πενία. 
Ο συλλογισµός είναι έγκυρος, αλλά η πρώτη προκείµενη είναι ανακριβής, δεν α-

νταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ή τουλάχιστον χρειάζεται απόδειξη. Έχουµε
τον παραλογισµό της λήψης του ζητουµένου, όπου οι προκείµενες (η α΄συγκεκριµέ-
να) παρουσιάζεται ως βέβαιη ενώ έχει ανάγκη από απόδειξη. ∆εν είναι καθόλου βέ-
βαιο ότι όσοι λαοί κατοικούν σε φτωχά εδάφη είναι καταδικασµένοι σε µόνιµη φτώ-
χεια (αντίθετο παράδειγµα η Ελβετία, η Ιαπωνία κ.ά.). Άρα, δεν είναι λογικά ορθός.

3. Ο κατηγορούµενος για κλοπή είναι άξιος σεβασµού και όχι καταδίκης,  διότι  είναι
καλός οικογενειάρχης και  υπηρέτησε την πατρίδα του ως στρατιώτης. 
Ο συλλογισµός είναι άκυρος, δεν είναι λογικώς ορθός. Έχουµε παραλογισµό της

άγνοιας του ελέγχου, αφού εκείνος που επιχειρηµατολογεί αποµακρύνεται σκόπιµα
(ή όχι) από τη θέση που πρέπει να αποδείξει και επικαλείται λόγους που δεν οδηγούν
στο ζητούµενο αλλά σε άλλο συµπέρασµα, άσχετο µε αυτό.

4. Η θάλασσα σταµατάει τη δίψα, γιατί είναι νερό. 
Ο συλλογισµός είναι έγκυρος αλλά αναληθής (το θαλασσινό νερό δεν ενδείκνυται

για τη δίψα). Άρα, δεν είναι λογικά ορθός.

• ΣΕΛ. 17
Να εντοπίσετε ποιοι από τους παρακάτω υποθετικούς και διαζευκτικούς συλλογι-

σµούς είναι έγκυροι και λογικά ορθοί.

1. Μόνον εάν ο ποινικός νόµος αναφέρει ρητά το αδίκηµα Ψ, το δικαστήριο τιµωρεί.
Ο ποινικός νόµος δεν αναφέρει ρητά το αδίκηµα Ψ. Άρα, το αδίκηµα Ψ δεν τιµω-
ρείται από το δικαστήριο.
Έγκυρος συλλογισµός. 

2. Θυµάσαι πέρσι που σου έλεγα ότι θα λυθεί το συγκοινωνιακό πρόβληµα της πόλης,
αν εκλεγεί δήµαρχος ο X; Βλέπεις τώρα; Ο X δεν εκλέχτηκε και βέβαια το πρόβλη-
µα παραµένει άλυτο.
Άκυρος υποθετικός συλλογισµός. Στην περίπτωση αυτή έχουµε τον παραλογισµό

της άρσης της υπόθεσης, όπου στη β΄ προκείµενη αίρεται η υπόθεση της α΄ προκεί-
µενης και προκύπτει ένα αρνητικό συµπέρασµα που είναι αληθοφανές αλλά όχι αλη-
θές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πολλοί λόγοι θα µπορούσαν να συντελέσουν στο
να παραµείνει το συγκοινωνιακό πρόβληµα άλυτο, όπως επίσης υπάρχουν και πολ-
λοί υποψήφιοι που είναι ικανοί να επι-λύσουν το συγκοινωνιακό πρόβληµα.

3. Νοµίζω ότι οι νέοι σπουδάζουν ιατρική είτε γιατί θέλουν να κερδίσουν πολλά χρή-
µατα είτε γιατί ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο. Γνωρίζω ότι ο Α, που είναι φοιτη-
τής της ιατρικής, θέλει να γίνει πλούσιος. Άρα συµπεραίνω πως δεν ενδιαφέρεται
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για τους ανθρώπους.
Άκυρος διαζευκτικός συλλογισµός. Για να είναι έγκυρος ένας διαζευκτικός συλλο-

γισµός και να έχει αναµφισβήτητη αποδεικτική αξία, πρέπει να παρατάσσει όλες τις
δυνατές λύσεις, χωρίς να παραλείπει καµία, και να τις διατυπώνει έτσι, ώστε η µία
µόνο να γίνεται αποδεκτή και να αποκλείονται όλες οι άλλες. Πρέπει η διάζευξη να
είναι πλήρης και αποκλειστική. Αν στο συλλογισµό δεν προβάλλονται όλες οι εναλ-
λακτικές λύσεις, αλλά ο ποµπός προσπαθεί να εγκλωβίσει το δέκτη σε δύο µόνο (η ε-
πιλογή του επαγγέλµατος δε γίνεται µόνο µε τα κριτήρια που διατυπώνονται στην
πρώτη προκείµενη ούτε στηρίζεται αναγκαστικά σε ένα µόνο από αυτά), αποσιωπώ-
ντας τις άλλες, για να του αποσπάσει την επιθυµητή απάντηση, ο συλλογισµός είναι
άκυρος και έχουµε το σόφισµα που ονοµάζεται "µαύρο ή άσπρο", επειδή ακριβώς
προβάλλονται ως δυνατές δύο µόνο λύσεις.

4. Το έγκληµα που δικάζεται διαπράχθηκε ή µε δόλο ή από αµέλεια. Τα τεκµήρια δεί-
χνουν ότι ο δόλος αποκλείεται. Άρα, το έγκληµα που δικάζεται διαπράχθηκε από
αµέλεια.
Έγκυρος συλλογισµός. 

• ΣΕΛ. 18
Να αξιολογήσετε τα παρακάτω επιχειρήµατα που αναπτύσσονται µε την επαγω-

γική µέθοδο.

1. Με βάση την εµπειρία µου, έχω σχηµατίσει τη γνώµη ότι οι γυναίκες πολιτικοί υ-
ποστηρίζουν τα γυναικεία δικαιώµατα. Πιστεύω λοιπόν ότι η υποψήφια που επέ-
λεξα να ψηφίσω στις επόµενες εκλογές είναι πιθανόν να ακολουθήσει την ίδια πο-
λιτική.
Ατελής επαγωγή. Πρόκειται για µια επιτρεπτή γενίκευση, εφόσον ο ποµπός παρου-

σιάζει το συµπέρασµα απλώς ως πιθανό µε βάση την εµπειρία του και δε στηρίζεται
σε επαρκή στοιχεία.

2. Το σώµα α θερµαινόµενο διαστέλλεται. Το σώµα β θερµαινόµενο διαστέλλεται. Το
σώµα γ θερµαινόµενο διαστέλλεται. Τα σώµατα α,β,γ... είναι µέταλλα. Άρα όλα τα
µέταλλα θερµαινόµενα διαστέλλονται.
Τέλεια επαγωγή. Η γενίκευση στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία και το συµπέρασµα

είναι ασφαλές και βέβαιο.

3. Οι Γάλλοι είναι αγενείς. Στο περσινό µου ταξίδι στο Παρίσι ένας τελωνειακός υ-
πάλληλος µου φέρθηκε αγενέστατα.
Ατελής επαγωγή. Επισφαλής και βεβιασµένη γενίκευση που βασίζεται σε ανεπαρκή

στοιχεία. Το συµπέρασµα είναι αυθαίρετο, αφού στηρίζεται σε µια µεµονωµένη υπο-
κειµενική κρίση.
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4. Σήµερα η µέρα µου δεν πήγε καθόλου καλά· αλλά ήταν επόµενο, αφού το πρωί πέ-
ρασε από µπροστά µου µια µαύρη γάτα.
Ατελής επαγωγή. Το επιχείρηµα παρουσιάζει το λογικό σφάλµα post hoc, γιατί,

ενώ η σχέση αιτίου-αποτελέσµατος είναι απλώς χρονολογική, προβάλλεται και ως
λογική, και κατά συνέπεια έχουµε ένα συµπέρασµα που στηρίζεται σε προλήψεις, άρα
είναι λαθεµένο.

5. Πιστεύω ότι θα πάρω το µεγαλύτερο βαθµό στην τάξη στο µάθηµα της ιστορίας,
γιατί µελέτησα περισσότερο από όλους.
Ατελής επαγωγή (σχέση αιτίου - αποτελέσµατος). Το επιχείρηµα παρουσιάζει λογι-

κό σφάλµα (οδηγεί σε πιθανό και όχι σε βέβαιο συµπέρασµα). Eπειδή η αιτία προβάλ-
λεται ως αναγκαία και επαρκής, ενώ στην πραγµατικότητα είναι απλώς αναγκαία. Η
µελέτη είναι αναγκαία για να γράψει κάποιος καλά. Όµως στη βαθµολόγηση υπεισέρ-
χονται και άλλοι παράµετροι εκτός από το διάβασµα. 

6. Για τη µικρασιατική καταστροφή "φταίνε οι αντίπαλοι του Βενιζέλου, που συνέχι-
σαν τον πόλεµο, ενώ προεκλογικά υπόσχονταν ειρήνη, που έφεραν το βασιλιά κι έ-
δωσαν το πρόσχηµα στους συµµάχους να µας εγκαταλείψουν, που προέλασαν απε-
ρίσκεπτα (ή κάτω από δόλιες συµµαχικές υποδείξεις) στο εσωτερικό της Μικρα-
σίας, ενώ οι Άγγλοι προστατεύονταν στο Τσανάκαλε (αρχαία Τρωάδα) από τους
Έλληνες και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί αποχώρησαν εύσχηµα και γι' αυτούς αζήµια
από τη Μικρασία, ενισχύοντας παράλληλα και τον Κεµάλ. Επιπλέον οι διάδοχοι
του Βενιζέλου δεν εκµεταλλεύτηκαν καµιά διπλωµατική ευκαιρία για µια έντιµη α-
παγκίστρωση. Ούτε καν φρόντισαν για ένα σχέδιο σύµπτυξης, όταν έβλεπαν τα νέ-
φη της καταστροφής πολύ κοντά".
Έχουµε υπεραπλούστευση της αιτιώδους σχέσης. Μια µερικότερη αιτία προβάλλε-

ται ως η µοναδική για να προκληθεί το αποτέλεσµα (το συµπέρα-σµα έχει πιθανό και
όχι βέβαιο χαρακτήρα). Ατελής επαγωγή (σχέση αιτίου-αποτελέσµατος).

7. Το νερό βράζει– σίγουρα λοιπόν η θερµοκρασία του ανέβηκε στους 100°C.
Τέλεια επαγωγή (σχέση αιτίου - αποτελέσµατος). Η αιτία είναι επαρκής και ανα-

γκαία και το συναγόµενο συµπέρασµα είναι βέβαιο.

8. Το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή. ∆ιδάσκει στα παιδιά τη συνεργασία, την υπευθυ-
νότητα και την επίµονη προσπάθεια µέχρι την τελική νίκη. Αυτά τα µαθήµατα µας
δίνει και η ζωή. Γι' αυτό προτείνω να διδάσκεται το ποδόσφαιρο υποχρεωτικά στο
σχολείο.
∆εν έχει την αποδεικτική αξία ενός λογικού επιχειρήµατος, αλλά παρουσιάζεται

καταχρηστικά ως λογικό επιχείρηµα, γι’ αυτό το συµπέρασµα δεν ακολουθεί λογικά
τις προκείµενες. Ατελής επαγωγή, µεταφορική αναλογία.
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9. Από την αγόρευση ενός µέλους του Αµερικανικού Κογκρέσου: "Αν είχαµε διδαχτεί
ένα µάθηµα απ' το Βιετνάµ, δε θα έπρεπε να εµπλακούµε στρατιωτικά στην Κε-
ντρική Αµερική ούτε στη Μέση Ανατολή. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η πα-
ρουσία µας εκεί είναι ανεπιθύµητη και ο λαός µας αντιδρά στη στρατιωτική επέµ-
βαση/ανάµιξη της χώρας µας. Επιπλέον, επειδή ερχόµαστε σε σύγκρουση µε τα
συµφέροντα µιας άλλης Μεγάλης ∆ύναµης, διακινδυνεύουµε την κήρυξη του τρί-
του παγκόσµιου πολέµου. Τέλος, ενώ η νίκη φαίνεται αδύνατη κάτω από τις κρα-
τούσες συνθήκες, η εθνική ταπείνωση είναι αναπόφευκτη, ακριβώς όπως στο Βιετ-
νάµ".
Έχουµε µεταφορική αναλογία. Οι οµοιότητες είναι επαρκείς και σχετικές µε το θέ-

µα. Το επιχείρηµα παρουσιάζεται πειστικό, αλλά το συµπέρασµα δεν είναι βέβαιο, α-
φού δεν µπορούµε ποτέ να µιλάµε µε απόλυτη βεβαιότητα για ιστορικά παράλληλα.

10. Η λογοκλοπή είναι σαν τη φοροδιαφυγή. Πολλοί άνθρωποι τη συνηθίζουν, δε
βλάπτει κανέναν και κάνει τη ζωή πιο άνετη για το δράστη. 

Συνεπώς και τα δύο είδη κλοπής δικαιολογούνται.
Ατελής επαγωγή. Έχουµε µεταφορική αναλογία, που µόνο καταχρηστικά χρησιµο-

ποιείται ως λογικό επιχείρηµα. Πρόκειται για σόφισµα που επιχειρεί να αιτιολογήσει
τη λογοκλοπή.

• ΣΕΛ. 20
"Σε 200 σελίδες του βιβλίου ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ της

Α΄Λυκείου και σε 260 της Β΄ Λυκείου, έκδ. 1999, δεν περιλαµβάνεται ούτε ένα κεί-
µενο γραµµένο από γυναίκα, ενώ αντιπροσωπεύονται 60 (εξήντα) άντρες. Αυτό και
µόνο δείχνει πόσο µεροληπτικοί, αν µη τι άλλο, ήταν οι ανθολόγοι των δύο αυτών
βιβλίων". Να ελέγξετε την αξιοπιστία των τεκµηρίων στα οποία βασίζεται η παρα-
πάνω άποψη, έχοντας υπόψη σας ότι τα βιβλία περιλαµβάνουν συγγραφείς από τις
τρεις πρώτες περιόδους της ελληνικής λογοτεχνίας (δηλαδή περίπου από το 10ο αι.
ως το 1922).

Η τεκµηρίωση δεν είναι πειστική, γιατί στις τρεις πρώτες περιόδους της ελληνικής
λογοτεχνίας δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες συγγραφείς. Επιπλέον, η αναφορά έπρεπε
να γίνει στο σύνολο των σελίδων των εγχειριδίων και να µην περιοριστεί σκόπιµα
και επιλεκτικά στις συγκεκριµένες σελίδες. Άρα, το γεγονός ότι δε συµπεριλαµβάνο-
νται γυναίκες συγγραφείς στη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο δεν οφείλεται σε λό-
γους µεροληψίας.

• ΣΕΛ. 20
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι τεκµηριωµένες και ποιες ατεκµηρίωτες;

(θεωρήστε ότι όλα τα στοιχεία είναι έγκυρα).
1. Ο νόµος που κατατέθηκε στη Bουλή είναι αντιεργατικός, γιατί αυξάνει τις ώρες
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εργασίας από 40 σε 45 εβδοµαδιαίως και καταργεί το δικαίωµα της απεργίας.
Τεκµηριωµένη, γιατί βασίζεται σε επαρκή τεκµήρια, συγκεκριµένα και ορθά στοι-

χεία.

2. Ο νόµος που κατατέθηκε στη βουλή είναι φιλεργατικός, όπως αναµενόταν από µια
κυβέρνηση που υποστηρίζει σταθερά τα συµφέροντα των εργαζοµένων.
Ατεκµηρίωτη, γιατί στηρίζεται σε γενικές, υποκειµενικές, ανεπιβεβαίωτες και αό-

ριστες κρίσεις.

3. Το ότι τα µέτρα που πήρε η κυβέρνηση είναι ελλιπή, διάτρητα και αποσπασµατικά
δε χρειάζεται καµιά απόδειξη. Ας µην υποτιµούν οι κυβερνώντες τη νοηµοσύνη
του λαού. ∆εν είναι τόσο ανόητος, όσο τον θεωρούν.
Ατεκµηρίωτη, γιατί δε βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, συγκεκριµένα και επιβε-

βαιωµένα, αλλά σε υποκειµενικούς αξιολογικούς χαρακτηρισµούς (ελλιπή, διάτρητα
και αποσπασµατικά).

4. Από πειράµατα που έγιναν αποδείχτηκε ότι πολλές βιταµίνες καταστρέφονται στις
υψηλές θερµοκρασίες.
Τεκµηριωµένη, η ορθότητά της βασίζεται και επιβεβαιώνεται από πειραµατικά δε-

δοµένα.

• ΣΕΛ. 21  
Συζητήστε τους λόγους που οδηγούν, κατά τη γνώµη σας, κάποιον να χρησιµοποι-

ήσει τέτοια µέσα στην προσπάθειά του να πείσει.

Οι παραλογικοί συλλογισµοί συνήθως είναι τυπικά και µόνον έγκυροι, ενώ στο-
χεύουν µε παραπειστικό τρόπο να διαστρέψουν την αλήθεια. Αυτή η παραποίηση
µπορεί να οφείλεται στην ηθεληµένη προσπάθεια του ποµπού να εξαπατήσει. Ο σκο-
πός του επιτυγχάνεται µε την πνευµατική εξαπάτηση του δέκτη σε συλλογισµούς που,
αν και φαίνονται λογικοί, παραχαράσσουν τους κανόνες της λογικής, φανερώνοντας
κάτι που αντικειµενικά είναι αναληθές και άκυρο ως έγκυρο και αληθινό. Ο ποµπός,
λοιπόν, αν και βασίζεται σε παράλογους ισχυρισµούς, υποκειµενικές απόψεις, µερο-
ληπτικές κρίσεις και ανεπιβεβαίωτα επιχειρήµατα, κατορθώνει, είτε µε λέξεις που έ-
χουν διττή σηµασία είτε µε αυθαιρεσίες, να ισχυρίζεται πως το "µαύρο" είναι "ά-
σπρο". Αυτή η τακτική ακολουθείται κυρίως από τους δηµοκόπους και λαοπλάνους
πολιτικούς, που στο βωµό της ιδιοτέλειας επιδιώκουν να παγιδεύσουν λογικά το δέ-
κτη/λαό, επειδή ακριβώς δε διαθέτουν βάσιµα επιχειρήµατα και τεκµήρια.

Ενδεχοµένως όµως οι παραλογισµοί να οφείλονται και σε άγνοια ή παραπλάνηση.
Επίσης, µπορεί ο ποµπός να διακρίνεται από περιπαικτική διάθεση, οπότε και δεν
µπορούµε να του προσδώσουµε σκοπιµότητα στα µέσα που διέθεσε, αφού εν γνώσει
του χρησιµοποιεί αυτά τα ευφυολογήµατα ή σοφίσµατα. 
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• ΣΕΛ. 22
Με βάση το κείµενο του Ιονέσκο να εντοπίσετε τους πιο φανερούς παραλογικούς

συλλογισµούς του φιλοσόφουoορθολογιστή.

1. Η γαλή έχει τέσσαρας πόδας.
Ο Ισίδωρος και ο Φρικό, έχουν ανά τέσσαρας πόδας έκαστος. 
Άρα ο Ισίδωρος και ο Φρικό είναι γαλαί!
(έγκυρος συλλογισµός αλλά αναληθής)

2. Όποιο ζώο έχει τέσσερας πόδας είναι σκύλος (ή γαλή). 
Ο σκύλος (ή η  γαλή) έχει τέσσερας πόδας.
Άρα ο σκύλος (ή η  γαλή)  είναι γαλή (ή είναι σκύλος).
(έγκυρος συλλογισµός αλλά αναληθής)

3. Όλαι αι γαλαί είναι θνηταί. 
Ο Σωκράτης είναι θνητός. 
Άρα, ο Σωκράτης είναι γαλή.
(έγκυρος συλλογισµός αλλά αναληθής)

• ΣΕΛ. 22
Συµπληρώστε τον παρακάτω συλλογισµό: "∆εν υπάρχεις, αγαπητέ µου, και δεν υ-

πάρχεις, διότι δε σκέφτεσαι. Από τη στιγµή που θα αρχίσεις να σκέφτεσαι, θα υπάρ-
χεις".

"∆εν υπάρχεις, αγαπητέ µου, και δεν υπάρχεις, διότι δε σκέφτεσαι"
Όποιος υπάρχει, σκέφτεται. Όποιος σκέφτεται, υπάρχει. 
Εσύ δε σκέφτεσαι. Εσύ δε σκέφτεσαι. 
Άρα, εσύ δεν υπάρχεις. Άρα, εσύ δεν υπάρχεις.

Υπάρχει όποιος σκέφτεται. 
Εσύ δε σκέφτεσαι. 
Άρα, εσύ δεν υπάρχεις. 

"Από τη στιγµή που θα αρχίσεις να σκέφτεσαι, θα υπάρχεις" 
Όποιος σκέφτεται, υπάρχει. Όποιος υπάρχει, σκέφτεται. 
Αυτός θα αρχίσει να σκέφτεται. Αυτός θα αρχίσει να σκέφτεται. 
Άρα, αυτός θα αρχίσει να υπάρχει. Άρα, αυτός θα αρχίσει να υπάρχει.

• ΣΕΛ. 22
Σχολιάστε το επιχείρηµα του Ζαν: "Τίποτα δεν είναι πιο φυσικό (από τη ζωή).

Και να η απόδειξη: οι πάντες ζουν".
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Το επιχείρηµα χαρακτηρίζεται από περιπαικτική, ειρωνική και σαρκαστική διάθε-
ση. Αφού τίποτα δεν είναι πιο φυσικό από τη ζωή και αφού οι πάντες ζουν, τότε όλα
κυλούν φυσιολογικά και βρίσκονται σε πλήρη αρµονία και συµµετρία µεταξύ τους.
Όµως, παρόλο που οι πάντες ζουν, ελάχιστα πράγµατα θα µπορούσαµε να θεωρή-
σουµε φυσιολογικά στην εποχή µας. Τα γεγονότα διαψεύδουν αυτή την ψυχρή λογική
του συλλογισµού, αφού η έλλειψη ανθρωπισµού είναι πρόδηλη. Η προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το δικαίωµα στη ζωή, την εργασία, την ελευθερία θεωρού-
νται αυτονόητα. Όµως καταπατώνται. ∆εν αρκεί µόνο κάποιος να ζει αλλά να προσ-
δίδει και ποιότητα στη ζωή του. Είναι αδύνατον, λοιπόν, να προσπαθούµε µε γνώµο-
να την ορθή λογική να αποκτήσουµε αντικειµενική γνώση του κόσµου, καθώς δεν
µπορούµε να ερµηνεύσουµε µεταφυσικούς και υπαρξιακούς προβληµατισµούς. 

• ΣΕΛ. 24
∆ιαβάστε τα κείµενα Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ που ακολουθούν και αξιολογήστε τα επι-

χειρήµατά τους σύµφωνα µε τα ήδη γνωστά σας κριτήρια και απαντήστε στις ερω-
τήσεις που περιλαµβάνει το καθένα χωριστά.

ΚΕΙΜΕΝΟ Α: "AΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ. ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ A∆ΙΕΞΟ∆Ο" (σελ. 24).
Το θέµα που απασχολεί το συγγραφέα του κειµένου είναι τα προβλήµατα της Ανώ-

τατης Παιδείας. Σκοπεύει να σκιαγραφήσει τα αίτια (ιστορικά και πολιτικά), να πε-
ριγράψει το πρόβληµα και να επιχειρήσει διάγνωση της αρρώστιας, που έχει προκα-
λέσει αδιέξοδο (γιγαντισµός και χαµηλή ποιότητα εκπαίδευσης), παραθέτοντας στα-
τιστικά στοιχεία, αλήθειες, γεγονότα και ερευνητικά δεδοµένα. Χρησιµοποιεί ως
στρατηγική πειθούς την επίκληση στη λογική και οργανώνει τις σκέψεις του µε παρα-
γωγικό συλλογισµό. Αναπτύσσει το θέµα του και αναλύει τις σκέψεις του µε αιτιολό-
γηση (αίτιο - αποτέλεσµα). Το ύφος είναι σοβαρό, δοκιµιακό, επιστηµονικό.

Tα επιχειρήµατά του συγγραφέα είναι τεκµηριωµένα, αξιόπιστα και αποδεικνύουν
την άποψή του. Tο κείµενο συντάχτηκε το 1987 και, ίσως το πτυχίο να µην κατέχει
σήµερα το γόητρο που είχε τότε και να µην επισφραγίζει µε άψογο τρόπο την κοινω-
νική επιτυχία και καταξίωση, ή ο δηµόσιος τοµέας να µην αποτελεί πλέον τον κύριο
χώρο επαγγελµατικής ενασχόλησης των αποφοίτων, όµως οι στερεότυπες αντιλήψεις
εξακολουθούν να υφίστανται (Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. / ανωτατοποίηση / διάκριση πνευµατικής
και χειρωνακτικής εργασίας...).

• ΣΕΛ. 27
1. Κοιτάξτε πάλι το δεύτερο µέρος του άρθρου, όπου ο συγγραφέας αναφερόµενος

στα αίτια του προβλήµατος σηµειώνει ότι "θα προσπαθήσει να τα σκιαγραφήσει".
Πώς εξηγείτε τη στάση αυτή του συγγραφέα; Γιατί δεν υποστηρίζει µε απόλυτη βε-
βαιότητα τη γνώµη του, αφού στηρίζεται σε αναµφισβήτητα δεδοµένα;

Ο συγγραφέας υποδεικνύει πως τα προβλήµατα έχουν πολύπλοκα αίτια, και δεν
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είναι καθόλου εύκολο να τα ξεκαθαρίσει κανείς o ακόµη λιγότερο να τα εκτιµήσει α-
ντικειµενικά και µε ακρίβεια, γι’ αυτό το λόγο θα προσπαθήσει να τα σκιαγραφήσει.
Αν και διαθέτει αναµφίβολα στατιστικά δεδοµένα, ως ερευνητής και επιστήµονας
διατυπώνει µια υπόθεση, γνωρίζοντας πως όσο κι αν είναι αδιαµφισβήτητα τα στοι-
χεία που εκθέτει (και µάλιστα µε επαγωγικούς και αναλογικούς συλλογισµούς: "η ι-
στορία και ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης...από την ίδρυση του νεοελληνικού
κράτους ως σήµερα"), υπάρχει σίγουρα και ο αντίλογος που µπορεί να προσφέρει
συµπληρωµατικές απόψεις ή αντικρουόµενες ερµηνείες για τη φύση του προβλήµα-
τος. Εποµένως, όσο διεξοδική και εµπεριστατωµένη και αν είναι η διερεύνησή τους, η
πιθανότητα της υποκειµενικής εκτίµησης δεν µπορεί να αποκλειστεί. Εξάλλου, ως ε-
ρευνητής, γνωρίζει πως δεν πρέπει να είναι απόλυτος, ιδιαίτερα για ένα θέµα που εί-
ναι πολύπτυχο και πολύπλοκο.

2. Πιστεύετε ότι τα αίτια που επισηµαίνει ο συγγραφέας (ιστορικά - κοινωνικο-
πολιτικά) είναι επαρκή και αναγκαία για να προκύψουν τα αποτελέσµατα (γιγαντι-
σµός και χαµηλή ποιότητα της εκπαίδευσης);

Τα αίτια που επισηµαίνει ο συγγραφέας µπορεί να είναι έως κάποιο βαθµό ανα-
γκαία για το γιγαντισµό και τη χαµηλή ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά όχι
επαρκή. Και αυτό γιατί κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί πως υπάρχουν ευθύνες
στην εκπαιδευτική πολιτική που τήρησαν οι διάφορες κυβερνήσεις, στις δοµικές αδυ-
ναµίες στη λειτουργία της Μέσης Εκπαίδευσης, στην "αυτοτέλεια" των πανεπιστη-
µιακών ιδρυµάτων, στην έλλειψη κατάλληλης εσωτερικής οργάνωσης και οικονοµι-
κής τους διαχείρισης, στην αδιαφορία του Κράτους για άσκηση σωστού και υπεύθυ-
νου επαγγελµατικού προσανατολισµού σύµφωνα µε τις µελλοντικές ανάγκες του. 

Παράλληλα, µε υπαινικτικό τρόπο, αναφέρει την απουσία πνευµατικών και πολι-
τικών ηγετών: "αν διπλασιαστούν οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού, δεν πρόκει-
ται να βελτιωθεί η πανεπιστηµιακή διδασκαλία // αν πολλαπλασιαστούν οι δαπάνες
για την έρευνα, πολύ λίγο θα ωφεληθεί η ελληνική οικονοµία // υπό την προϋπόθεση
ότι θα υπήρχε στοιχειώδης συµφωνία της πολιτικής ηγεσίας, τότε µόνο θα µπορού-
σαν να αναζητηθούν λύσεις".

3. Να εντοπίσετε: α) το πρόβληµα που απασχολεί το συγγραφέα, β) τη θέση του,
γ) τα επιχειρήµατα και τα τεκµήριά του, δ) το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει
στον επίλογο.

α) Το πρόβληµα που απασχολεί το συγγραφέα και "είναι πράγµατι αλληλένδετο σε
ένα γνήσιο φαύλο κύκλο" είναι ο γιγαντισµός και η χαµηλή ποιότητα της ανώτατης
παιδείας.

β) Εισχωρώντας στα ιστορικο - κοινωνικο - πολιτικά αίτια (η εκπαίδευση αναπτύ-
χθηκε όπως το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ο Έλληνας µεταµορφώθηκε από Ανατο-
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λίτης σε Ευρωπαίος, µετασχηµατίστηκε από χωρικός σε αστός, µεταφυτεύτηκε από
το χωριό στην πόλη, ο εγγράµµατος εντάσσεται πλέον στην άρχουσα αστική τάξη των
µη χειρωνακτών, επισφραγίζεται η κοινωνική του ένταξη και αναγνώριση) και ανα-
φέροντας το γεγονός ότι αφενός η ύπαρξη ανεργίας και αφετέρου το κράτος εργοδό-
της αποτέλεσαν µοχλούς εισχώρησης των ανθρώπων στο χώρο της ανώτατης παιδεί-
ας, διατείνεται πως ήταν αναπόφευκτος τόσο ο γιγαντισµός της εκπαίδευσης όσο και
η χαµηλή της ποιότητα.

γ) Τα στοιχεία που παραθέτει ο συγγραφέας είναι απολύτως τεκµηριωµένα. Συγκε-
κριµένα:

Για την ποιότητα των σπουδών : στη δεύτερη ß της σελ. 24 "Κι όµως αν ξαφνικά
...η ελληνική οικονοµία". Επίσης στην πρώτη ß της σελ. 26 "Αυτό το τελευταίο...πετυ-
χηµένους διπλωµατούχους". Ακόµη στην προτελευταία ß του κειµένου στη σελ. 26 "έ-
χει πλήρως αχρηστευτεί...την ποιότητα των υπηρεσιών της".

Για το γιγαντισµό της εκπαίδευσης: παραθέτει στατιστικούς πίνακες και συγκριτι-
κά στοιχεία, πορίσµατα και µελέτες.

Για το συσχετισµό της ανώτατης εκπαίδευσης και της κοινωνίας µας: στη σελ. 25.
"Η ιστορία και η ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης...την πτώση της πρόσφατης δι-
κτατορίας".

Για τη δηµοσιοϋπαλληλική αποκατάσταση των πτυχιούχων από το κράτος - εργο-
δότη: σελ. 26. "Μάλλον αργά, βέβαια....µετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστή-
µιο".

δ) Ο συγγραφέας συµπεραίνει πως, αφού η κατάσταση παραµένει αµετάβλητη (επι-
δίωξη και απόκτηση πτυχίων), η δυσλειτουργία στο εκπαιδευτικό σύστηµα υφίσταται
(χορήγηση πτυχίων που δεν αντιπροσωπεύουν το πραγµατικό περιεχόµενο σπου-
δών), εντείνεται και αναπαράγεται. Κατά τον ίδιο τρόπο αναπαράγονται και τα αδιέ-
ξοδα της κοινωνίας.

4. ∆ιαβάστε πάλι το α' µέρος του άρθρου και προσέξτε τον τρόπο µε τον οποίο ο
συγγραφέας παρουσιάζει, ερµηνεύει και σχολιάζει τα τεκµήρια που χρησιµοποιεί,
για να υποστηρίξει την άποψή του. Ποια είναι γενικά η γνώµη σας για την ευρύ-τα-
τη χρήση των στατιστικών στοιχείων ως τεκµηρίων; Πιστεύετε ότι είναι αξιόπιστα
κάθε φορά τα αποτελέσµατά τους;

Τα στατιστικά στοιχεία (όταν βασίζονται σε επιστηµονικές έρευνες) αποτελούν α-
διάσειστα τεκµήρια για την απόδειξη και στήριξη των επιχει-ρηµάτων. Είναι δυνατόν
όµως, αν η χρήση τους είναι επιλεκτική ή το δείγµα της δηµοσκόπησης δεν είναι αντι-
προσωπευτικό ή οι ερωτήσεις υποβάλλονται µε έντεχνο και παραπειστικό τρόπο, να
οδηγήσουν σε λαθεµένα συµπεράσµατα. Επιπλέον, ενέχουν τον κίνδυνο της κόπωσης
του αναγνώστη ή της απόσπασης της προσοχής. Γι’ αυτό οι στατιστικές µελέτες απο-
τελούν, όπως και όλες οι δηµοσκοπήσεις, ενδεικτικά στοιχεία και όχι αποδεικτικά. 



5. Το άρθρο του Γ. Μ. Σηφάκη γράφτηκε το 1987. Νοµίζετε πως ισχύουν και σή-
µερα όσα υποστηρίζει ο συγγραφέας στο απόσπασµα "Βραδέως αλλά ασφαλώς... ε-
λευθέρια επαγγέλµατα";

Οι βασικές διαπιστώσεις, όπως είναι ο γιγαντισµός και η χαµηλή ποιότητα της εκ-
παίδευσης, ισχύουν και σήµερα· όµως η άποψη ότι η αποφοίτηση απ’ τα πανεπιστή-
µια ισοδυναµεί και µε επαγγελµατική αποκατάσταση στο δηµόσιο τοµέα και σε ορι-
σµένα επαγγέλµατα του ιδιωτικού δεν ευσταθεί πλήρως. Η πραγµατικότητα της πα-
γκοσµιοποίησης και η πλήρης ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και η προσδοκία για σύγκλιση σε όλους τους τοµείς (πνευµατικό, κοινωνικό, νοµικό,
οικονοµικό...) έχουν διαφοροποιήσει και τους κρατικούς µας στόχους (αποκρατικο-
ποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, έντονος ανταγωνισµός). 

Όλα τα παραπάνω έχουν αναπόφευκτο αντίκτυπο και στις εργασιακές σχέσεις, α-
φού το κράτος δεν παρέχει πλέον εγγύηση για σίγουρη επαγγελµατική σταδιοδρο-µία,
ενώ αρκετοί πτυχιούχοι αναγκάζονται να µην ασκούν επαγγέλµατα σχετικά µε την ει-
δίκευσή τους, είτε επειδή δεν απέκτησαν κάποιο µεταπτυ-χιακό τίτλο είτε επειδή δεν
κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας για µετεκπαίδευση σε συναφή κλάδο στο εξωτερικό
(ο ένας τίτλος πλέον δεν αποτελεί αρκετό επαγγελµατικό εφόδιο). 

Παρόλα αυτά, κάποια φαινόµενα τα οποία ενδηµούν στη χώρα µας και όχι µόνο
γιγαντώθηκαν στην Ελλάδα αλλά εξαπλώθηκαν και έπληξαν και άλλους "εταίρους",
όπως η αναξιοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις, εξακολουθούν, έστω και µεµονωµέ-
να ή σποραδικά, να υφίστανται. Άρα οι απόψεις του συγγραφέα, που αναπτύσσονται
επαγωγικά, έστω και εν µέρει, ισχύουν ακόµη και σήµερα µε κάποιες αποκλίσεις.

6. "Η διάκριση µεταξύ χειρωνακτικής και µη χειρωνακτικής εργασίας είναι, γενι-
κά, σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, το σαφέστερο τεκµήριο της κοινωνικής θέ-
σης". Να αναπτύξετε την παραπάνω φράση σε µία παράγραφο περίπου 100 λέξεων.

Τα επαγγέλµατα θα έπρεπε να θεωρούνται ισότιµα, αφού όλα προσφέρουν µε ισά-
ξιο και ισότιµο τρόπο στην εξέλιξη και τη διαµόρφωση της κοινωνίας. Παρόλα αυτά,
η ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτυπικών αντιλήψεων, παρά τις καταλυτικές
διαφοροποιήσεις που επέφερε η εισαγωγή της υψηλής τεχνολογίας, αποτελεί γεγονός.
Σε παλαιότερες κοινωνίες, η ταξική κατάταξη των ατόµων είχε κριτήριο την καταγω-
γή. Στην καπιταλιστική κοινωνία όµως, η θέση, η καταξίωση και αναγνώριση του α-
τόµου και παράλληλα το "γόητρο" καθορίζονται από το επάγγελµά του. Αν αυτό,
σύµφωνα µε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις, χαρακτηρίζεται ως ανώτερο (πνευµατικό)
και η άσκησή του απαιτεί µορφωτικούς τίτλους εξασφαλίζει κύρος και απολαβές υ-
ψηλότερες από του κατώτερου (χειρωνακτικού).

7. Η ∆ιεύθυνση Εργασίας του νοµού σας οργανώνει ηµερίδα µε θέµα "Νέοι, κα-
τάρτιση και επάγγελµα", µε συµµετοχή αρµόδιων φορέων, επιστηµόνων, επαγγελ-
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µατιών, γονέων και µαθητών. Στην ηµερίδα αυτή συµµετέχεις ως εκπρόσωπος των
µαθητών της Γ' Λυκείου. Στη γραπτή εισήγησή σου (περίπου 300-350 λέξεις) µπο-
ρείς: 

α) να αναπτύξεις την άποψή σου για το ρόλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώ-
ρα µας (στην αρχή της εισήγησής σου µπορείς να αναφερθείς στην άποψη του Γ. Μ.
Σηφάκη, να συµφωνήσεις ή να διαφοροποιηθείς) 

ή β) να υποστηρίξεις µε κατάλληλα επιχειρήµατα την άποψή σου για την ισοτιµία
χειρωνακτικής και πνευµατικής εργασίας.

α) Αναµφίβολα, µέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ανώτατη εκπαίδευση παρακολου-
θούσε την εξέλιξη της κοινωνίας, παρέχοντας ανάλογη παιδεία αλλά και τίτλους για
µια επιτυχηµένη υψηλή κοινωνική ένταξη και σταδιοδροµία. Στις µέρες µας, όµως, η
αναγνώριση του τίτλου σπουδών δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη και στην επιθυµητή απόκτη-
ση κοινωνικού γοήτρου (πόσο µάλλον σε επιτυχηµένη επαγγελµατική αποκατάσταση
και καταξίωση).

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση οφείλει να είναι πεδίο διακίνησης των ιδεών και των
γνώσεων, που θα εξυψώνει αφενός τον πολιτισµό και αφετέρου την επιστηµονική και
τεχνολογική έρευνα, ώστε να συνδράµει και στην αναδιάρθρωση της οικονοµικής,
κοινωνικής και πνευµατικής µας ζωής. Έχει χρέος να καλλιεργεί και να προάγει τις
νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές έρευνες µέσα από δηµοκρατικές και φιλελεύθε-
ρες διαδικασίες και να δηµιουργεί νέους επιστήµονες που, µε ευσυνειδησία, υπευθυ-
νότητα και  ανιδιοτέλεια, θα θέτουν τον άνθρωπο ως αυτοσκοπό (την εξυπηρέτηση
του συλλογικού συµφέροντος) και όχι ως µέσο στην πραγµάτωση των σκοπών τους.
Προϋπόθεση, βέβαια, για να συµβούν τα παραπάνω αποτελεί η παροχή ανθρωπιστι-
κής µόρφωσης και παιδείας που θα διαµορφώνει ηθικές και ακέραιες προσωπικότη-
τες. 

Επιπλέον, επιβάλλεται να καλλιεργεί τις ιδιαίτερες ικανότητες και ατοµικές κλί-
σεις αλλά και να διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες των νέων, οξύνοντας την
κρίση και τη φαντασία τους, ώστε να θέλουν και να µπορούν να δίνουν λύσεις στα
προβλήµατα που ταλανίζουν τον κόσµο µας. 

Η υλοποίηση, όµως, όσων προαναφέρθηκαν προϋποθέτει αναβάθµιση των ανώτα-
των ιδρυµάτων, ώστε να παρέχουν υψηλού περιεχοµένου και ποιότητας µόρφωση
(τόσο εξειδικευµένη όσο και γενική) και καλλιέργεια. Παράλληλα, κρίνεται απαραί-
τητη η αυτοτέλειά τους αλλά και η οικονοµική τους επιχορήγηση από την πολιτεία,
χωρίς η ίδια να παρεµβαίνει στο έργο τους. Ακόµη, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε
και τη στελέχωσή τους από ικανό και κατάλληλα εκπαιδευµένο διδακτικό προσωπι-
κό. 

Από όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε πως το πρόβληµα που ανακύπτει είναι
πρόβληµα πολιτικό. Αν θέλουµε πραγµατικά να αντεπεξέλθουµε στις νέες συνθήκες,
οφείλουµε να λάβουµε και γενναίες (πολιτικές) αποφάσεις.

β) Παρόλο που η εργασία αποτελεί ουσιαστικό παρά-γοντα που οδηγεί τόσο στην
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αυτοπραγµάτωση και ολοκλήρωση του ατόµου, όσο και στην κοινωνική ευηµερία, δε
θεωρείται κάθε µορφή της το ίδιο αξιοσέβαστη και αξιότιµη. Και αυτό συµβαίνει για-
τί, κατά την κρατούσα στερεότυπη αντίληψη, η χειρωνακτική εργασία θεωρείται κα-
τώτερη απ' την πνευµατική. Αποτελεί, ωστόσο, αυτή η διάκριση αυθαίρετη, επιπόλαιη
και εσφαλµένη αντιµετώπιση. 

Και οι δυο µορφές εργασίας είναι το ίδιο σηµαντικές, καθώς προάγουν τον πολι-
τισµό, τόσο τον υλικό όσο και τον πνευµατικό. Επιπλέον είναι άρρηκτα συνδεδεµέ-
νες, αφού, αν δεν παρενέβαινε και δε συνέδραµε η πνευµατική στην άσκηση της χει-
ρωνακτικής και η χειρωνακτική στην εξέλιξη της πνευµατικής, θα ήταν αδύνατη η
παραγωγή οποιουδήποτε έργου. 

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστηµών έχει µειώσει αισθη-
τά την απόσταση µεταξύ της χειρωνακτικής και της πνευµατικής, καθώς όλα τα υλι-
κά και πνευµατικά επιτεύγµατα του πολιτισµού, σήµερα, υλοποιούνται µε µηχανές,
συνεπώς µε παράλληλη καταβολή πνευµατικής και χειρωνακτικής προσπάθειας. 

Επιπλέον, εκείνο που διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο δεν είναι το είδος αλλά ο
τρόπος (υπεύθυνος, ευσυνείδητος, µεθοδικός, ανιδιοτελής, ηθικός, ανθρωπιστικός)
που ασκεί κάποιος την εργασία. Ενδέχεται κάποιος που ασκεί πνευµατική εργασία να
τη χρησιµοποιεί για το κακό της κοινωνίας και κάποιος που ασκεί χειρωνακτική προς
όφελός της. Άρα, η εργασία καταξιώνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την εργασία. 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β: "TΟ ∆ΙΚΑΙΟ TΗΣ ΠΥΓΜΗΣ" (σελ. 27 και 30)
Το κείµενο πραγµατεύεται την άποψη που υποστηρίζει πως αποτελεί φυσική ανα-

γκαιότητα η βίαιη επιβολή των ισχυρών στους αδύναµους, δικαιώνοντας τη γνώµη
που διατυπώθηκε σε άλλες εποχές πως "το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό" (διάλογος
Αθηναίων-Μηλίων). 

Ο συγγραφέας, στο "∆ίκαιο της πυγµής", παραθέτει την αντίθετη άποψη µε παρα-
γωγικό συλλογισµό και κατορθώνει να αποδείξει µε πειστικό τρόπο την ορθότητα
των σκέψεών του µε αληθείς και έγκυρους συλλογισµούς. Με αυτόν τον τρόπο ανα-
σκευάζει την αντίθετη άποψη και φανερώνει το λογικό σφάλµα της.

• ΣΕΛ. 31
...Να αναδιατυπώσετε µε δικά σας λόγια τα επιχειρήµατα µε τα οποία ο συγγρα-

φέας θέτει υπό αµφισβήτηση την πρώτη προκείµενη κρίση.

Η α΄ προκείµενη του συλλογισµού, που αποτελεί µια αυθαίρετη και αµφίβολη κρί-
ση, καταρρίπτεται µε τα ανάλογα επιχειρήµατα που παραθέτει ο συγγραφέας:

"Η βία που επιβάλλει τον ισχυρό και εξοντώνει τον αδύνατο δεν είναι µόνο γεγο-
νός αλλά και αξία". Άρα, η βία είναι φυσιολογική και επιτρεπτή. Αν σταθούµε µόνο
στην έννοια "γεγονός", δηλαδή ότι είναι αδύνατο για τους ανθρώπους να αντιτίθε-
νται στη φύση που είναι ανώτερη, τότε θα µας δηµιουργούσε οπωσδήποτε µελαγχολι-
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κή διάθεση και θα αντιµετωπίζαµε το θέµα µε συγκατάβαση. Όµως υπάρχει και η λέ-
ξη "αξία", δηλαδή δεν αποτελεί µόνο γεγονός, αλλά και αξίζει να γίνεται και έτσι
πρέπει να γίνεται. Αυτό και µόνο δηµιουργεί ηθικές και θεωρητικές αµφιβολίες. Αν
υποθέσουµε πως µπορούµε να παραβλέψουµε τις πρώτες, σίγουρα δεν µπορούµε να
αποδεχτούµε τις δεύτερες.

"Το γεγονός αυτό είναι αναµφισβήτητο". Άρα, η βία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρ-
χει. Αυτό που γίνεται ως τώρα δε συνεπάγεται αυτόµατα ότι θα συµβαίνει επ’ άπει-
ρον, αφού το φυσικό δεν είναι πάντα και αξιόπρακτο. Το αξιόπρακτο υπερβαίνει το
φυσικό, αφού δε συνδέεται µε το ένστικτο αλλά µε τον πολιτισµό και την ηθική.

"Άρα και η βία που επιβάλλει τον ισχυρό και εξοντώνει τον αδύνατο έχει αξία",
γιατί έτσι µόνο θα προοδέψει και αυτός (ο άνθρωπος) και ο κόσµος. Εάν, όµως, υπο-
χωρήσουµε στις παρορµήσεις του ενστίκτου και επιτεθεί το "ζώο" που κρύβουµε µέ-
σα µας, τότε ο ηθικός και γεµάτος φρόνηση άνθρωπος θα ηττηθεί. Αυτό το γεγονός,
όµως, ταπεινώνει και υποβιβάζει την έννοια του "Ανθρώπου".

Ο Παπανούτσος αξιολογεί το παραπάνω επιχείρηµα και επισηµαίνει την αδυνα-
µία του. Συγκεκριµένα, αµφισβητεί την αλήθεια της πρώτης προκείµενης κρίσης και
αµφιβάλλει, εποµένως, αν µπορεί να µας οδηγήσει σε ασφαλές συµπέρασµα. 

Αν ο άνθρωπος φέρθηκε ως τώρα µε αγριότητα, βιαιότητα και απερισκεψία απένα-
ντι στο συνάνθρωπό του, αυτό δε σηµαίνει ότι αναγκαστικά και στο µέλλον θα συ-
µπεριφέρεται µε ανάλογο τρόπο, αφού δεν υφίσταται τέτοιου είδους λογική αναγκαι-
ότητα ούτε και του επιβάλλεται από κάποια φυσική αναγκαιότητα να πράττει κατ’
αυτόν τον τρόπο.

Η βία µπορεί να υπήρχε και να υπάρχει. Όµως από τη στιγµή που ο άνθρωπος ορ-
γάνωσε και συγκρότησε κοινωνίες και διαµόρφωσε άλλου είδους συνθήκες (πνευµα-
τική καλλιέργεια, ορθολογική αντιµετώπιση των καταστάσεων, ηθικές αξίες κλπ.), η
συµπεριφορά του δε διαµορφώνεται µόνο από φυσικές αιτίες.

Ο άνθρωπος µπορεί µεν να είναι ζώο, αλλά είναι ζώο λογικό, ηθικό, κοινωνικό,
πολιτικό. Αν τα ζώα συµπεριφέρονται µε βία, αυτό δε δικαιολογεί το γεγονός ότι και
ο άνθρωπος οφείλει να ενεργεί βίαια. Μόνο αν παραγκωνίσουµε την ορµή, τη βία και
τη δύναµη και επαναφέρουµε τον ορθολογικό τρόπο αντιµετώπισης των καταστάσε-
ων, θα κατορθώσουµε να εξυψωθούµε πνευµατικά και ηθικά.

• ΣΕΛ. 31
Συζητήστε την άποψη του συγγραφέα (παρ. 4) ότι, αν είναι αναγκαίο να επιλέ-

ξουµε ανάµεσα στο να αδικήσουµε ή να αδικηθούµε, η "φυσική µας τάση" είναι να
προτιµήσουµε το πρώτο, αλλά επιλέγοντας το δεύτερο "τιµούµε την ανθρωπιά µας".

Αρχικά θα πρέπει να διακρίνουµε πως ο άνθρωπος διαθέτει διττή φύση, τόσο βιο-
λογική όσο και ηθικοπνευµατική οντότητα. ∆ικαιολογηµένα, ως βιολογικό ον, ενερ-
γεί µε βάση το ένστικτο, την απληστία, τα κατώτερα συναισθήµατα. Υπολογίζει µόνο
τη δική του ζωή και τα συµφέροντά του, και αν αυτά πλήττονται, προτιµά να τα δια-
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σφαλίσει διαπράττοντας αδικίες. Αυτό σηµαίνει πως έννοιες όπως η αυτογνωσία, η
αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός και ο αυτοέλεγχος έχουν χάσει το νόηµά τους. Αντί-
θετα, ως ηθικοπνευµατική οντότητα, είναι αναγκασµένος να ρυθµίζει τις πράξεις του
και να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στη συµπεριφορά της κοινωνίας· στηριζό-
µενος στη λογική, στις κοινωνικές και ηθικές αξίες, στους γραπτούς και άγραφους
κανόνες δικαίου, είναι δυνατό να διακυβεύσει την ίδια την ατοµική του ακεραιότητα,
προκειµένου να σεβαστεί την αξιοπρέπεια του συνανθρώπου του. Έτσι, όµως, τιµά
την ανθρωπιά του, αφού "δίκαιος δεν είναι εκείνος που δεν αδικεί, αλλά εκείνος που
αν και έχει τη δυνατότητα να αδικήσει δεν αδικεί". 

• ΣΕΛ. 31
Στις σελίδες για διάλογο ανάµεσα στους νέους, που άνοιξε γνωστό περιοδικό, εµ-

φανίστηκαν, µεταξύ άλλων, και οι απόψεις που παρατίθενται πιο κάτω. Αποφασίζε-
τε να ασκήσετε κριτική σε µια από τις απόψεις αυτές µε ένα κείµενο σας 150-200
λέξεων. Προσπαθήστε: α) να επισηµάνετε τα αδύνατα σηµεία των επιχειρηµάτων
στα οποία στηρίζεται η κάθε άποψη, και β) να προβάλετε τα κατάλληλα αντεπιχει-
ρήµατα. Στην κριτική σας µπορείτε να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ε. Π.
Παπανούτσου πρώτον ότι πρέπει να ελέγχουµε αν µια ιδιότητα/συµπεριφορά απορ-
ρέει πράγµατι από τη φύση (ένστικτο) του ανθρώπου ή οφείλεται σε κοινωνικούς
παράγοντες και δεύτερον ότι "το φυσικό δεν είναι αναγκαστικά και αξιόπρακτο".

à "Ο άντρας έχει από τη φύση του ηγετικές ικανότητες, τις οποίες δε διαθέτει η γυ-
ναίκα, όπως φαίνεται από αναρίθµητα ιστορικά παραδείγµατα. ∆ικαιολογηµένα,
εποµένως, και στην εποχή µας οι άντρες κατέχουν ηγετικές θέσεις σε διάφορους
τοµείς όπως π.χ. στην πολιτική, την επιστήµη, την εργασία κτλ.".
Η επικράτηση της πατριαρχίας, που καθιστά τον άντρα κυρίαρχη µορφή, αφέντη,

διαχειριστή των δηµόσιων υποθέσεων, προνοµιούχο των απολαύσεων της ζωής, ηγε-
τική φυσιογνωµία που κατέχει γόητρο συνδυασµένο µε υψηλές οικονοµικές απολα-
βές, έχει τις καταβολές της όχι σε φυσικές αιτίες αλλά σε ανταγωνιστικές τάσεις που
ενισχύθηκαν από κοινωνικές συγκυρίες και διαµόρφωσαν τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις. Η παραπάνω άποψη προσπαθεί να δικαιολογήσει την αντροκρατία, αποδίδο-
ντας την υπεροχή του άντρα στη φύση. Ιστορικά παραδείγµατα θα ήταν εύκολο να
προσκοµίσουµε και για τις γυναίκες, αν υπήρχαν (µέχρι πριν από λίγες δεκαετίες) οι
κατάλληλα διαµορφωµένες κοινωνικές συνθήκες που θα αναδείκνυαν την αναµφι-
σβήτητη αξία τους. Στις µέρες µας, µπορούµε να αναφέρουµε πολλά παραδείγµατα
γυναικών που διακρίνονται και κατέχουν ξεχωριστές θέσεις σε όλους τους τοµείς.

Σκόπιµο θα ήταν όµως να αναφέρουµε κάποια αίτια αποκλεισµού των γυναικών.
Αρχικά, το χαρακτηριστικό της µητρότητας και η περιορισµένη µυϊκή δύναµη της γυ-
ναίκας, σε αντιδιαστολή προς τη σωµατική δύναµη του άντρα, που σήµαινε και κοι-
νωνική δύναµη, του έδωσε τη δυνατότητα να οργανώσει την κοινωνία και να "κυβερ-
νήσει" επιβάλλοντας το δίκαιο του ισχυροτέρου. Έτσι, ο άντρας, κατέχοντας την ε-
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ξουσία, µπόρεσε και µε νόµους (προσπαθώντας να ικανοποιήσει τον υπέρµετρο εγω-
ισµό του και την µαταιοδοξία του, αφού αισθανόταν τη γυναίκα ως ανταγωνιστή που
θα µπορούσε να του περιορίσει τα κεκτηµένα δικαιώµατα) να εµποδίσει κάθε προ-
σπάθεια για ισότητα. ∆ιαµορφώθηκε έτσι µια πατριαρχική αντίληψη (η γυναίκα κα-
τώτερη από τον άντρα, αντικείµενο αγοραπωλησίας, ο άντρας έχει δικαίωµα ζωής
και θανάτου πάνω της, ρόλος της µόνο η τεκνοποίηση), η οποία µεταδιδόταν µε την
αγωγή από γενιά σε γενιά. Έτσι, η γυναίκα πείστηκε για την κατωτερότητά της και δε
διεκδικούσε τα δικαιώµατά της. Παράλληλα, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο συνετέ-
λεσε ώστε να διαιωνιστούν τέτοιες προκαταλήψεις.

à "Ορισµένοι µαθητές είναι από τη φύση τους ικανότεροι στα µαθήµατα από άλ-
λους. Πρέπει, λοιπόν, να τους δοθεί η δυνατότητα να προοδεύουν απρόσκοπτα µε
ταχύτερους και πιο εντατικούς ρυθµούς διδασκαλίας από ό,τι οι υπόλοιποι µαθη-
τές. Γι' αυτό το λόγο είναι σκόπιµο να εφαρµοστεί το σύστηµα των επιπέδων διδα-
σκαλίας, σύµφωνα µε το οποίο οι ικανότε-ροι µαθητές θα διαχωριστούν από τους
λιγότερο ικανούς και θα παρακο-λουθούν µαθήµατα ανωτέρου επιπέδου".
Αναµφίβολα, υπάρχουν µαθητές που είναι ικανότεροι από άλλους. Αυτή, όµως, η

ικανότητα της αυξηµένης απόδοσης δεν οφείλεται αποκλειστικά και µόνο σε φυσι-
κούς λόγους (ευφυΐα) αλλά και στο ευρύτερο και στενότερο κοινωνικό περιβάλλον
(οικογένεια, σχολείο, συναναστροφές, φιλικός περίγυρος), που διαδραµατίζει σηµα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, των κλίσεων και των ι-
κανοτήτων. 

Όµως, ακόµη, κι αν θεωρούσαµε πως για την ικανότητα αυτή ευθύνεται αποκλει-
στικά η φύση, τότε αυτή η φυσική τάση δε θα έπρεπε να αποτελεί αναγκαστικά και
κοινωνικό αξιόπρακτο, αφού µε αυτόν τον τρόπο δικαιώνονται οι κοινωνικές αδι-
κίες, καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώµατα (οι έννοιες της ισότητας, αδελφοσύ-
νης, αλληλοσυµπαράστασης, κοινωνικής πρόνοιας, ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση)
και οι λιγότερο ικανοί θα υποβαθµίζονται περισσότερο, ενώ οι πιο ικανοί θα ανα-
βαθµίζονται.

Σκόπιµο θα ήταν να αναφέρουµε κάποιους κοινωνικούς και οικονοµικούς παρά-
γοντες που διαµόρφωσαν το φαινόµενο. Αρχικά, ευθύνεται το οικονοµικό επίπεδο
που δίνει δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδοµής σε κάποιους µαθητές (απόκτηση βοη-
θητικών εγχειριδίων, εποπτικά εκπαιδευτικά µέσα, παρακολούθηση φροντιστηρια-
κών µαθηµάτων). Επίσης ευθύνεται το χαµηλό πνευµατικό επίπεδο κάποιων οικογε-
νειών και οι στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούν µέσα σ’ αυτό (πνευµατικά εν-
διαφέροντα, επαφή µε τον πολιτισµό και την τέχνη, πνευµατικά κεντρίσµατα και ε-
µπειρίες, ταξίδια, διαφορετικές αξίες αλλά και συνήθειες). Επιπρόσθετα, κάποιος θα
µπορούσε να επικαλεστεί και τους γεωγραφικούς λόγους, το γεγονός δηλαδή ότι κά-
ποιοι µαθητές φοιτούν σε αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές, µε αποτέλε-
σµα να αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Γι’ αυτό το θέµα, όµως, υπάρχουν
πάµπολλα παραδείγµατα που θα µας διέψευδαν.

H ¶EI£ø 47



ΚΕΙΜΕΝΟ Γ: "H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TΩΝ NΕΟΕΛΛΗΝΩΝ" (σελ. 32)
Ο συγγραφέας, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της σύγκρισης - αντίθεσης, παρουσιά-

ζει δύο αντικρουόµενες απόψεις για τον τρόπο συµπεριφοράς των Νεοελλήνων. Έ-
χοντας ως εκκίνηση την άρνηση και έπειτα τη θέση, δεν προβαίνει σε συµπεράσµατα
αλλά επιτρέπει στον ίδιο τον αναγνώστη, κατά την προσφιλή τακτική των αρχαίων
µας φιλοσόφων, να τα εξαγάγει. 

Αν θελήσουµε να αξιολογήσουµε τα επιχειρήµατα που εκτίθενται στη θέση διαπι-
στώνουµε τα εξής: Το επιχείρηµα αναπτύσσεται µε επαγωγικό συλλογισµό και στηρί-
ζεται σε ανεπαρκή στοιχεία, για να καταλήξει, µε ένα λογικό άλµα, σε µια αυθαίρετη
γενίκευση. Άρα, η επαγωγή χαρακτηρίζεται ατελής και το επιχείρηµα της δεν διαθέτει
αποδεικτική αξία. 

Αν θελήσουµε, επίσης, να αξιολογήσουµε τα επιχειρήµατα που εκτίθενται στην άρ-
νηση, αντιλαµβανόµαστε πως και αυτά αναπτύσσονται µε επαγωγικό συλλογισµό. Ό-
µως, αποτελούν έγκυρους και αληθείς συλλογισµούς και καταλήγουν µε λογικό τρό-
πο σε πιθανολογικά ορθό συµπέρασµα.

• ΣΕΛ. 33 
...∆ιαβάστε προσεκτικά την απάντηση του δεύτερου συνοµιλητή και απαντήστε

στις παρακάτω ερωτήσεις:
α) Με ποια αντεπιχειρήµατα αντικρούει ο δεύτερος συνοµιλητής την παραπάνω

γενίκευση; β) Με ποια επιπλέον επιχειρήµατα υποστηρίζει τους Έλληνες; γ) Σε ποια
συµπεράσµατα καταλήγει από τη σύγκριση της συµπεριφοράς των Ελλήνων µε τους
άλλους λαούς; δ) Ποιος από τους δύο συνοµιλητές σας φαίνεται πιο πειστικός και
γιατί;

α) Ο πρώτος συνοµιλητής αναπτύσσει τις κρίσεις επαγωγικά και µε µια αυθαίρετη
γενίκευση οδηγείται σε πιθανό συµπέρασµα. Ο δεύτερος συνοµιλητής αντιτίθεται σ’
αυτή τη γενίκευση υποστηρίζοντας πως:
à ∆ε συγκαταλέγονται όλοι οι Έλληνες στους οδηγούς που διακρίνονται για την α-

ξιοκατάκριτη οδική τους συµπεριφορά, παρά µόνο εκείνοι που κακώς απέκτησαν
δίπλωµα και χρησιµοποιούν το αυτοκίνητό τους µε εσφαλµένο τρόπο. Οι υπόλοι-
ποι το χρησιµοποιούν υποχρεωτικά ως µέσο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.

à Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι ή µιµούνται τον απερίσκεπτο, ανεύθυνο,
βιαστικό και αναιδή χαρακτήρα των νέων.

à Πολλοί οδηγοί που διαθέτουν ψυχραιµία, σύνεση, ωριµότητα και οδηγικές ικανό-
τητες επικρίνουν τις οδηγικές αυθαιρεσίες, αφού η ταχύτητα και οι παραβιάσεις /
παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο.

à Ευθύνη φέρει και το κράτος που δεν αφαιρεί τα διπλώµατα από τους κατ’ εξακο-
λούθηση παραβάτες οδηγούς αλλά και οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, που, στο βωµό
του ανταγωνισµού, κατασκευάζουν πιο γρήγορα αλλά και πιο επικίνδυνα αυτοκί-
νητα.
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β) Ισχυρίζεται ότι:
à Το γεγονός ότι στις άλλες χώρες η "επαφή" µε το αυτοκίνητο είναι παλαιότερη και

ως εκ τούτου µεγαλύτερης διάρκειας ενδέχεται να αποτελεί στοιχείο κατευνασµού
των νεύρων, προσαρµογής και εθισµού των ξένων µε αυτό. Αντίθετα, η οδηγική ε-
µπειρία των Ελλήνων δεν είναι τόσο µακροχρόνια και συνεπώς όχι σηµαντική.

à Οι Έλληνες είναι πρόθυµοι να επιβιβάσουν στο όχηµά τους καταπονηµένους πε-
ζούς ή να µεταφέρουν θύµατα τροχαίων σε νοσοκοµεία. 

à Τέλος, τους άλλους λαούς τους βλέπουµε "απ’ έξω" και αδυνατούµε να σχηµατί-
σουµε εµπεριστατωµένη γνώµη, ενώ το δικό µας "από µέσα" και η γνώµη που σχηµα-
τίζουµε είναι πιο τεκµηριωµένη.

γ) Συγκεφαλαιωτικά, συµπεραίνει πως οι Έλληνες οδηγοί είναι ανιδιοτελείς, πρό-
θυµοι και εξυπηρετικοί, σε σχέση µε τους οδηγούς άλλων χωρών, και ότι οφείλουµε
να είµαστε πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, όταν προβαίνουµε σε συγκρίσεις και
αξιολογήσεις.

δ) Αν και οι δυο αντικρουόµενες απόψεις αναπτύσσονται µε επαγωγικό συλλογι-
σµό, πιο πειστική είναι η δεύτερη. 

Ο πρώτος οµιλητής αυθαίρετα, γενικόλογα και µε ανεπαρκή στοιχεία (ατελής επα-
γωγή - βεβιασµένο λογικό άλµα) ισχυρίζεται κάτι υπερβολικό: "είµαι βέβαιος ότι οι
Νεοέλληνες δεν έχουν κοινωνική αγωγή", και αυτό συµβαίνει επειδή "Ο Νεοέλληνας
οδηγεί άτακτα, ασυνάρτητα, εγωιστικά, υπερφίαλα". 

Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος οµιλητής διέπεται από αντικειµενικότητα σχετι-
κά µε το πρόβληµα, το προσεγγίζει αµερόληπτα, νηφάλια και όσο το δυνατόν αντι-
κειµενικά, αποφεύγοντας τις υπερβολικές γενικεύσεις και τις βαρύγδουπες δηλώσεις.
Παράλληλα προσκοµίζει πιο ισχυρά τεκµήρια. 

• ΣΕΛ. 34
Επιχειρήστε να συνεχίσετε τον παραπάνω διάλογο µε ανάλογο τρόπο. Να επιση-

µάνετε µια άλλη διάσταση της συµπεριφοράς του Έλληνα, που θα µπορούσε να απο-
τελέσει θέµα αντιπαράθεσης, και εκθέστε µε τη µορφή διαλόγου τις αντιτιθέµενες α-
πόψεις δύο υποθετικών συνοµιλητών.

Ακόµη κι αν παραδεχτούµε πως, όσον αφορά την οδήγηση, η κατάσταση είναι ό-
πως ακριβώς την περιγράψατε, αγαπητέ µου, έχω την εντύπωση πως υπάρχουν και
άλλοι τοµείς στους οποίους θα µπορούσα να αναφερθώ ισχυριζόµενος πως η κοινω-
νική αγωγή, η εθνική υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια των Νεοελλήνων δεν είναι η ενδε-
δειγµένη. Ως παράδειγµα θα µπορούσε να χρησιµεύσει ο τρόπος µε τον οποίο αντιµε-
τωπίζουν το θέµα του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού µας και η σχέση που έχουν α-
ναπτύξει µε την ιστορία και την παράδοσή µας, τα ήθη και τα έθιµά µας, τη γλώσσα
µας. Κι αυτό γιατί όποιος λαός κι αν καταγόταν από τους αρχαίους Έλληνες, θα ή-
ταν αυτόµατα δυστυχισµένος, εκτός αν µπορούσε να τους ξεχάσει ή να τους ξεπερά-
σει. Οι σύγχρονοί µας δεν έχουν άµεση γνώση, έχουν όµως κάτι ακούσει. Είναι σαν
τους γιους του διάσηµου φιλοσόφου, που δεν µπορούν να καταλάβουν τα έργα του,
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βλέπουν όµως πως όσοι ξέρουν τα τιµούν και τα βραβεύουν. Τους ενοχλεί µεν αλλά
και τους κολακεύει, γι’ αυτό και επαίρονται, όταν µιλάνε σε τρίτους. Αυτό κι αν εί-
ναι φοβερό! Όχι µόνο να µην µπορείς να ξεπεράσεις αλλά ούτε καν να καταλάβεις τα
έργα του πατέρα σου! Να αδιαφορείς παντελώς για τη γλώσσα σου! Ενώ οι ξένοι...
Επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς µας χώρους, γνωρίζουν καλύτερα από µας την
ιστορία µας, πολλοί από αυτούς γνωρίζουν ακόµη και τη γλώσσα µας! Αναµφίβολα,
η συµπεριφορά του Νεοέλληνα σ’ αυτόν τον τοµέα είναι αξιοκατάκριτη.

Αναµφίβολα, αγαπητέ µου, οι παρατηρήσεις σας είναι άξιες θαυµασµού, αλλά και
... απορίας. Έχω την εντύπωση πως ο Νεοέλληνας δεν έχει αποστασιοποιηθεί σε τόσο
µεγάλο βαθµό ούτε από την γλώσσα του, ούτε από την ιστορία του, ούτε από την πα-
ράδοσή του, ούτε από τον πολιτισµό του. Οι απόψεις σας, αν και ανησυχητικές, κα-
ταδεικνύουν ωστόσο την ευαισθησία που σας διακρίνει για το συγκεκριµένο θέµα,
µόνο που δε χαρακτηρίζει όλους τους συµπολίτες µας. Πιστεύω πως οι Νεοέλληνες,
στην πλειονότητά τους, και γνώστες της ιστορίας τους είναι, αναγκαστικά, αφού την
παπαγαλίζουν για τις σχολικές εξετάσεις, ε... δεν µπορεί...! κάτι τους έχει µείνει. Και
γνωρίζουν τον πολιτισµό τους... τόσες σχολικές εκδροµές έχουν πραγµατοποιήσει
και άλλες τόσες τηλεταινίες στην τηλεόραση έχουν προβληθεί... Και γνωρίζουν τα
ήθη και τα έθιµά τους, έστω µέσα από τις οικογενειακές γιορτές και συγκεντρώσεις...
Και τη γλώσσα τους γνωρίζουν, γιατί αν δε τη γνώριζαν, πώς θα ήταν δυνατό να α-
ποκτήσουν πτυχία ξένων γλωσσών; Μπορεί να µην έχουν πλήρη επίγνωση αυτό το
καταλαβαίνω, ενδέχεται να µην τους διακρίνει σε µεγάλο βαθµό αισθητική καλλιέρ-
γεια, αλλά, αν θέλουµε να είµαστε αντικειµενικοί κριτές, οφείλουµε να µην προβαί-
νουµε σε βεβιασµένες γενικεύσεις και αυθαίρετες κρίσεις που αφορούν το σύνολο του
λαού µας. Και µια και αναφερθήκατε στους ξένους που επισκέπτονται τη χώρα µας
µην νοµίζετε πως και αυτοί δεν υστερούν στον τοµέα της δικής τους πολιτισµικής
κληρονοµιάς. Σκεφτείτε: πόσους αιώνες καλύπτει η δική µας ιστορία και πόσους η
δική τους; Πόσοι αριθµητικά είναι οι ξένοι γνώστες του πολιτισµού µας και πόσος ο
παγκόσµιος πληθυσµός; Ας µην υποτιµούµε λοιπόν τους εαυτούς µας και, όταν προ-
βαίνουµε σε σύγκριση, ας είµαστε κάπως πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆: "EΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ KΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ EΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ" (σελ. 34).
Το θέµα που απασχολεί τον Π. Kονδύλη είναι πως δεν υπάρχουν ανθρώπινα δι-

καιώµατα. Αναλύει την άποψή του µε τη µέθοδο του ορισµού και χρησιµοποιεί παρα-
γωγικό συλλογισµό. Βασίζει τα επιχειρήµατά του στην επίκληση της λογικής, αναφέ-
ροντας αλήθειες και παραδείγµατα, και καταλήγει διεξοδικά και µε πειστικό τρόπο
στην απόδειξη της σκέψης του.

ΚΕΙΜΕΝΟ Ε: "ΦΙΛΟΠΑΙΓΜΟΝΕΣ EΝ OΥ ΠΑΙΚΤΟΙΣ" (σελ. 35)
Ο Π. Σούρλας διατυπώνει την αντίθετη άποψη για το θέµα των ανθρωπίνων δικαι-

ωµάτων σε σχέση µε τον Π. Κονδύλη. Για να υποστηρίξει την άποψή του, χρησιµο-
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ποιεί τόσο την επίκληση στη λογική όσο και την επίκληση στο συναίσθηµα. Η συνε-
κτικότητα, ωστόσο, του κειµένου δε χαρακτηρίζεται από λογική ακρίβεια στην οργά-
νωση ούτε και από πειστικότητα, γι' αυτό και η αποδεικτική αξία του συµπεράσµατος
(στην επιλογική παράγραφο απουσιάζει η αντίθετη θέση) δεν είναι απόλυτη αλλά
µπορεί να αµφισβητηθεί. 

• ΣΕΛ. 37
α. Με ποια επιχειρήµατα ο Π. Κονδύλης, στηρίζει τη θέση "δεν υπάρχουν ανθρώ-

πινα δικαιώµατα"; 
β. Ποιους τρόπους πειθούς χρησιµοποιεί ο Π. Σούρλας, στο απόσπασµα που δια-

βάσατε, για να πείσει τους αναγνώστες του; 
γ. Ο Π. Κονδύλης σε άλλο σηµείο του κειµένου του διευκρινίζει τη θέση "∆εν υ-

πάρχουν ανθρώπινα δικαιώµατα" µε τον ακόλουθο τρόπο: "η πρόταση "δεν υπάρ-
χουν ανθρώπινα δικαιώ µατα" είναι αυτονόητη αν δεν τη συγχέουµε µε κανέναν
τρόπο και σε κανένα επίπεδο µε τις προτάσεις "δεν είναι ορθό να υπάρχουν ανθρώ-
πινα δικαιώµατα (µε την ηθική - κανονιστική έννοια)" και "δεν θα υπάρξουν ποτέ
ανθρώπινα δικαιώµατα". Λαµβάνοντας υπόψη τη διευκρίνιση αυτή, µπορείτε να πεί-
τε πώς το ένα κείµενο διαλέγεται µε το άλλο (κείµενα Σούρλα - Κονδύλη), πώς δηλα-
δή το ένα κείµενο απαντά στο άλλο; Είναι πράγµατι οι απόψεις των συγγραφέων τό-
σο αντίθετες, όσο φαίνονται µε την πρώτη ανάγνωση;

α. Αρχικά, ο συγγραφέας διατυπώνει µια γενική κρίση (∆εν υπάρχουν ανθρώπινα
δικαιώµατα), στη συνέχεια παραθέτει τον ορισµό (αν επιθυµούµε να ορίσουµε την έν-
νοια του δικαιώµατος) και, τέλος, προσπαθεί να αποδείξει µε την επιχειρηµατολογία
που διαθέτει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα υπάρχουν µόνο αν τα συνδέσουµε µε ηθι-
κούς και νοµικούς κανόνες που επιβάλλονται από ένα παγκόσµιο κράτος. Επειδή ό-
µως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, δεν υπάρχουν και ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως του-
λάχιστον τα ορίζουµε. Πιο συγκεκριµένα, ανθρώπινα δικαιώµατα χαρακτηρίζουµε ε-
κείνα µόνο που:
à "απαιτούνται και επιβάλλονται εξ ορισµού".
à "τα απολαµβάνουν όλοι οι άνθρωποι µόνο και µόνο επειδή είναι άνθρωποι, δηλα-

δή χωρίς τη διαµεσολάβηση εξουσιαστικών αρχών και συλλογικών υποκειµένων".
à "ισχύουν και απολαµβάνονται παντού", (διαµέσου µιας παγκόσµιας νοµοθεσίας,

που αντιµετωπίζει τους ανθρώπους µε την πραγµατική έννοια του όρου και όχι
ως αστούς ή πολίτες). Αυτό όµως δεν συµβαίνει, αφού τα δικαιώµατα δεν θεωρού-
νται ανθρώπινα αλλά αστικά και πολιτικά.

à "κανένα κράτος δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα που ισχύ-
ουν στην επικράτειά του µπορεί να τα απολαύσει και εκτός των δικών του συνό-
ρων" (άρα έχουν περιορισµένη ισχύ), αλλά "ούτε και να αναγνωρίσει ανεξαιρέτως
σε όλους τους ανθρώπους δικαιώµατα που θεωρούνται πολιτικά ή αστικά" (επει-
δή δεν διαθέτουν όλοι ορισµένα φυλετικά ή εθνικά κατηγορήµατα).
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β. Αναπτύσσει τις σκέψεις του και τεκµηριώνει τις απόψεις του χρησιµοποιώντας
επίκληση στη λογική, αλλά παράλληλα προσπαθεί να προκαλέσει τη συγκίνηση του α-
ναγνώστη και να διεγείρει συναισθήµατα (επίκληση στο συναίσθηµα) µε τα παραδείγ-
µατα που επικαλείται, έτσι, ώστε να λειτουργήσει η επιχειρηµατολογία του αποτελε-
σµατικότερα. Ιδιαίτερα η λογική χρήση της γλώσσας φαίνεται στις φράσεις "Τα δι-
καιώµατα του ανθρώπου αποτελούν σήµερα πυρήνα...και οι συνταγµατικοί θεσµοί
µας" και "Τα δικαιώµατα του ανθρώπου διαθέτουν καθολική αξία...να θίγει τον κα-
νονιστικό τους πυρήνα". Επιπλέον, χρησιµοποιεί λέξεις µε συναισθηµατική φόρτιση,
όπως π.χ. "µακραίωνους αγώνες, θυσία χιλιάδων ανθρώπων, για να πάψουν τα βα-
σανιστήρια, να αρθούν οι αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις, να τεθεί τέρµα στις
γενοκτονίες, να προστατευθούν µικρά παιδιά, µητέρες, να καταπολεµηθεί η φτώχεια
και οι ταπεινώσεις".

γ. Και οι δύο συγγραφείς συγκλίνουν και αποδέχονται την άποψη "της αναγκαιό-
τητας των ανθρώπινων δικαιωµάτων", όµως αντιλαµβάνονται και αναπτύσσουν τις
σκέψεις του από διαφορετική οπτική γωνία. ∆εν υφίσταται δηλαδή η µορφή της θέ-
σης - αντίθεσης αλλά οι απόψεις τους λειτουργούν προσθετικά. Ο Π. Κονδύλης εξε-
τάζει το θέµα ορθολογικά και επιστηµονικά και ρίχνει το βάρος της ανάλυσής του
στη δικαιότερη, ευρύτερη και καλύτερη εφαρµογή των δικαιωµάτων, σχετίζοντάς το
µε ηθικούς και νοµικούς κανόνες που δεν ισχύουν σε οικουµενικό επίπεδο. Αντίθετα,
ο Π. Σούρλας εξετάζει το θέµα ηθικά, ανθρωπιστικά, καθορίζοντας και διατυπώνο-
ντας τα γνωρίσµατα των δικαιωµάτων, έτσι, ώστε να µην επέλθει σύγχυση. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤ: "AΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ" (σελ. 39)
Το κείµενο αυτό έχει περισσότερο πληροφοριακό παρά αποδεικτικό χαρακτήρα,

καθώς πρόθεση του συγγραφέα δεν είναι τόσο να πείσει, όσο να εξηγήσει και να ενη-
µερώσει τον αναγνώστη. Εποµένως, απουσιάζει η αυστηρή και η εµπεριστατωµένη ε-
πιχειρηµατολογία και µόνο σε ορισµένα σηµεία ο λόγος αρθρώνεται υπό µορφή επι-
χειρήµατος. Ένα τέτοιο επιχείρηµα συναντάται στο χωρίο "Η πράξη αυτή αποτελεί...
δικαιωµάτων". Πρόκειται για επαγωγικό συλλογισµό της µορφής αίτιο-αποτέλεσµα,
που συνιστά µια τέλεια επαγωγή, καθώς οι αιτίες που επισηµαίνονται είναι αναγκαί-
ες και επαρκείς για την πρόκληση του αποτελέσµατος.

• ΣΕΛ. 39 
Προσέξτε στο κείµενο τη διάκριση που γίνεται από το συγγραφέα σε 1η, 2η και

3η γενιά δικαιωµάτων του ανθρώπου· εντοπίστε σε ποιους τοµείς ανθρώπινων δικαι-
ωµάτων αναφέρεται η κάθε "γενιά δικαιωµάτων".

Η πρώτη γενιά δικαιωµάτων αποτελεί προϊόν του ∆ιαφωτισµού και της Γαλλικής
Επανάστασης. Αναφέρεται στα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα του ανθρώπου που
δρουν ανασχετικά απέναντι στην ανεξέλεγκτη εξουσία των ισχυρών και την περιορί-
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ζουν. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται: η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ανεξιθρησκία,
η ισότητα, η ισηγορία, η αξιοκρατία, η ελευθερία, το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ο σεβα-
σµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας...

Για να φθάσουµε στη δεύτερη γενιά δικαιωµάτων, στην οποία συγκαταλέγονται τα
οικονοµικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά, πραγµατοποιήθηκαν κοινωνικοί και ερ-
γατικοί αγώνες. Εδώ µπορούµε να αναφέρουµε το δικαίωµα στην εργασία και στη
βελτίωση των συνθηκών άσκησής της, το δικαίωµα της κοινωνικής ασφάλισης και ια-
τροφαρµακευτικής περίθαλψης των εργαζοµένων, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, το
δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση απασχόληση και ίδιο παραγόµενο έργο, της αύξησης α-
ποδοχών, της ισότητας, του σεβασµού και περιορισµού των διακρίσεων (φυλετικών -
πολιτιστικών - θρησκευτικών - κοινωνικών), της δωρεάν και υποχρεωτικής παιδείας...

Όσον αφορά την τρίτη γενιά δικαιωµάτων, είναι συνυφασµένη αυτή µε το ανθρώ-
πινο περιβάλλον και την προστασία, τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ανθρώπου,
από τους κινδύνους που εγκυµονεί η περιρρέουσα ατµόσφαιρα. Εδώ εντάσσεται το
οικολογικό πρόβληµα, οι κίνδυνοι που µας παραµονεύουν από την ανεξέλεγκτη τε-
χνολογική και επιστηµονική εξέλιξη και τη λανθασµένη χρήση των επιτευγµάτων
τους, οι απειλές που κυοφορεί η βιοϊατρική και γενετική µηχανική (κλωνοποίηση)
αλλά και η παγκοσµιοποίηση.

Αναµφίβολα, όµως, µεταξύ της θεωρητικής θεσµοθέτησης, που αποτελεί αποτέλε-
σµα κοινωνικών αγώνων, και της έµπρακτης εφαρµογής των δικαιωµάτων δηµιουρ-
γείται τεράστιο κενό, καθώς διακυβεύονται πολλά συµφέροντα, ιδιαίτερα των ισχυ-
ρών του πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η διαρκής α-
πόκτηση νέων δικαιωµάτων δηµιουργεί αυτόµατα και αντίστοιχα καθήκοντα αλλά
και υποχρεώσεις, στις οποίες οφείλει να αντεπεξέλθει ο σύγχρονος άνθρωπος.

• ΣΕΛ. 40
Εργαστείτε σε οµάδες, για να οργανώσετε µια συζήτηση "στρογγυλής τραπέζης"

µε θέµα τα ανθρώπινα δικαιώµατα... Σας δίνονται παρακάτω ορισµένα ενδεικτικά
υποθέµατα, µε τα οποία µπορείτε να ασχοληθείτε.

α. Για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε ευάλωτες κοινωνικές ο-
µάδες. 

β. Για την Οικουµενική ∆ιακήρυξη και τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Υποστη-
ρίζεται ότι η Οικουµενική ∆ιακήρυξη είναι προϊόν της ευρωπαϊκής ιστορίας και έκ-
φραση των δυτικών αξιών. Μήπως, λοιπόν, η ∆ιακήρυξη εκφράζει µόνο τις δυτικές
κοινωνίες και προωθεί τον πολιτισµικό επεκτατισµό της ∆ύσης στις αναπτυσσόµε-
νες χώρες ; 

γ. Oι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, π.χ. της γυναίκας σε χώρες της
Ανατολής ή του Τρίτου Κόσµου, είναι γεγονός. Ορισµένοι, ωστόσο, υποστηρίζουν
ότι οι παραβιάσεις αυτές νοµιµοποιούνται από την πολιτισµική παράδοση των χω-
ρών αυτών και ότι η Οικουµενική ∆ιακήρυξη συνιστά απειλή κατά της πολιτισµικής
ιδιαιτερότητας αυτών των λαών. Άλλοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η Οικουµενική
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∆ιακήρυξη διασφαλίζει την ποικιλία της πολυπολιτισµικής έκφρασης στο πλαίσιο
της ενιαίας πολυπολιτισµικής ανθρωπότητας. Να συζητηθούν οι παραπάνω αντιτιθέ-
µενες απόψεις.

δ. O Ο.Η.Ε. είναι ο µόνος παγκόσµιος θεσµικός προστάτης των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων. Πόσο καλά ανταποκρίνεται στο ρόλο αυτό; Ποια εµπόδια συναντά στην
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων ;

ε. O ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, π.χ. της ∆ιεθνούς Aµνηστίας, της οργάνωσης «Γιατροί χωρίς Σύνο-
ρα», της Green Peace κ.ά.

α. Αναντίρρητα, µπορούµε να αναφερθούµε σε γεγονότα που λαµβάνουν χώρα κα-
θηµερινά και πιστοποιούν πως τα ανθρώπινα δικαιώµατα παραβιάζονται, καθώς και
στις αιτίες που τα προκαλούν.

Γεγονότα:
Ο ρατσισµός και κοινωνικός αποκλεισµός που υφίστανται άτοµα ή οµάδες (ιδιαί-

τερα οι ναρκοµανείς, οι ασθενείς του έιτζ, οι οµοφυλόφιλοι). Οι διώξεις πολιτών για
θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Οι συλλήψεις χωρίς ένταλµα και οι φυλακί-
σεις χωρίς δίκη. Τα βασανιστήρια και η ψυχολογική βία. Η παραβίαση απορρήτου ε-
πιστολών και επικοινωνίας. Η φίµωση της προσωπικής έκφρασης. Η παραβίαση του
οικογενειακού ασύλου και η παρεµπόδιση της µόρφωσης, της πολιτικής έκφρασης
και των  συνδικαλιστικών ελευθεριών. Η αφαίρεση µε οποιονδήποτε τρόπο της αν-
θρώπινης ζωής. Η παράνοµη παιδική εργασία και η στρατολόγηση των ανηλίκων. Οι
παραβιάσεις των γυναικείων δικαιωµάτων.

Αιτίες:
Η θεοποίηση του χρήµατος και η ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων που προσδί-

δουν στις ανθρώπινες σχέσεις ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Η έλλειψη συναισθηµατι-
κής καλλιέργειας, η απουσία ανθρωπιστικής παιδείας και η ύπαρξη στη θέση αυτών
απάνθρωπης συµπεριφοράς και ανήθικης θεώρησης των πραγµάτων. Η αδιαφορία, η
έπαρση και η αλαζονεία των ηγετών, που δίνουν έµφαση στα οικονοµικά ζητήµατα
και διευθετούν τα πολιτικά µε αυταρχισµό και ασυδοσία. Η παθητικότητα των πολι-
τών και η χαλαρή κοινωνική συνείδηση που οδηγεί στην έλλειψη αλληλεγγύης. Η κρί-
ση των θεσµών που είναι υπεύθυνοι για τη διαµόρφωση υγιούς και ολοκληρωµένης
προσωπικότητας (οικογένεια, σχολείο) και η ύπαρξη µισαλλοδοξίας, δογµατισµού
και φανατισµού.

β. ∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε πως η Οικουµενική ∆ιακήρυξη καθίσταται ικανή
από µόνη της να παραγκωνίσει και να αλλοιώσει τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και
να επιφέρει παραποίηση της εθνικής ταυτότητας και των παραδοσιακών αξιών. ∆εν
το προβλέπει ούτε το επιβάλλει κάποιος φυσικός ή λογικός νόµος. Αντίθετα, µπο-
ρούµε να ισχυριστούµε πως από τη στιγµή που πρεσβεύει δικαιώµατα, αξίες, αρχές
και θεσµούς που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν οικουµενικού περιεχοµένου,
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γαλβανίζει και ενδυναµώνει και τα αντίστοιχα εθνικά. 
Παρόλα αυτά, οφείλουµε να συνδράµουµε στην ενδυνάµωση της εθνικής µας πολι-

τιστικής δηµιουργίας και στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Όταν το έθνος έ-
χει την απαιτούµενη µόρφωση και ισχυρούς τους δεσµούς συνοχής µε το παρελθόν
και το παρόν, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος για το µέλλον. Οι πολίτες θα πρέπει να έ-
χουν πνεύµα και αρετή, ώστε να αντιστέκονται στην επιχειρούµενη oσυνειδητή ή α-
σύνειδηo άλωση της πολιτιστικής τους υπόστασης από τις ισχυρότερες χώρες. Χωρίς
εθνικιστικές εξάρσεις, θα έχουν την κριτική ικανότητα να αποκλείσουν κάθε φθορο-
ποιό στοιχείο για τη δική τους πολιτιστική ύπαρξη.

Ο ευρωπαϊκός, και κατ’ επέκταση ο παγκόσµιος, πολιτισµός δεν είναι µια ανύ-
παρκτη ιδέα: στηρίζεται σε κοινές αρχές, σε κοινή ηθική βάση. Στόχος µας δεν πρέπει
να είναι η δηµιουργία ενός οµοιογενούς πολιτισµού, αλλά η σύνθεση ενός µωσαϊκού
των επιµέρους πολιτισµών µας, ενισχύοντας και διαφυλάσσοντας την ποικιλία, που
αποτελεί το µεγάλο µας πλεονέκτηµα. Η απώλεια της πολιτιστικής ταυτότητας των
χωρών, που αποδέχονται ή δεν αποδέχονται την Οικουµενική ∆ιακήρυξη, είναι ένα
ζήτηµα αµφιλεγόµενο, ενώ οι πολιτιστικές ανταλλαγές είναι µία µη αναστρέψιµη εξέ-
λιξη, τεχνολογική και οικονοµική, που έχει τις διαστάσεις και τις συνέπειές της. Αυ-
τή η εξέλιξη θα πρέπει απλώς να προσεχθεί και να οριοθετηθεί, µε τρόπους που δε θα
υποσκάπτουν τις εθνικές πολιτιστικές ταυτότητες. Παράλληλα, δεν πρέπει να µας
διαφεύγει και το γεγονός πως ο παγκόσµιος πολιτισµός αποτελεί συγκερασµό των ε-
πιµέρους πολιτισµών. Γι’ αυτό το λόγο οφείλουµε να είµαστε  κριτικοί και επιφυλα-
κτικοί.

γ. Οφείλουµε να οµολογήσουµε πως, αν οι πολιτισµικές (συνήθως αναχρονιστικές
και ξεπερασµένες) παραδόσεις των χωρών στηρίζονται σε µεθόδους, τρόπους, αντι-
λήψεις και θεσµούς που αντίκεινται στην ελεύθερη και χωρίς καταναγκασµό διάπλα-
ση της προσωπικότητας και υποβιβάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ασεβούν πάνω
σε αυτήν και δρουν ανασχετικά στην προαγωγή και εξύψωσή της, τότε δεν µπορούµε
να ισχυριζόµαστε ότι είναι νόµιµες ούτε να προβαίνουµε στη νοµιµοποίησή τους. 

δ. Αν και τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν αναγορευτεί σε παγκόσµια αξία και ο
Ο.Η.Ε. σε θεσµικό παγκόσµιο προστάτη τους, εντούτοις ο ρόλος του σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις παραµένει "διακοσµητικός", αφού διακρίνεται από αδυναµία εντοπισµού
όλων των περιπτώσεων παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωµάτων αλλά και επιβο-
λής αυστηρών κυρώσεων. Παράλληλα, έχουν ανακύψει οικονοµικές και πολιτικές
σκοπιµότητες τόσο από τους ισχυρούς της γης, που χρηµατοδοτούν τον Οργανισµό -
άρα υποτάσσεται στις πιέσεις τους- όσο και από τις ίδιες τις χώρες που υποτίθεται
τον στηρίζουν, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που παραβιάζουν οικειοθελώς αυτή τη
συµφωνία. 

ε. Στην εποχή µας, οι άνθρωποι θεωρούν πολλά από τα δικαιώµατα που απολαµ-
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βάνουν ως αυτονόητα. Ωστόσο, για να κατακτηθούν µεσολάβησαν αιώνες αγώνων
και θυσιών. Κανένα δικαίωµα δε χαρίζεται, αλλά κατακτάται µε αγώνες συνεχείς και
επίπονους. Σ’ αυτό το σκοπό συνδράµουν, εξάλλου, και οι µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις. Πιο συγκεκριµένα: 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία συµβάλλει στην αποφυλάκιση πολιτικών κρατουµένων και
στην εξάλειψη των βασανιστηρίων. Η U.N.I.C.E.F. προστατεύει τα παιδιά από την
παιδική εργασία και εκµετάλλευση αλλά προσφέρει και ιατρική βοήθεια, ενώ η
U.N.E.S.C.O. διαδίδει την εκπαίδευση, την επιστήµη και τον πολιτισµό, ενάντια στον
αναλφαβητισµό και την πνευµατική εξαθλίωση. Οι "Γιατροί χωρίς Σύνορα", όπως
και άλλες ιατρικές οργανώσεις, προσφέρουν αφειδώς τις υπηρεσίες τους στην κατα-
πολέµηση ασθενειών - λοιµώξεων, περιθάλποντας ανθρώπους που χρειάζονται βοή-
θεια, ενώ, τέλος, η "GREEN PEACE" προστατεύει την ανθρωπότητα από οικολογικές
καταστροφές ή επεµβαίνει προληπτικά. Οφείλουµε να αναφέρουµε πως οι πιο πάνω
οργανώσεις δεν είναι οι µοναδικές που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλ-
λά πως υπάρχουν επίσης και οργανώσεις που διαφυλάττουν τα δικαιώµατα των ζώ-
ων (Aρκτούρος) ή προστατεύουν είδη υπό εξαφάνιση και το φυσικό περιβάλλον γενι-
κότερα (W.W.F. – Παγκόσµιο Tαµείο για τη Φύση) κ.ά.

• ΣΕΛ. 40
Ένα από τα σηµαντικότερα διεκδικούµενα δικαιώµατα της τρίτης γενιάς δικαιω-

µάτων είναι το δικαίωµα για το περιβάλλον. Συζητήστε τις παρακάτω απόψεις: Η
πρώτη άποψη στηρίζεται σε µια ανθρωποκεντρική θεώρηση του περιβάλλοντος, ενώ
η δεύτερη αναγνωρίζει, πέρα από το δικαίωµα του ανθρώπου στο περιβάλλον, αντί-
στοιχα δικαιώµατα και στις άλλες µορφές ζωής ή στα "φυσικά αντικείµενα" του
πλανήτη µας.

– Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του Ρίο (1992), όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα σε
µια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρµονία µε τη φύση.

– "Μιλώ σοβαρά, όταν προτείνω να απονείµουµε δικαιώµατα στα δάση, στους ω-
κεανούς, στα ποτάµια και στα άλλα "φυσικά αντικείµενα", στην πραγµατικότητα
στο φυσικό περιβάλλον ως σύνολο" (Christopher Stone).

Ο άνθρωπος είναι το µοναδικό δηµιούργηµα της φύσης που κατόρθωσε, σε µεγάλο
βαθµό, να τη δαµάσει, ν' αποκρυπτογραφήσει πολλούς νόµους που τη διέπουν και να
τους θέσει στην υπηρεσία του. Όµως, στην προσπάθειά του να την εκµεταλλευτεί, ξε-
πέρασε το µέτρο, έγινε άπληστος και στυγνός εκµεταλλευτής του φυσικού περιβάλλο-
ντος. Όσο περισσότερο προόδευε τεχνολογικά, τόσο πιο αλόγιστα κατέστρεφε τη φύ-
ση, και αυτό, φυσικά, δεν έγινε χωρίς τίµηµα. Η επέµβασή του στο περιβάλλον είναι
τόσο καταλυτική, ώστε να ξεπερνά κατά πολύ τη δυνατότητα που έχει η φύση ν’ ανα-
πληρώνει τα στοιχεία που της αφαιρεί.

Αποτέλεσµα του παραλογισµού αυτού υπήρξε η διατάραξη του οικοσυστήµατος
και όχι µόνο. Παρατηρούµε εδαφική αλλοίωση, έλλειψη πρασίνου, αισθητική παρα-
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µόρφωση, περιβαλλοντική ρύπανση, µόλυνση του νερού και του ατµοσφαιρικού αέ-
ρα. Επιπλέον, διακρίνουµε κλονισµό της σωµατικής και ψυχικής υγείας, οικονοµικές
επιπτώσεις, εξάντληση των φυσικών πόρων, καταστροφή των µνηµείων τέχνης, αλλά
και κίνδυνο αφανισµού της ανθρωπότητας και της ζωής γενικότερα. 

Και οι δυο απόψεις αναγνωρίζουν το οικολογικό πρόβληµα και την καταστροφή
που έχει προκληθεί στη φύση. Η πρώτη αναφέρεται στα δικαιώµατα του ανθρώπου
και, άρα, θεωρεί τον άνθρωπο κέντρο του ενδιαφέροντος και τη φύση µέσο επίλυσης
του προβλήµατος. Η δεύτερη υποστηρίζει τα δικαιώµατα της φύσης και, εποµένως,
θεωρεί τη φύση κέντρο του ενδιαφέροντος και τον άνθρωπο µέσο για την επίλυση
του προβλήµατος. ∆εν πρέπει να ξεχνούµε πως όπου αναφέρεται η λέξη "δικαίωµα"
ακολουθεί και η λέξη "υποχρέωση". Άρα, στην πρώτη περίπτωση, η υποχρέωση ανα-
τίθεται στη φύση, ενώ σύµφωνα µε την άλλη άποψη στον άνθρωπο. 

Β. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΤΟΥ ∆ΕΚΤΗ)

• ΣΕΛ. 41  
Να αναφέρετε κι εσείς συγκεκριµένα παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή,

στα οποία ο ποµπός προσπαθεί να προκαλέσει κάποια συναισθήµατα στο δέκτη, ώ-
στε να πετύχει το σκοπό του.

Στο οικογενειακό περιβάλλον: οι γονείς προτρέπουν ή αποτρέπουν τα παιδιά κιν-
δυνολογώντας, φοβίζοντάς τα ή διεγείροντας το φιλότιµό τους. 

Στο σχολικό περιβάλλον: δάσκαλοι και καθηγητές κεντρίζουν το φιλότιµο των µα-
θητών, ώστε να τα ωθήσουν στη µελέτη ή την υπακοή και το σεβασµό. 

Στο φιλικό και κοινωνικό µας περίγυρο ακούµε αρκετές φορές φιλοφρονήσεις.
Στο διαφηµιστικό λόγο και στις εµπορικές µας συναλλαγές: οι ειδικοί προσπα-

θούν να µεταστρέψουν την πεποίθησή µας (π.χ. για κάποιο προϊόν) µε έντεχνο τρόπο
(ασκώντας µέχρι και προπαγάνδα ή µετερχόµενοι λανθάνοντες αξιολογικούς χαρα-
κτηρισµούς, "εσείς ξέρετε, εσείς εµπιστεύεστε, γιατί σας αξίζει"). 

Στον πολιτικό λόγο οι δηµαγωγοί και δηµοκόποι διεγείρουν τον ενθουσιασµό των
οπαδών τους.

Στο δικανικό λόγο οι νοµικοί επαφίενται στην πρόκληση οίκτου, για να αθωώ-
σουν τους κατηγορούµενους.  

Οι επαίτες µάς προκαλούν αισθήµατα φιλανθρωπίας, για να τους ενισχύσουµε οι-
κονοµικά. 

• ΣΕΛ. 42
Το κείµενο που ακολουθεί είναι απόσπασµα από δικανικό λόγο. Ποια συναισθή-

µατα των δεκτών προσπαθεί να προκαλέσει ο οµιλητής και για ποιους λόγους;
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Ο οµιλητής επιδιώκει να ασκήσει συναισθηµατική επίδραση στους ενόρκους και
να διεγείρει κάποια συναισθήµατά τους, ώστε να αποκτήσουν αθωωτική διάθεση:
à Φιλικότητας, οικειότητας και συµπάθειας: "Γνωρίζω και συµµερίζοµαι την αγω-

νίαν σας. Συµµερίζοµαι την δοκιµασίαν της ψυχής σας". 
à Ευθύνης και συναίσθησης του χρέους τους έναντι του όρκου: "διά να τηρήσετε τον

όρκον σας". 
à Της υπευθυνότητας και συναίσθησης του καθήκοντος: "είναι η Νίκη, την οποίαν ο-

φείλετε σήµερον να νικήσετε".
à Του χρέους έναντι της χώρα τους και του πατριωτικού αισθήµατος: "δόξα διά την

Λαµίαν", "τιµή διά την Ελλάδα".
à Το δέος που οφείλουν να νιώθουν επιτελώντας το χρέος και το καθήκον απέναντι

στην Ιστορία: "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ".

• ΣΕΛ. 42
Ισχυρά µέσα, κατάλληλα σε ορισµένες περιστάσεις για τη συγκινησιακή διέγερση

του ακροατηρίου, είναι το χιούµορ και η ειρωνεία που στρέφονται εναντίον θέσε-
ων/επιχειρηµάτων του αντιπάλου. Ωστόσο, κατάχρηση των µέσων αυτών µπορεί να
έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον ίδιο τον ποµπό. Σε ποιες περιπτώσεις και για ποι-
ους λόγους µπορεί να συµβεί αυτό;

Τόσο το χιούµορ (η σκωπτική, κωµική και περιπαικτική διάθεση) όσο και η ειρω-
νεία (σαρκασµός) έχουν τη δυνατότητα, όταν χρησιµοποιούνται µε έξυπνο και εύσχη-
µο τρόπο, να δηµιουργήσουν το κατάλληλο οικείο, απλό και φιλικό κλίµα έτσι, ώστε
η συζήτηση από τη µια να αποκτήσει ευχάριστο ύφος και από την άλλη οι διαλεγόµε-
νοι να αφοπλίσουν την επιχειρηµατολογία του αντιπάλου τους.

Όταν, όµως, ο ποµπός υπερβεί τα εσκαµµένα και καταλήξει σε ακρότητες και υ-
περβολές, τότε ενδέχεται να έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα. Ο δέκτης µπορεί
να τα εκλάβει ως έλλειψη σοβαρότητας, αγένειας και προσβλητικής διάθεσης, και να
προκληθούν προστριβές, αντεγκλήσεις, διενέξεις, αντιπάθειες και λογοµαχίες, που
κάθε άλλο παρά προάγουν το επίπεδο της συζήτησης, ενώ σε καµιά περίπτωση δε
συνιστούν στοιχεία εποικοδοµητικού και γόνιµου διαλόγου.

Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται ο δέκτης να διαθέτει υψηλό επίπεδο οικειότητας µε
τον ποµπό. Επιπλέον, αυτοσυγκράτηση, αυτοκυριαρχία, αυτογνωσία και αυτοέλεγχο,
ώστε να διατηρήσει την ψυχραιµία του και να µην εκδηλώσει φανατισµό ή εριστική
διάθεση. Εκτός από την κατάλληλη ψυχολογική κατάσταση που πρέπει να διαθέτει,
οφείλει να µην είναι δογµατικός νους και προκατειληµµένος, ούτε να διακρίνεται
από στενότητα αντιλήψεων και συµπλέγµατα ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Τέλος,
είναι ανάγκη να διαθέτει ανάλογο µορφωτικό επίπεδο µε το συνοµιλητή του, επαρκές
για το διαπραγµατευόµενο ζήτηµα.
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Γ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ «ΗΘΟΣ» (ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ)

• ΣΕΛ. 43
Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένας οµιλητής, για να φανεί αξιόπιστος σε σας

προσωπικά; Να αναφερθείτε σε συγκεκριµένα παραδείγµατα λόγου (προφορικού ή
γραπτού) µε τα οποία κέρδισε την εµπιστοσύνη σας ο οµιλητής/συγγραφέας.

Οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας οµιλητής, για να φανεί αξιόπιστος είναι:
επίγνωση του θέµατος και πείρα σχετική µε αυτό, επάρκεια τεκµηρίων και ιδεών,
πρόθεση αποκάλυψης της αλήθειας, µεταδοτικότητα (ανάλογα βέβαια µε τις γνώσεις
που διαθέτει και το ακροατήριο), παρρησία του λόγου, ελευθερία έκφρασης, σκέψης
και επικοινωνίας. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η διάθεση αυτοκριτικής, η αυτο-
γνωσία, η αυτοκυριαρχία, καθώς και η επίγνωση της ευθύνης. Οφείλει να µη διακατέ-
χεται από προκαταλήψεις, προσωπικούς υπολογισµούς, συναισθηµατισµούς, εµπά-
θειες, δογµατισµούς, ιδιοτέλειες και φανατισµούς, αλλά να έχει ως γνώµονα την κα-
λόβουλη, καλοπροαίρετη και ειλικρινή διάθεση και αντικειµενική αντιµετώπιση. Έ-
χει χρέος να σέβεται τη προσωπικότητα του συνοµιλητή του όπως και τον αντίλογό
του. 

Επιπρόσθετα, ο λόγος του απαιτείται να διέπεται από σαφήνεια στην έκφραση, α-
πλότητα και φυσικότητα, χωρίς επιτήδευση και βερµπαλισµό, ώστε να κερδίσει την
εύνοια του δέκτη και να τον κατευθύνει στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν, από το βιβλίο των κειµένων της τρίτης
λυκείου, τα δοκίµια του Μ. Ανδρόνικου "Η προστασία του περιβάλλοντος", "Οι πε-
ριφρονητές του πλήθους" του Ρ. Ρούφου, "Η Τέχνη και η εποχή" του Γ. Σεφέρη, η
"Τέχνη του επιχειρήµατος" του Ε. Παπανούτσου. 

Σ’ αυτά τα κείµενα οι συγγραφείς παραθέτουν πειστικά τις απόψεις τους, εκφρά-
ζονται µε νοηµατική αλληλουχία, εκθέτουν τις γνώµες τους αντικειµενικά, χωρίς να
προσπαθούν να παραποιήσουν ή να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, σεβόµενοι τόσο
την αντίπαλη άποψη όσο και τον αναγνώστη.

• ΣΕΛ. 43
∆ιαβάστε το παρακάτω απόσπασµα πολιτικού λόγου και σχολιάστε το ήθος του

οµιλητή.

"Συναισθάνοµαι βαθέως τας βαρυτάτας ευθύνας": αποκαλύπτει αίσθηµα ευθύνης,
συναίσθησης του πολιτικού καθήκοντος και επίγνωσης του χρέους. Η υπευθυνότητα
που τον διακρίνει και η σοβαρότητα στην άσκηση των καθηκόντων του δεν απευθύ-
νονται µόνο στους ψηφοφόρους αλλά σε ολόκληρο το λαό. 

"Έρχοµαι σηµαιοφόρος νέων ιδεών": υποδηλώνει το υψηλό φρόνηµα που τον δια-
πνέει, την πρόθεσή του να µη συγκαταλεχθεί στους δηµοκόπους και λαοπλάνους πο-
λιτικούς που κολακεύουν το λαό, για να τον χειραγωγήσουν  και να τον κατευθύνουν
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όπου αυτοί επιθυµούν. Οι καινοτόµες και ριζοσπαστικές αντιλήψεις πιστοποιούν
πως πρόκειται για χαρισµατικό, αυθεντικό και αξιόπιστο ηγέτη.

"Ο πολιτικός ανήρ οφείλει να έχη γνώµονα πάσης αυτού πράξεως το κοινόν συµ-
φέρον και εις το συµφέρον τούτο να υποτάσσει άνευ ενδοιασµού το συµφέρον του
κόµµατος": αποκαλύπτει τον ανιδιοτελή και ηθικό χαρακτήρα του, καθώς και την
πολιτική του φιλοσοφία, δηλαδή την υποταγή του ατοµικού συµφέροντος στο κοινω-
νικό και εθνικό.

"Οφείλει να έχει πάντοτε το θάρρος των γνωµών αυτού": αναγνωρίζει την παρρη-
σία του λόγου ως αρετή και δηλώνει την αυτοπεποίθησή του στην ορθότητα των από-
ψεών του. ∆ε συµβιβάζεται ούτε υπαναχωρεί.

∆. EΠIΘEΣH ΣTO HΘOΣ TOY ANTIΠAΛOY

• ΣΕΛ. 44
1. Για ποιους λόγους καταφεύγει αυτός που επιχειρηµατολογεί στην προσωπική

επθεση; 
2. Επιδοκιµάζετε την τακτική αυτή; 
3. Πιστεύετε ότι σχετίζεται η τακτική αυτή µε τη λασπολογία; 
4. Νοµίζετε ότι είναι θεµιτό σε ορισµένες περιπτώσεις να ασκείται κριτική στο

χαρακτήρα και στην ιδιωτική ζωή του αντιπάλου;

1. Κυρίως επειδή δε διαθέτει επαρκή λογικά επιχειρήµατα, ώστε να αντικρούσει
την ισχυρή επιχειρηµατολογία του αντιπάλου του. Επιπλέον, ίσως υποκρύπτεται κά-
ποια εµπάθεια έναντι του αντιπάλου ή απευθύνεται σε δέκτες αµαθείς µεν (ανεπαρ-
κείς λογικά ή χαµηλού πνευµατικού επιπέδου) αλλά ευαίσθητους σε ηθικά ζητήµατα. 

2. Η τακτική αυτή είναι καταδικαστέα, γιατί αντιβαίνει την απαράβατη αρχή του
σεβασµού της ανθρώπινης προσωπικότητας και αντιµάχεται το απαραβίαστο και α-
ναφαίρετο δικαίωµα των επιλογών στην προσωπική ζωή. Υποκρύπτει δολιότητα, µι-
κροπρέπεια, υποκρισία και ιδιοτέλεια. Γι’ αυτό το λόγο, οφείλουµε να διαχωρίζουµε
το πρόσωπο από τις ιδέες που αυτό πρεσβεύει. Τις  ιδέες και τις απόψεις, όσο επικίν-
δυνες και αν φαντάζουν ή όσο κι αν µας ενοχλούν, επιβάλλεται να τις αντιµετωπί-
ζουµε µε ιδέες, µε το λόγο.

3. Επιπλέον, όταν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγµοί και ενδοιασµοί, τότε είναι δυνατό
να κατασκευαστούν ανυπόστατα, ψευδή, παραπλανητικά και παραπειστικά στοιχεία
και η επίθεση ενάντια στο ήθος του αντιπάλου να εξελιχθεί σε συκοφαντία, δυσφήµι-
ση και λασπολογία. Όλα τα παραπάνω αµαυρώνουν, σπιλώνουν και καταρρακώνουν
την ανθρώπινη προσωπικότητα.

4. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η προσωπική επίθεση (µόνο, όµως, µε αναµφίβολα
και αδιάσειστα στοιχεία και αφού έχουµε εξαντλήσει κάθε άλλο µέσο) µπορεί να δι-
καιολογηθεί. Όταν ο ηθικός ή καλύτερα ηθικολόγος συνοµιλητής µας, για παράδειγ-
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µα, µετέρχεται ανάλογους τρόπους για να πείσει το ακροατήριο, τότε µπορούµε να α-
ναφέρουµε τις επιλήψιµες ιδιότητες του χαρακτήρα και των πράξεών του. Εξάλλου,
όταν πρόκειται για δηµόσια πρόσωπα, των οποίων το ήθος και η προσωπική ζωή θέ-
τουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα, αντιβαίνουν προς το
εθνικό συµφέρον και αντίκεινται στο κοινό περί δικαίου και ηθικής αίσθηµα, τότε η
άσκηση κριτικής στο χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή µπορεί να µας απαλλάξει από
τις ολέθριες για το σύνολο συνέπειες των πράξεών τους.

• ΣΕΛ. 44
Στο παρακάτω απόσπασµα πολιτικού λόγου ο οµιλητής (Ελευθέριος Βενιζέλος) α-

ναφέρεται στην πολιτική κατάσταση (ήθος των αντιπάλων), η οποία οδήγησε στην ε-
ξέγερση του 1909.

Ο οµιλητής, χωρίς να κατονοµάζει συγκεκριµένα πρόσωπα, πράξεις και ενέργειες
και χωρίς να παρεµβαίνει στο απαραβίαστο της προσωπικής ζωής κρίνει αµερόληπτα
και αντικειµενικά τη συµπεριφορά τους µόνο στο δηµόσιο πολιτικό και κοινωνικό
βίο, όπως αυτή προκύπτει µέσα από αδιάσειστα στοιχεία. 

E. EΠIKΛHΣH ΣTHN AYΘENTIA

• ΣΕΛ. 45
Να σχολιάσετε το παρακάτω απόσπασµα.

Η χρήση της επίκλησης στην αυθεντία µπορεί να ενισχύσει και να αποδείξει µια
θέση, όταν επεξηγούνται και αναλύονται εµπεριστατωµένα και διεξοδικά τα επιχει-
ρήµατα που παραθέτονται, ώστε αβίαστα και µε ορθό αποδεικτικό τρόπο να οδηγη-
θούµε σε αναντίλεκτο συµπέρασµα. Όταν όµως οι απόψεις µιας αυθεντίας εκτίθενται
µε συντοµία, είτε αποσπασµατικά, χωρίς αποδεικτικά τεκµήρια, τότε υποκρύπτουν
έλλειψη επιχειρηµάτων και πρόθεση εκ µέρους του ποµπού αφενός στρέβλωσης της
αλήθειας και αποπροσανατολισµού και αφετέρου εξαναγκασµού του δέκτη να υπο-
στεί πνευµατική και ψυχολογική πίεση ("Αν τολµήσει να αµφιβάλει, βρίσκεται µπρο-
στά στην ανυπέρβλητη δυσκολία να αµφισβητήσει µόνος εκφοβιστικές στο µέγεθός
τους διάνοιες ή την ίδια την Επιστήµη"). Αν και ο δέκτης γνωρίζει πως πρόκειται για
αποσπασµατικές συρραµµένες αλήθειες, είναι αναγκασµένος να τις αποδεχθεί ως ορ-
θές. Μπορούµε, επίσης, να αναφέρουµε πως µεταξύ των αυθεντιών συχνά διατυπώ-
νονται διαφορετικές απόψεις και δηµιουργούνται συγκρούσεις, αφού κατά καιρούς
έχουν δηµιουργηθεί πολλά "ρεύµατα", "τάσεις" και "σχολές".

• ΣΕΛ. 46
∆είτε στο παρακάτω απόσπασµα δικανικού λόγου πώς ο οµιλητής (Γεώργιος Πα-
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πανδρέου) επικαλείται την αυθεντία, στην προσπάθειά του να πείσει ότι η ελευθε-
ρία της σκέψης πρέπει να είναι απεριόριστη.

Οι σκέψεις του Λασσάλ, διακεκριµένου πολιτικού και συγγραφέα του 19ου αιώνα,
ενδυναµώνουν µε εύστοχο τρόπο τα επιχειρήµατα που παραθέτει και διαπραγµατεύε-
ται ο οµιλητής, «...ο περιορισµός της σκέψεως ανοίγει σκοτεινούς δρόµους, στειρεύει
την πηγή της τελειοποιήσεως». Έτσι, προσδίδει στο λόγο του πειστικότητα και απο-
δεικτική ισχύ.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

• ΣΕΛ. 46
Να δώσετε τη σηµασία των παρακάτω λέξεων προσέχοντας τη σύνθεσή τους. Στη

συνέχεια, χρησιµοποιώντας πέντε από τις λέξεις αυτές να σχηµατίσετε προτάσεις.

à ορθολογισµός < ορθός + λόγος: το να σκέφτεται και να κρίνει κάποιος λογικά,
σύµφωνα µε τον ορθό λόγο. Επίσης, φιλοσοφική θεωρία που πρεσβεύει πως η γνώ-
ση έγκειται στη νόηση και πηγάζει από τη λογική.
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα επικράτησε το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού που

πρέσβευε πως η κοινωνία µπορεί να αναµορφωθεί αν βασιστεί, όπως και η επιστήµη,
στον ορθολογισµό και αποβάλει προλήψεις, προκαταλήψεις, δογµατισµούς και αυθε-
ντίες.
à ευθυκρισία < ευθύς + κρίνω: η ορθή κρίση, η ικανότητα να κρίνει κανείς σωστά, υ-

πεύθυνα και δίκαια, ο λογικός τρόπος του σκέπτεσθαι.
Έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να αξιολογεί τους ανθρώπους µε ειλικρίνεια, τι-

µιότητα, αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια χαρακτηρίζεται για την
ευθυκρισία του.
à απόρροια < από + ρέω: αποτέλεσµα, συνέπεια, απότοκος, επακόλουθο

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε και αποτελεί απόρροια των όσων προα-
ναφέρθηκαν είναι ότι οφείλουµε να προβούµε σε γενναίες πολιτικές λύσεις για την α-
ντιµετώπιση του φαινοµένου.
à απότοκος < από + τίκτω: αυτός που παράγεται ως αποτέλεσµα από προηγούµενο

γεγονός ή αιτία.
Ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων σε ανώτερα και κατώτερα είναι απότοκος των

στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων που έχουν διαµορφωθεί µε το πέρα-
σµα των χρόνων µέσα στην κοινωνία.
à προσεταιρισµός < προς + εταίρος: η απόκτηση οπαδού, φίλου, συνεταίρου µε σκο-

πιµότητα. 
Σε προεκλογικές περιόδους αναµοχλεύονται τα πολιτικά πάθη και αναζωπυρώνε-

ται η πρόθεση των πολιτικών για προσεταιρισµό νέων ψηφοφόρων.
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à πειθαναγκασµός < πειθώ + αναγκάζω: η διαδικασία µε την οποία εξαναγκάζουµε
κάποιον να πεισθεί, µεταχειριζόµενοι ψυχολογική βία ή απειλές.
Η άσκηση ψυχολογικής βίας και η χρησιµοποίηση απειλών για να πείσουµε κάποι-

ον αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα πειθαναγκασµού, που δε συνάδουν µε το
δηµοκρατικό πολίτευµα και τις αρχές της ελευθερίας και δικαιοσύνης.
à στρεψοδικία < στρέφω + δίκη: η συστηµατική χρησιµοποίηση παραπλανητικών,

κακόπιστων και σοφιστικών επιχειρηµάτων σε κάποια δίκη.
Όταν αναλάµβανε µια δικαστική υπόθεση και δε διέθετε επαρκή και πειστικά τεκ-

µήρια, τότε στρεφόταν στην προσφιλή του τακτική. Χρησιµοποιούσε στρεψοδικίες
και σοφιστείες για να αθωώσει τον πελάτη του.
à δειγµατοληψία < δείγµα + λαµβάνω: η λήψη δείγµατος για έλεγχο ή δοκιµή.

Μετά τα τελευταία κρούσµατα που εµφανίστηκαν στην αγορά και τη σωρεία κα-
ταγγελιών για νοθείες, το αρµόδιο Υπουργείο αποφάσισε να διενεργήσει δειγµατολη-
ψίες, σκοπεύοντας στην προστασία των καταναλωτών.
à εµπαιγµός < εν + παίζω: κοροϊδία, περίπαιγµα, χλευασµός/απάτη, φενάκη, εξαπά-

τηση. 
Οι διάφορες συνθήκες και νόµοι που υποτίθεται προστατεύουν τον ευάλωτο πολί-

τη, αλλά του στερούν την ελευθερία της προσωπικής ζωής και των ατοµικών επιλο-
γών, αποτελούν εµπαιγµό γι’ αυτόν.
à συµπαιγνία < συν + παίζω: συµφωνηµένη κοροϊδία/τέχνασµα µετά από συνεργα-

σία και συνεννόηση δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων, µε σκοπό την εξαπάτηση κά-
ποιου άλλου.
Μετά την κατάθεση των µαρτύρων στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε η συµπαιγνία

των υπαιτίων και ο κατηγορούµενος αθωώθηκε.
à ραδιούργος < ράδιος (= εύκολος) + έργο: δολοπλόκος, πανούργος, δόλιος, µηχα-

νορράφος.
Είναι άνθρωπος ραδιούργος. Χρησιµοποιεί κάθε είδους µέσο, πλεκτάνες, δολιότη-

τες, µηχανορραφίες, για να προασπίσει τα συµφέροντά του.
à ευλογοφανής < εύλογος + φαίνοµαι: αυτός που φαίνεται λογικός και σωστός, ορ-

θός, δικαιολογηµένος (ενδεχοµένως και να µην είναι, µόνο φαίνεται ότι είναι).
Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ήταν ευλογοφανή· µε την πρώτη µατιά φαί-

νονταν λογικά, αλλά µε µια προσεκτικότερη διερεύνηση, αντιληφθήκαµε ότι ενδεχο-
µένως και να ήταν λαθεµένα.
à αυτόδηλος < αυτός + δήλος: προφανής, αυτός που δεν έχει ανάγκη αποδείξεως, ο-

λοφάνερος, αυτονόητος, καταφανής.
Η ανωτερότητα του αθλητή µας ήταν αυτόδηλη. Το µόνο που έµενε ήταν να την α-

ποδείξει και µέσα στο στάδιο µε αντίπαλο όχι τους συναθλητές του αλλά τα χρονόµε-
τρα.
à χειραγωγώ < χειρ + άγω: οδηγώ κάποιον από το χέρι, καθοδηγώ, κατευθύνω, ελέγ-

χω.
Η χειραγώγηση των λαών στις µέρες µας συντελείται µε τη βοήθεια της τηλεόρα-
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σης και της καταλυτικής επίδρασης που ασκεί η διαφήµιση µέσα από αυτή.
à δηµαγωγώ < δήµος + άγω: παραπλανώ το λαό µε απατηλά µέσα, για να εξασφαλί-

σω την εύνοια και την εµπιστοσύνη του, σκοπεύοντας στην ιδιοτέλεια.
Οι λαϊκιστές και λαοπλάνοι πολιτικοί δηµαγωγούν σε βάρος του λαού, αποσκο-

πώντας να κερδίσουν την εύνοια και κατ’ επέκταση την ψήφο του.

• ΣΕΛ. 46 
Να βρείτε λέξεις και φράσεις µε τις οποίες διατυπώνουµε τη βεβαιότητα ή την α-

βεβαιότητά µας για κάποιο θέµα, π.χ. αναµφίβολα, µε απόλυτη βεβαιότητα, ενδέχε-
ται, υπάρχει αµυδρή πιθανότητα.

à αναντίρρητα, χωρίς την παραµικρή αµφιβολία, πέρα από κάθε αµφιβολία, αναντί-
λεκτα, χωρίς αµφιβολία, βεβαίως, ασφαλώς, είµαι βέβαιος για την ορθότητα - αλή-
θεια, αναµφισβήτητα, θεωρείται έγκυρο-εξακριβωµένο, αδιαµφισβήτητα, συµµερί-
ζοµαι απόλυτα, δεν επιδέχεται αµφισβήτηση. 

à Είναι πιθανό - ενδεχόµενο, εικάζω, υποθέτω, νοµίζω, πιθανολογώ -είται, όπως
φαίνεται, κατά τα φαινόµενα, µου φαίνεται, µάλλον, πιθανώς, υπάρχει πιθανότη-
τα, ενδεχοµένως, ίσως, κατά τη γνώµη µου, κατά τις ενδείξεις, υπάρχουν επιφυλά-
ξεις. 

• ΣΕΛ. 46
Να συνδυάσετε τη λέξη επιχείρηµα µε κατάλληλα επίθετα, ουσιαστικά, ρήµατα,

π.χ. ακαταµάχητο επιχείρηµα, έλλειψη επιχειρηµάτων, προβάλλω επιχειρήµατα.

à έγκυρο, ατράνταχτο, τρανταχτό, ορθό, πειστικό, σοβαρό, λογικό, ακλόνητο, τετρά-
γωνο, ανεδαφικό, κακόπιστο, αστήρικτο, σοφιστικό, δικολαβικό, παραπειστικό,
διασκεδαστικό, στρεψόδικο, παραπλανητικό, παράλογο, αντιφατικό, σαθρό.

à σωρεία, οπλοστάσιο, αλυσίδα, σειρά, γυµνότητα, κενότητα, προβολή, παράταξη, α-
νατροπή, αντίκρουση, απόκρουση, έλεγχος, εγκυρότητα, πειστικότητα, κατάρριψη,
αντίταξη, πληθώρα, χρήση, απουσία, ανεπάρκεια, εξουδετέρωση, αφοπλισµός, (α-
ποδεικτική) αξία ή ισχύς επιχειρηµάτων. 

à παρατάσσω, προτάσσω, αναζητώ, διατυπώνω, φέρω, αναπτύσσω, χρησιµοποιώ,
εκθέτω, ανασκευάζω, αντλώ, αναιρώ, αποκρούω, προβάλλω, ανατρέπω, αντι-
κρούω, ελέγχω, απορρίπτω, καταρρίπτω, αµφισβητώ, αντιπαραθέτω, οχυρώνοµαι
πίσω από επιχειρήµατα.

• ΣΕΛ. 46 
Να βρείτε τα συνώνυµα των λέξεων απόδειξη, αποτέλεσµα, απάτη και να σχηµα-

τίσετε φράσεις, αφού συνδυάσετε τις λέξεις µε τα κατάλληλα ουσιαστικά, επίθετα,
ρήµατα, π.χ. Υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις για τη συµµετοχή του σε αξιόποινες
πράξεις.
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à απόδειξη: επιβεβαίωση, πιστοποίηση, πειστήριο, επιχείρηµα, κατάδειξη, διατράνω-
ση, τεκµήριο, τεκµηρίωση.
Αναµφίβολη απόδειξη για τις ψευδείς δηλώσεις του αποτέλεσαν οι φωτογραφίες

που τον εµφάνιζαν να γευµατίζει µε άτοµα του υποκόσµου.
à αποτέλεσµα: απόληξη, έκβαση, συνέπεια, απόρροια, επακόλουθο, αιτιατό, απότο-

κος, προϊόν, καρπός, επιγέννηµα, πόρισµα, ωφέλεια-βλάβη, απόφαση.
Τα αποτελέσµατα της συνδιάσκεψης αναµένεται να δηµοσιοποιηθούν την επόµενη

εβδοµάδα.
à απάτη: φενάκη, ψεύδος, δόλος, µηχάνευµα, σκευωρία, κόλπο,  µηχανορραφία, πλε-

κτάνη, ραδιουργία, δούρειος ίππος, αλχηµεία, φενακισµός, απατηλό τέχνασµα, πα-
ραπλανητικό/δόλιο επινόηµα, παγίδα, κοροϊδία, συµπαιγνία, δολοπλοκία, ενέδρα,
εµπαιγµός, παραπλάνηση, δολιότητα, παγίδευση.
Η απάτη που εξύφανε σε βάρος των συνεργατών του αποδείχτηκε περίτρανα στο

δικαστήριο. Οι µηχανορραφίες του αποκαλύφτηκαν όχι µόνο από την προσκόµιση α-
διάσειστων τεκµηρίων, αλλά και από την τελική του οµολογία. 

• ΣΕΛ. 46 
Οι παρακάτω λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα επίσηµο ύφος λόγου. Προ-

σπαθήστε να τις αποδώσετε µε ύφος πιο ανεπίσηµο και οικείο.

µεταστροφή της κοινής γνώµης: αλλαγή των ανθρώπινων απόψεων 
προσηλυτισµός: κατήχηση, προσπάθεια απόκτησης   οπαδών
φενάκη: απάτη, δόλος, κοροϊδία
εξύφανση δόλου: προετοιµασία / οργάνωση απάτης, µηχανεύο-

µαι στήσιµο παγίδας
παρείσφρηση λάθους: εισχώρηση / παρεµβολή λάθους
βολιδοσκόπηση: προσπάθεια διαπίστωσης, εξακρίβωσης, ανί-

χνευσης  των σκέψεων, διαθέσεων, προθέσε-
ων των άλλων

παραχάραξη της αλήθειας: διαστροφή, παραποίηση, διαστρέβλωση της
αλήθειας

εγκεφαλικός άνθρωπος: ψυχρός, λογικός άνθρωπος  
αναιρέσιµο επιχείρηµα: επιχείρηµα που µπορεί να ανατραπεί, να α-

νασκευαστεί
χειροπιαστή απόδειξη: βάσιµη, βέβαιη απόδειξη
κατά µείζονα λόγο: κατά κύριο λόγο, κυρίως
κατά τις ενδείξεις: όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγµατα
εκλαµβάνω ως πιθανό: θεωρώ πιθανό
βαυκαλίζοµαι: ξεγελιέµαι, αυταπατώµαι
περιγράφω αδροµερώς: περιγράφω σε γενικές γραµµές
απορρέει το συµπέρασµα: προκύπτει το συµπέρασµα
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εικάζω ότι...: υποθέτω ότι... υπολογίζω ότι...
εκλαϊκεύω: απλοποιώ, απλουστεύω για να γίνει κατα-

νοητό
µηχανορραφώ: εξυφαίνω πλεκτάνες, επινοώ απάτες, χρησι-

µοποιώ δόλιους τρόπους
εµπλέκω σε πλεκτάνη: αναµειγνύω κάποιον σε απάτη
υπονοµεύω: βλάπτω κάποιον µε δόλιες και ύπουλες ενέρ-

γειες
χρησιµοποιώ στρεψοδικίες: χρησιµοποιώ κακόπιστα, παραπλανητικά ε-

πιχειρήµατα, σοφιστείες (σε δίκες)

• ΣΕΛ. 47 
Να βρείτε αντώνυµα των παρακάτω λέξεων ή φράσεων:

συµβιβάζεται µε τη λογική: αντιβαίνει / αντίκειται / αντιτίθεται / αντιστρατεύε-
ται / αντιµάχεται τη λογική

παραδέχοµαι ως έγκυρο: απορρίπτω ως άκυρο
εκλαµβάνω ως πιθανό: θεωρώ βέβαιο
διατηρώ αµφιβολίες: αποκρούω, διαλύω, αποµακρύνω τις αµφιβολίες,

έχω τη βεβαιότητα
ίσως (µάλλον, πολύ πιθανόν): βεβαίως, µε απόλυτη βεβαιότητα,  ασφαλώς, σίγου-

ρα, οπωσδήποτε
ατράνταχτο επιχείρηµα: αστήρικτο, σαθρό, ανεπιβεβαίωτο, αναπόδεικτο επι-

χείρηµα
ορθός συλλογισµός: εσφαλµένος, λαθεµένος συλλογισµός, παραλογισµός
επαρκής απόδειξη: ανεπαρκής , ελλιπής απόδειξη, ένδειξη
προβλεπόµενο συµπέρασµα: απρόβλεπτο, απροσδόκητο, αναπάντεχο συµπέρα-

σµα

• ΣΕΛ. 47 
Να δώσετε την κυριολεκτική σηµασία των παρακάτω µεταφορικών λέξεων και

φράσεων.

ενεδρεύω (στήνω καρτέρι): παραµονεύω, ελλοχεύω, δολιεύοµαι κάποι-
ον, καραδοκώ

αποκοιµίζω (προκαλώ ύπνο, κοιµίζω): εξαλείφω τις υποψίες ή ανησυχίες, ξεγελώ
κάποιον καθησυχάζοντάς τον, εξαπατώ

αφιονίζω (ποτίζω µε αφιόνι, όπιο): κάνω κάποιον φανατικό, εξάπτω, φανατίζω
πέφτω σε παγίδα/ενέδρα: εξαπατώµαι, ξεγελιέµαι
πέφτω θύµα απάτης/πλεκτάνης: ξεγελιέµαι, εξαπατώµαι
µαλλιάζει η γλώσσα µου: κουράστηκα να µιλώ πολύ
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χρησιµοποιεί αλχηµείες για να πείσει: χρησιµοποιεί παραπλανητικά τεχνάσµατα
και σοφίσµατα, για να πείσει

µε κάρφωσε πισώπλατα: µε πρόδωσε, µε επιβουλεύτηκε, µου φέρθηκε
ύπουλα/άνανδρα

µου έριξε στάχτη στα µάτια: µε καθησύχασε µε δικαιολογίες, µε ξεγέλασε
η πράξη του έγινε δούρειος ίππος
για τους άλλους: τους εξαπάτησε δόλια και επιτήδεια
το βασάνισα στο µυαλό µου: το σκέφτηκα πολύ καλά, το εξέτασα απ' όλες

τις πλευρές
είναι φαύλος κύκλος: κύκλος που δεν κλείνει ποτέ, δεν οδηγεί

πουθενά, δεν υπάρχει λύση, είναι αδιέξοδη
διαδικασία

αποκρυστάλλωση γνώµης: διαµόρφωση / σχηµατισµός οριστικής γνώ-
µης

πλαστογράφηση της αλήθειας: παραχάραξη/παραποίηση/παραµόρφωση της
αλήθειας

χαλκευµένες ειδήσεις: ψευδείς, παραποιηµένες, πλαστές ειδήσεις
ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα: απόδειξε, κάνε το αν µπορείς, τόλµα 
φωνή βοώντος εν τη ερήµω: λόγια στα οποία κανείς δε δίνει σηµασία,

δεν τα ακούει

• ΣΕΛ. 47
Να σχηµατιστούν φράσεις µε τις παρακάτω λέξεις και να επισηµανθεί -αν υπάρ-

χει- η εννοιολογική διαφορά των συνώνυµων λέξεων: πειστικότητα, προσεταιρισµός,
πειθαναγκασµός, προσηλυτισµός, προπαγάνδα, διαφώτιση, προσέλκυση, παραπλά-
νηση.

à πειστικότητα: η ικανότητα να πείθει κάποιος, έχοντας γνώση του θέµατος πείρα
και κατάλληλη επιχειρηµατολογία (συµβάλλει βέβαια και η εµφάνιση, οι τρόποι, το
λεξιλόγιο, δηλ. τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία).
Η πειστικότητα του µάρτυρα δεν άφηνε περιθώρια για αµφιβολίες.

à προσεταιρισµός: η απόκτηση οπαδών και φίλων. 
Για να εξασφαλίσει τον προσεταιρισµό επιπλέον οπαδών υποσχέθηκε υψηλές οι-

κονοµικές απολαβές.
à πειθαναγκασµός: η χρήση εξαναγκασµού για να πεισθεί κάποιος, χρησιµοποιώ-

ντας ψυχολογική βία ή απειλές. 
Η χρήση ψυχολογικής βίας αποτελεί µορφή πειθαναγκασµού που καταδικάζεται

από τα φιλελεύθερα και δηµοκρατικά καθεστώτα.
à προσηλυτισµός: η συστηµατική προσπάθεια διάδοσης θρησκευτικών κυρίως ιδεών

αλλά και πολιτικών για απόκτηση οπαδών.
Με το Προεδρικό διάταγµα που υπογράφτηκε από όλα τα κόµµατα της Βουλής α-
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παγορεύτηκε ο θρησκευτικός προσηλυτισµός.
à προπαγάνδα: η συστηµατική προσπάθεια για τη διάδοση πολιτικών ιδεών, κοινω-

νικών αρχών, θρησκευτικών δοξασιών, που συντελείται κυρίως µε τη χρήση παρα-
πειστικών µεθόδων.
Εµπορική προπαγάνδα ασκείται κυρίως διαµέσου της διαφήµισης, που αποσκοπεί

στη µεταστροφή της κοινής γνώµης για ένα προϊόν και συνακόλουθα στην απόκτησή
του.
à διαφώτιση: διευκρίνιση, διαλεύκανση, σαφής και αντικειµενική πληροφόρηση (από

κάποιον εκπαιδευµένο και ενηµερωµένο) που σκοπεύει στην αποκάλυψη της αλή-
θειας σε κάποιον που µαθητεύει. 
Αφού δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε οριστικό συµπέρασµα, κρίνεται επιβεβλη-

µένη η πρόσκληση κάποιου ειδικού, για να βοηθήσει στη διαφώτιση της κοινής γνώ-
µης.
à προσέλκυση: η προσπάθεια να πάρουµε κάποιον µε το µέρος µας, να αποκτήσουµε

οπαδούς, φίλους µε την άσκηση ιδε-ολογικής, συναισθηµατικής επίδρασης πάνω
τους.
Με τη συνεπή και αξιοπρεπή στάση του πέτυχε προσέλκυση πολλών ψηφοφόρων

και εξασφάλισε την προεδρία για πολλά χρόνια. Πιστεύει πως µε τη φιλολαϊκή του
ρητορεία θα πετύχει την προσέλκυση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων και θα
διευρύνει την εκλογική βάση του κόµµατός του.
à παραπλάνηση: εκτροπή από την ορθότητα µε τη χρήση παραπειστικών και αναλη-

θών επιχειρηµάτων ή πλαστών τεκµηρίων, η απόκρυψη της αλήθειας µε σκοπό την
εξαπάτηση για ιδιοτελείς λόγους.
Οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι µε τη σωρεία των σοφισµάτων του επιχείρη-

σε συχνά παραπλάνηση του δικαστηρίου.
à Κλιµάκωση των εννοιών: πειστικότητα, διαφώτιση, προσέλκυση, προσεταιρισµός,

προσηλυτισµός, παραπλάνηση, προπαγάνδα, πειθαναγκασµός.

• ΣΕΛ. 47
Να γράψετε ένα κείµενο 100-150 λέξεων µε το οποίο να επιχειρηµατολογείτε πά-

νω σε συγκεκριµένο θέµα, π.χ. "Η κατάργηση της θανατικής ποινής". Να χρησιµο-
ποιήσετε για το σκοπό αυτό και ορισµένες από τις παρακάτω λέξεις/φράσεις: απο-
δεικτική πορεία, ντοκουµέντο, ενδεικτικό σηµείο, τεκµηριωµένη απόδειξη, αποστο-
µωτικό επιχείρηµα (πειστικό, σοβαρό, ακαταµάχητο, ανεδαφικό, κακόπιστο, παρα-
πλανητικό), απόλυτη ακρίβεια, καταφανές σφάλµα/λάθος, άστοχος συλλογισµός, ε-
παγωγικός συλλογισµός, έλεγχος της αλήθειας, απλή εικασία, πόρισµα, συµπέρα-
σµα, αβασάνιστο συµπέρασµα, άρση παρεξηγήσεων, αναιρώ, καταρρίπτω, εξουδετε-
ρώνω, παρατάσσω επιχειρήµατα, επιδέχεται επεξηγήσεις, προκύπτει/απορρέει το
συµπέρασµα, σχηµατίζω γνώµη/κρίση.

Τόσο αυτοί που υποστηρίζουν την κατάργηση της θανατικής ποινής όσο και οι πο-
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λέµιοί της διαθέτουν σοβαρά επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα. Όσοι ζητούν την
κατάργηση της θανατικής ποινής, το πρώτο που ισχυρίζονται είναι ότι υπάρχει πά-
ντα το ενδεχόµενο δικαστικής πλάνης και συνεπώς η δυνατότητα επιβολής θανατικής
ποινής αποτελεί έναν επικίνδυνο µηχανισµό νόµιµης εκτέλεσης αθώων. Tα αντεπι-
χειρήµατα της άλλης πλευράς είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ο δολοφόνος οµολογεί
ή ότι υπάρχουν αδιάσειστα και επιστηµονικά αδιάψευστα στοιχεία ή ακόµη ότι µπο-
ρεί να απαιτείται η παρέλευση εύλογου χρόνου µεταξύ καταδίκης και εκτέλεσης.

Το δεύτερο ακαταµάχητο επιχείρηµα της πρώτης οµάδας είναι ότι η θεσµοθέτηση
του θανάτου αποτελεί αδιανόητη, για την εποχή µας, προσβολή του πολιτισµού: είναι
παράλογο για µια κοινωνία να θεσµοθετεί το θάνατο. Οι υποστηρικτές, όµως, αντι-
τάσσουν σ’ αυτό το επιχείρηµα την άποψη ότι η κοινωνία οφείλει να προστατεύει τα
µέλη της, ακόµη κι όταν αυτό απαιτεί το θάνατο ορισµένων και, κυρίως, όταν οι ε-
γκληµατίες, ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί, έχουν πλήρη επίγνωση των πράξεών τους
και σχεδιάζουν και εκτελούν εν ψυχρώ τα εγκλήµατά τους.

Συνεπώς οι λειτουργοί της δικαιοσύνης οφείλουν να εξετάζουν, αν οι αποδείξεις
που προσκοµίζονται είναι τεκµηριωµένες και τα επιχειρήµατα πειστικά. Επίσης, έ-
χουν χρέος να καταρρίπτουν τα όποια λογικά σφάλµατα και τα παραπλανητικά επι-
χειρήµατα και να µην καταλήγουν σε αβασάνιστο συµπέρασµα µέσα από εσφαλµέ-
νους συλλογισµούς.

• ΣΕΛ. 48
Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων επιλέγοντας σε κάθε περί-

πτωση µια από τις ακόλουθες λέξεις (περισσεύουν δύο λέξεις): παραχάραξη (δια-
στρέβλωση, παραποίηση), χειροπιαστές, επιχειρηµάτων, δικολάβος, παραλογισµούς,
στρεψόδικος, χονδροειδή λάθη, αποκαταστήσεις, παρέταξε (πρόβαλε, εξέθεσε, πα-
ρουσίασε), εξουδετέρωσαν (αναίρεσαν, ανασκεύασαν, ανέτρεψαν), πλεκτάνες, ραδι-
ούργος, µεταστρέψουν, σοφιστείες, εικασίες, κλιµάκωση, διαφωτίζει, ορθολογισµό,
χειραγώγηση, αναπόφευκτο (αναπότρεπτο), παρασύρει, ψυχρή.

à Η παραχάραξη (διαστρέβλωση, παραποίηση) της αλήθειας αποτελεί µόνιµη µέθο-
δο, για να παρουσιάζει τα πράγµατα έτσι, ώστε τελικά κανείς να µην τον πιστεύει.

à Ο µάρτυρας παρέταξε (πρόβαλε, εξέθεσε, παρουσίασε) µια αλυσίδα αλληλοσυ-
γκρουόµενων επιχειρηµάτων, που οι συνήγοροι του αντιδίκου εξουδετέρωσαν πο-
λύ εύκολα.

à ∆ε χρησιµοποιείς χειροπιαστές αποδείξεις. Έτσι η συλλογιστική σου πορεία δεν ο-
δηγεί σε ακλόνητο συµπέρασµα.

à Είναι στρεψόδικος και δικολάβος. Αντί να προβάλλει επιχειρήµατα, µεταχειρίζε-
ται συνεχώς σοφιστείες.

à Οι άστοχοι χειρισµοί τον οδήγησαν σε χονδροειδή λάθη και µερικές φορές σε πα-
ραλογισµούς.

à Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την εξακρίβωση του λάθους, οφείλεις να απο-
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καταστήσεις την αλήθεια.
à Αυτά που ισχυρίζεται δεν αποτελούν αυταπόδεικτη αλήθεια. Είναι απλές εικασίες.
à Είναι εγκεφαλικός τύπος και διακρίνεται για τον ορθολογισµό του.
à Αντιµετωπίζει τα προβλήµατά του µε ψυχρή λογική, χωρίς ιδιαίτερους συναισθη-

µατισµούς.
à Η παιδεία δεν πρέπει να στηρίζεται στον πειθαναγκασµό και τη χειραγώγηση, για-

τί το αναπόφευκτο αποτέλεσµα µιας τέτοιας διαπαιδαγώγησης είναι η δηµιουργία
ανελεύθερων και άβουλων ατόµων.

à Τα δικτατορικά καθεστώτα χρησιµοποιούν ως ισχυρό µέσο πίεσης την προπαγάν-
δα, για να µεταστρέψουν την κοινή γνώµη.

à Είναι άνθρωπος ραδιούργος που µηχανορραφεί ασύστολα και παρασύρει σε πλε-
κτάνες τα θύµατά του.
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ΙΙ. ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ

Α. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

• ΣΕΛ. 50
Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, η διαφήµιση συνιστά µια πράξη επικοινω-

νίας. Να προσδιορίσεις τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας αυτής (ποµπό, δέκτη,
µήνυµα, επικοινωνιακό µέσο/κανάλι, επικοινωνιακό κώδικα/γλώσσα, σκοπό). Ποιες
προϋποθέσεις νοµίζεις ότι απαιτούνται για να είναι η επικοινωνία αυτή αποτελε-
σµατική, για να πετύχει δηλαδή ο ποµπός το σκοπό του;

Ο ποµπός απευθύνεται στην αγοράoστόχο ή σε οµάδα ατόµων τα οποία δε γνωρί-
ζει. Κάθε άτοµο, ανάλογα µε τα οικονοµικοκοινωνικά χαρακτηριστικά του, τη θέση
που κατέχει στην παραγωγική διαδικασία, τις ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες του, ξε-
χωρίζει κάποια στοιχεία από το "µήνυµα" της διαφήµισης, αφού τα περάσει από το
κριτήριο της προσωπικής επιλογής. Η επιλεκτικότητα είναι ως ένα βαθµό αναπόφευ-
κτη, γιατί, ο ποµπός απευθύνεται σε µεγάλο αριθµό ατόµων. Το σηµαντικότερο πρό-
βληµα για µια επιχείρηση είναι να προσεγγίσει τα άτοµα που αποτελούν την αγορά -
στόχο µε µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Έχοντας στρέψει την προσοχή στην αγορά-
στόχο που παρουσιάζει µεγαλύτερη οµοιογένεια (ως προς ορισµένα χαρακτηριστι-
κά), προσπαθεί να µειώσει την επιλεκτική διαδικασία απορρόφησης του µηνύµατος
και να πετύχει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τον προκαθορισµένο στό-
χο (π.χ. αύξηση της προτίµησης του προϊόντος, αναγνώρισή του, αύξηση των πωλή-
σεων). Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα υπόδειγµα µαζικής επικοινω-
νίας. Ποµπός είναι µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός που αξιοποιεί τις εξειδικευµέ-
νες γνώσεις ενός διαφηµιστικού γραφείου. Το "µήνυµα" που αποστέλλει ο ποµπός εί-
ναι η συγκεκριµένη διαφήµιση στις ποικίλες µορφές και εκφράσεις της. Για να γίνει
κατανοητό, θα πρέπει να "συνταχθεί" µε βάση έναν κώδικα που, σε γενικές γραµµές,
είναι αναγνώσιµος από το δέκτη. Ως δίαυλοι διοχέτευσης του µηνύµατος χρησιµο-
ποιούνται τα Μ.Μ.Ε. Οι θόρυβοι ή οι διαταράξεις είναι παράγοντες που ελαττώνουν
τις πιθανότητες µιας πετυχηµένης επικοινωνίας. Ως τέτοιοι χαρακτηρίζονται τα φυ-
σικά στοιχεία (π.χ.  θόρυβοι στην κυριολεκτική έννοια του όρου) και τα κοινωνικοοι-
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κονοµικά στοιχεία, όπως: α) αρνητική επίδραση στην αφοµοίωση του µηνύµατος φί-
λων, συναδέλφων, β) αρνητική οικονοµική συγκυρία: µείωση διαθέσιµου εισοδήµα-
τος γ) ανταγωνισµός: παρεµβολή πολλαπλών ανταγωνιστικών "µηνυµάτων", δ) προ-
σωπική επιλεκτική διαδικασία κ.ά. ∆έκτες είναι οι αγοραστές και οι τελικοί κατανα-
λωτές. Η επικοινωνία ολοκληρώνεται µε τη διαδικασία της επαναπληροφόρησης-ε-
πανατροφοδότησης, όπου ο δέκτης (αγοραστής, καταναλωτής) µετατρέπεται σε πο-
µπό και αποστέλλει στην επιχείρηση "µηνύµατα".

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ιαταράξεις - Θόρυβοι

Ποµπός:
Eπιχεί-
ρηση ή 
οργανι-

σµός

Kωδικο-
ποίηση:

του «µηνύ-
µατος» 

(διαφήµι-
ση) σε

«γλώσσα»
αντιληπτή

από το 
δέκτη

«Mήνυµα»
γραπτό,

προφορικό,
γλωσσικό 

ή µη 
γλωσσικό

∆ίαυλοι
διάδοσης
του µηνύ-

µατος

Aποκωδι-
κοποίηση
µηνύµατος

Πολλαπλοί
δέκτες

(αγοραστές
ή κατανα-

λωτές)

A
B
Γ
∆
E

επαναπληροφόρηση – επανατροφοδότηση

Το διαφηµιστικό µήνυµα διαθέτει λοιπόν: 
• τον ποµπό/παραγωγό/διαφηµιστή του προϊόντος, 
• το δέκτη, δηλαδή το καταναλωτικό κοινό, 
• το επικοινωνιακό µέσο, δηλαδή τα Μ.Μ.Ε., το διαδίκτυο ή την αφισοκόλληση,
• τον επικοινωνιακό κώδικα/γλώσσα, δηλαδή τη χρήση του λόγου, του ήχου ή και της

εικόνας, 
• και, τέλος, αποσκοπεί στην παρακίνηση του δέκτη να προτιµήσει και να αποκτήσει

το συγκεκριµένο προϊόν. 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας είναι να γνω-
ρίζει καλά ο ποµπός (διαφηµιστής) τα δεδοµένα: 
• σχετικά µε το διαφηµιζόµενο προϊόν (ιδιότητες, χρήση, γνωρίσµατα, πλεονεκτήµα-

τα ή µειονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων),
• σχετικά µε το δέκτη (καταναλωτή) στον οποίο απευθύνεται (φύλο, ηλικία, προτιµή-



σεις, αγοραστική συµπεριφορά, µορφωτικό επίπεδο).
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ο ποµπός θα διαµορφώσει ανάλογα το µήνυµά του, ως

προς το περιεχόµενο και τη µορφή του, και θα επιλέξει το κατάλληλο για την περί-
πτωση επικοινωνιακό µέσο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για µια πετυχηµένη διαφήµιση είναι ο σχεδιασµός του
διαφηµιστικού προγράµµατος το οποίο αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση της αγο-
ράς. Η ανάλυση βασίζεται στη συγκέντρωση, ταξινόµηση και αξιολόγηση πληροφο-
ριών σχετικά µε το προϊόν, µε τα κανάλια διανοµής, µε την προώθηση, µε την τιµο-
λογιακή πολιτική, µε την αγορά, µε τους καταναλωτές, µε τον ανταγωνισµό, µε το
φυσικό, οικονοµικό, πολιτικό και νοµικό περιβάλλον. 

• ΣΕΛ. 50
Παρατήρησε προσεκτικά το κείµενο µιας έντυπης διαφήµισης. Μίλησε για το πε-

ριεχόµενο και για τη µορφή του. ∆ίνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν,
ώστε να πείσει τον καταναλωτή; Μπορείς να το εντάξεις σε κάποια από τις κατηγο-
ρίες µε κριτήριο τη µορφή του µηνύµατος;

Η πρώτη διαφήµιση στη σελίδα 52 του σχολικού βιβλίου, αν και στην πραγµατικό-
τητα διαφηµίζει παγωτά, εντούτοις τόσο ο τίτλος όσο και η επεξήγησή του ελάχιστα
αναφέρονται στην επωνυµία της επιχείρησης των παγωτών. Αρχικά δίνεται η εικόνα
ενός µικρού παιδιού, που συµβολίζει την αγνότητα και την αθωότητα (συµβολίζο-
ντας, ίσως, την αγνότητα των παγωτών), µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα εφήβου (µε
τατουάζ και ιδιαίτερη  κόµµωση). Επεξηγεί κάτω από την εικόνα τους λόγους για
τους οποίους ζει σαν 17άρης και δε θα πρέπει να το αντιµετωπίζουµε ως νήπιο. Μό-
νο που δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει µε την κοπέλα του στο περίπτερο και να
τρώνε όσα παγωτά θέλουν. Ίσως αυτό και να αποτελεί το µοναδικό λόγο (υποβολή)
για να µεγαλώσει γρήγορα! Τέλος, κατά την "γευσιγνωσία" έχουµε και την "παγωτο-
γνωσία", δηλαδή γλωσσική υπερβολή. Αποτελεί δείγµα µονολόγου που επεξηγεί τόσο
τον τίτλο όσο και την εικόνα της φωτογραφίας, παρέχοντάς µας ελάχιστες πληροφο-
ρίες για τα παγωτά. 

• ΣΕΛ. 51
Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σου σχετικά µε τη γλώσσα, όπως παρουσιάζεται στα

διάφορα µέρη του διαφηµιστικού κειµένου (επικεφαλίδα, κυρίως κείµενο, σύνθηµα
(σλόγκαν); Μίλησε για το λεξιλόγιο, για τα µέρη του λόγου και τους γραµµατικούς
τύπους (ρηµατικό χρόνο, πρόσωπο, αριθµό, έγκλιση) που επικρατούν, για τη σύντα-
ξη, το ρυθµό και την ηχητική της φράσης, για τα σχήµατα λόγου που χρησιµοποιού-
νται. Προσπάθησε να εξηγήσεις τη χρήση αυτών των στοιχείων έχοντας υπόψη ότι
πρόκειται για µια "γλώσσα πειθούς".

Καλύτερο µέτρο για την αξιολόγηση της µορφής ενός µηνύµατος είναι σε ποιο
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βαθµό µετέδωσε τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν και αν έπεισε το καταναλωτι-
κό κοινό. Η χρησιµοποίηση απλής και εύληπτης γλώσσας, αλλά και συγκεκριµένων,
σύντοµων εκφράσεων του καθηµερινού προφορικού λόγου, αποτελούν προϋποθέσεις
για τη διαµόρφωση ενός πετυχηµένου µηνύµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να ανα-
φερθεί ότι οι ασύντακτες προτάσεις, η αλόγιστη παράθεση προσδιοριστικών επιθέ-
των, η συχνή χρήση του υπερθετικού βαθµού, οι επαναλαµβανόµενες συγκρίσεις, η
χρησιµοποίηση ορισµένων λέξεων αλλά και ο "βιασµός" της γλώσσας µε τις επινοού-
µενες σύνθετες λέξεις που κάνουν αναφορές στο προϊόν, αποτελούν τη συνηθισµένη
πρακτική αρκετών διαφηµίσεων. 

Παράλληλα, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας το γεγονός ότι ο λόγος
που χρησιµοποιείται είναι συγκινησιακός-συναισθηµατικός και ελάχιστα λογικός. Το
κείµενο, αν και απλό, κατανοητό και σύντοµο, λειτουργεί συνειρµικά, συνεκδοχικά,
συµβολικά, έτσι που σε ορισµένες περιπτώσεις θυµίζει ποιητικό λόγο. Εποµένως, οι
λέξεις χαρακτηρίζονται για την αλληγορική, συνδηλωτική-συνυποδηλωτική τους λει-
τουργία. Επιπλέον, η έγκλιση που προτιµάται είναι η προστακτική (παρότρυνση) και
η οριστική (δηλώνει τις πραγµατικές ιδιότητες του προϊόντος). Το ρήµα βρίσκεται
συνήθως σε χρόνο ενεστώτα και σε ενεργητική φωνή. Τα πρόσωπα που χρησιµοποι-
ούνται είναι συνήθως το β΄ ενικό και πληθυντικό, που προσδίδει αµεσότητα, φιλικό-
τητα και οικειότητα, και το γ΄ ενικό και πληθυντικό, που διακρίνεται για το κύρος
και την αξιοπιστία. Το ύφος, ανάλογα µε τη διαφήµιση, είναι σοβαρό, οικείο, χιουµο-
ριστικό.

Το σλόγκαν (λέξη που προέρχεται από την κελτική διάλεκτο και σηµαίνει κραυγή
µάχης) αποτελεί συµπύκνωση του κειµένου αλλά και όλης της διαφήµισης σε τέτοια
µορφή, που µπορεί να αποµνηµονευθεί εύκολα. Π.χ. "Η µαµά µου η καλή καθαρίζει
µε ROLI", "ΤΟΤΙS ποιότης". Συχνά λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος των παλαιότε-
ρων διαφηµιστικών εκστρατειών µε νέες, µια και εµφανίζεται αναλλοίωτο για µεγά-
λα χρονικά διαστήµατα σε πολλές διαφηµίσεις. Θεωρείται ως ένας από τους πιο ση-
µαντικούς παράγοντες για µια πετυχηµένη διαφηµιστική προσπάθεια. Πρέπει να εί-
ναι σύντοµο, να έχει ρυθµό, οµοιοκαταληξία, ή να χρησιµοποιεί παρήχηση ορισµέ-
νων φθόγγων, για να γίνεται ευκολότερη η αποµνηµόνευση. Το σλόγκαν θα πρέπει να
είναι ανταγωνιστικό, να τονίζει δηλαδή ένα "συγκριτικό πλεονέκτηµα", να προτείνει
"κάτι" στον καταναλωτή, να αποτελεί υπενθύµιση, παρότρυνση για αγορά...

• ΣΕΛ. 53
Αξιολόγησε τώρα το κείµενο της διαφήµισης, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι ει-

δικοί, πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις εξής προδιαγραφές:
– να ελκύει την προσοχή του δέκτη,
– να προκαλεί το ενδιαφέρον του,
– να του δηµιουργεί την επιθυµία να αγοράσει,
– να τον οδηγεί στην αγορά του προϊόντος.

EKºPA™H-EK£E™H °ã ENIAIOY §YKEIOY74



Η πρώτη διαφήµιση στη σελίδα 52 του σχολικού βιβλίου ελκύει την προσοχή του
καταναλωτή και προκαλεί το ενδιαφέρον του. Είναι πρωτότυπη και απλή και µας υ-
ποβάλλει σε συνειρµό ιδεών. Αµφίβολη είναι όµως η ικανότητά της να µας δηµιουρ-
γήσει την επιθυµία για αγορά. Η δεύτερη διαφήµιση, όµως, µε τη συναισθηµατική επί-
δραση που ασκεί η προστασία της µητέρας και η φροντίδα µε την οποία περιβάλλει
το µικρό παιδί, µας δηµιουργεί την επιθυµία της αγοράς του εµφιαλωµένου νερού.
Συνειρµικά, µας παραπέµπει στη φροντίδα και την προστασία που µας υπόσχεται η
συγκεκριµένη εταιρία.

• ΣΕΛ. 53
Να αναφέρετε ένα παράδειγµα διαφήµισης για την κάθε περίπτωση. Ποια νοµίζε-

τε ότι είναι η περισσότερο και ποια η λιγότερο διαδεδοµένη από τις παραπάνω τε-
χνικές στο χώρο της διαφήµισης; Έχετε µήπως εντοπίσει εσείς κάποια άλλη τεχνική;

• Συνειρµός ιδεών: 
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ, η πιο διάσηµη Eλληνίδα.
Η πιο όµορφη ξανθιά (διαφήµιση µπίρας).
Το πιο γρήγορο άτι (διαφήµιση αυτοκινήτου).

• Αναλυτική περιγραφή και επίδειξη των ιδιοτήτων του προϊόντος:
Τώρα µε στάνταρ εξοπλισµό: ABS πέµπτης γενιάς, 8 αερόσακους, κλιµατισµό,
διαρκή τετρακίνηση, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου 17 ιντσών, σκεπτόµενη
ανάρτηση και 220 άλογα στα 1.800 κ.εκ., µε χρήση διπλού στροβιλοσυµπιεστή. Τι-
µή: 15 εκατοµµύρια και 72 άτοκες δόσεις.

• Επίκληση στην αυθεντία:
29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν SKIP. Αυτοί ξέρουν. 
Οι ειδικοί της ΕΛΑΪΣ ψάχνουν για το καλύτερο λάδι.

• Επίκληση στο συναίσθηµα: 
Το κάπνισµα προκαλεί καρκίνο, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήµατα (α-
ναµφίβολα, αποτελεί πραγµατικότητα. Ο τρόπος, ωστόσο, µε τον οποίο διατυπώ-
νεται προκαλεί φόβο...). 

• Επίκληση στη λογική:
Η Τράπεζα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σας προσφέρει τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια, έως και 4
µονάδες πάνω από τον πληθωρισµό και 3 µονάδες πάνω από οποιαδήποτε άλλη
τραπεζική επένδυση ή κατάθεση.

• Λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισµός: 
Το αυτοκίνητο που ταιριάζει στον ανδρισµό σας.
Λιγότερο διαδεδοµένη είναι η επίκληση στη λογική. Περισσότερο διαδεδοµένη εί-

ναι η επίκληση στο συναίσθηµα, ο λανθάνων αξιολογικός χαρακτηρισµός, και ο συ-
νειρµός ιδεών.
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• ΣΕΛ. 53
Εργαστείτε ατοµικά ή οµαδικά, για να ετοιµάσετε µια διαφήµιση που απευθύνε-

ται σε νέους της ηλικίας σας. Σχεδιάστε πρώτα το διαφηµιστικό σας πρόγραµµα
(συγκέντρωση στοιχείων για το προϊόν, για την αγορά, για τον καταναλωτή, επιλο-
γή διαφηµιστικού µέσου κτλ.) και προχωρήστε µετά στην εφαρµογή/εκτέλεση του
προγράµµατος.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ιαφηµιζόµενο προϊόν: εγκαίνια νυχτερινού, νεανικού κέντρου διασκέδασης.
Aγορά: αν και τα συγκεκριµένα κέντρα είναι πάµπολλα, εντούτοις το νεανικό κοινό

έχει κουραστεί από τα υπάρχοντα και επιθυµεί ανανέωση στη νυχτερινή του ζωή.
Kαταναλωτής: το νεανικό κοινό που διακρίνεται για τον αυθορµητισµό και τις ανα-

νεωτικές τάσεις, όπως επίσης, και για το δυναµικό του χαρακτήρα. 
Επιλογή διαφηµιστικού µέσου: αφίσα ή ραδιοφωνικό µήνυµα.
Στρατηγική πειθούς: επίκληση στο συναίσθηµα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αφίσα: µπορεί να παρουσιάζει ένα νεαρό ζευγάρι που χορεύει ξέφρενα µέσα σε κα-

πνούς και κάτω από πολύχρωµα φώτα. Στην αφίσα θα υπάρχει το όνοµα του κέ-
ντρου, καθώς και υπότιτλος, π.χ.: "BABES, το νέο όνοµα για εκρηκτική, νεανική
διασκέδαση". 

Ραδιοφωνικό µήνυµα: δυνατή και ρυθµική µουσική. Κάποια νεανική φωνή ακούγε-
ται: "Στο BABES θα είναι όλη η παρέα µου. Αν θες εκρηκτική διασκέδαση, έλα µα-
ζί µας".

• ΣΕΛ. 53
Ελέγξτε αν υπάρχει λεκτικός πληθωρισµός (πλεονασµός και επιτήδευση στη χρή-

ση των λεκτικών στοιχείων µε αποτέλεσµα την ακυρολεξία και την ασάφεια) στη
διαφηµιστική γλώσσα. Ελέγξτε π.χ. αν υπάρχει πλεονασµός επιθέτων/επιρρηµάτων,
ειδικά παραθετικών, αν χρησιµοποιούνται "λεκτικά τέρατα" από διάθεση υπερβο-
λής, αν παρατίθενται λέξεις/φράσεις ασαφείς, απλώς για εντυπωσιασµό, π.χ. "Το
BRISTON έχει καλή γεύση· τη γεύση που πρέπει να έχει το τσιγάρο" ή "∆οκίµασε
µια µπουκιά και θα ονειρευτείς ότι τρως στο CHAMPS ELYSEES".

Το BRISTON, αφού είναι τσιγάρο, πρέπει να έχει τη γεύση του τσιγάρου. Χρησι-
µοποιεί, όµως, το επίθετο "καλή" στο ουσιαστικό "γεύση". Εµείς ως "καλοί" καπνι-
στές γνωρίζουµε και διακρίνουµε την "καλή" από την "κακή" γεύση. Γι’ αυτό το λόγο
απολαµβάνουµε µόνο την πρώτη. Επίσης διακρίνουµε και ασάφεια στη φράση "τη
γεύση που πρέπει να έχει το τσιγάρο". Έντεχνα προσπαθεί να µας υποβάλει και να
µας επηρεάσει, ώστε να προτιµήσουµε το συγκεκριµένο προϊόν.

Στη δεύτερη διαφήµιση διακρίνουµε τη λιτή πρόκληση, καθώς από τη δοκιµή µιας
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µπουκιάς θα πειστούµε, µε τη δύναµη της φαντασίας θα ονειρευτούµε ότι ζούµε σε
ένα διαφορετικό κόσµο, εκεί όπου επιθυµούν να βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι.
Άρα, γιατί όχι και εµείς;

Ένα απ' τα συνηθέστερα και πιο συχνά χαρακτηριστικά του ιδεολογικού λόγου εί-
ναι η πληθωρική µορφή. Ο πληθωρισµός συνίσταται στην ιδιαίτερη χρήση της γλώσ-
σας, στην παρουσία περισσότερων λέξεων από τις απαραίτητες για τη δηµιουργία
νοήµατος, στην επιλογή σπάνιων λέξεων, στη γραµµατική και συντακτική επιτήδευ-
ση, στην αποσπασµατικότητα, στους νεολογισµούς και τους επιτήδειους αναγραµµα-
τισµούς. ∆εν εντοπίζεται τόσο στο λεξιλόγιο, αφού αυτό δεν παρουσιάζει µεγάλες
διαφορές από την καθηµερινή οµιλία, η πληθωρική µορφή, όµως, λειτουργεί σε βάρος
του νοήµατος. Στην καλύτερη περίπτωση το κάνει δυσκολότερο και ασαφέστερο. Έ-
τσι έχουµε:

• πλεονασµό επιθέτων, επιρρηµάτων και παραθετικών: 
Ο πιο εύκολος τρόπος για ένα άνετο, όµορφο και γρήγορο ταξίδι (διαφήµιση αυτο-
κινήτου). 
Τώρα µίλησε γρήγορα, εύκολα, απλά (διαφήµιση κινητής τηλεφωνίας). 
Οι οµορφότερες και πιο αξέχαστες διακοπές σας (διαφήµιση τουριστικού γραφεί-
ου).
Για άνετο και ελεύθερο περπάτηµα, ζήστε ξέγνοιαστα, υπέροχα µοναδικά, γευτείτε
φρέσκιες εµπειρίες µε υποδήµατα ellesse.

• χρήση λεκτικών τεράτων: 
Υπεραριστούργηµα. 
Καλυτερότερο. 
Μουράτος.
Νοστιµότυρο.
Απατατάσθε.
Φυσιολάτρευτα.

• χρήση ξένων λέξεων: 
Ιt’s not what you see, it’s a way of seeing. Bolle, sunglasses [δεν έχει σηµασία (δεν εί-
ναι) αυτό που βλέπετε, αλλά ο τρόπος που κοιτάζετε. Μπολλέ, γυαλιά ηλίου]. 
That’s my secret, ("αυτό είναι το µυστικό µου", από διαφήµιση αρώµατος).

• παράθεση ασαφών λέξεων και φράσεων: 
B.M.W.: τώρα το αστέρι είµαστε εµείς. Και πιο κάτω, µε πιο µικρά γράµµατα, επε-
ξηγεί τι εννοεί, για να µην υπάρξει η παρεξήγηση ότι η B.M.W. εξαγόρασε ή εξαγο-
ράστηκε από τη MERCEDES.
Στον αγώνα της υπεροχής η B.M.W. είχε κυρίως έναν ανταγωνιστή. Πότε περνούσε
µπροστά αυτός, πότε εµείς –ο ανταγωνισµός ήταν συναρπαστικός. Τελευταία όµως
ο αγώνας αυτός κλίνει συνεχώς υπέρ της B.M.W., σε όλους τους τοµείς. Η νέα σει-
ρά 5 είναι το µόνο αυτοκίνητο που κέρδισε ΟΛΑ τα συγκριτικά τεστ όλων των ειδι-
κών περιοδικών σε όλες τις χώρες. Το αστέρι!

H ¶EI£ø 77



• στερεότυπο ύφος, καθώς το γλωσσικό µήνυµα µετατρέπεται σε σύνθηµα:
ERICSSON T 20: κολλάς µαζί του!
Το νου σας και το ΝΟΥΝΟΥ σας!
Τώρα η φωνή σου έχει δύναµη!
Είµαι µακαρονάς, τι να κάνουµε!
Ακάκιε, τα µακαρόνια να είναι ΜΙΣΚΟ!
Λούσου µε ULTREX και θα δεις!

• λογοπαίγνια:
πάνα πάν(τ)α NANNIES.
αν νοµίζετε ότι υπάρχουν καλύτερα πατατάκια - απατατάσθε.

• ΣΕΛ. 53
∆ιάλεξε µια έντυπη διαφήµιση που έχει εικόνα. Απόσπασε την εικόνα από το κεί-

µενο και ρώτησε τους συµµαθητές σου τι τους θυµίζει/υποβάλλει η εικόνα αυτή. Εξέ-
τασε τη σχέση των απαντήσεων µε το διαφηµιζόµενο προϊόν. Ποια είναι τα συµπε-
ράσµατά σου για τη λειτουργία της διαφηµιστικής εικόνας;

Στη  δεύτερη διαφηµιστική εικόνα της σελίδας 52 του σχολικού βιβλίου, το ενδια-
φέρον του καταναλωτή προσελκύεται κυρίως από τη συνειρµική λειτουργία της εικό-
νας: η µητέρα ως σύµβολο, όπως και η φύση, ο ήλιος αλλά και το νερό στην προκει-
µένη περίπτωση, είναι συνυφασµένα µε ό,τι πιο πολύτιµο έχει ο άνθρωπος, τη ζωή.
Το νόηµα που διαπνέει το προβαλλόµενο µήνυµα είναι το εξής: όπως προστατεύει
και φροντίζει στοργικά η µητέρα το µικρό παιδί, κοιτάζοντας µε απειλητικό τρόπο ό-
ποιον θελήσει να το επιβουλευτεί, κατά τον ίδιο τρόπο και η εµφιαλώτρια εταιρεία,
που παράγει, συσκευάζει και εµπορεύεται το συγκεκριµένο νερό, προστατεύει και
φροντίζει τον καταναλωτή.

• ΣΕΛ. 56
Το διαφηµιστικό µήνυµα είναι πολυσήµαντο και τις περισσότερες φορές δε δια-

κρίνε-ται καθαρά, αλλά υπολανθάνει, περνάει µέσα από συµβολισµούς. Εξέτασε συ-
στηµατικά την εικόνα της διαφήµισης. Κάνε µια περιγραφή των στοιχείων της και
προσπάθησε να αναλύσεις τη σηµασία/συµβολισµό του κάθε στοιχείου, και να εξη-
γήσεις πώς σχετίζονται τα σύµβολα αυτά µε το διαφηµιζόµενο προϊόν. Συζήτησε µε
τους συµµαθητές σου για την πειστική δύναµη της διαφηµιστικής εικόνας.

Η διαφήµιση µέσα από την προσπάθεια προώθησης και πώλησης των προϊόντων
δηµιουργεί συµβολισµούς. ∆ε λαµβάνει υπόψη της µόνο τις ιδιότητες και την ποιότη-
τα που προσφέρει το προϊόν, αλλά διαµορφώνει τις προϋποθέσεις έτσι, ώστε αυτές
οι ιδιότητες να αντιστοιχίζονται µε κάποιο συµβολισµό, για να έχουν σηµασία για
τον καταναλωτή.

Παράδειγµα διαφήµισης τσιγάρου "ΚΕΝΤ": η εικόνα παρουσιάζει ένα γιοτ, θάλασ-
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σα, δάσος από πεύκα, ακρογιαλιά. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από ηπιότητα, µοιάζει
µεσογειακό, ενώ ένα ζευγάρι, ανάλαφρα ντυµένο στα άσπρα, προχωράει αγκαλιασµέ-
νο στην ακρογιαλιά, κρατώντας στο χέρι και το τσιγάρο "ΚΕΝΤ". Η ποιότητα ζωής
που προβάλλει η συγκεκριµένη εικόνα αποτελεί το πλαίσιο ή τη γενικότερη θεµατο-
γραφία µέσα στην οποία εντάσσεται και το προϊόν που διαφηµίζεται. Τα µηνύµατα
που µπορεί να εντοπίσει κανείς είναι τα εξής:

Αυτοί που καπνίζουν "ΚΕΝΤ", είναι άτοµα που τους αρέσει η ζωή στην εξοχή και
απολαµβάνουν τις οµορφιές της φύσης. Τεχνηέντως οι εταιρίες τσιγάρων προβάλ-
λουν στις διαφηµίσεις το καθαρό περιβάλλον και τις οµορφιές της εξοχής, µετριάζο-
ντας τον αρνητικό αντίκτυπο του καπνίσµατος µέσα από τη προβολή εικόνων που α-
ναφέρονται στον υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, τονίζεται η ατµόσφαιρα της ανέ-
µελης ζωής που πηγάζει από το περιβάλλον και που αποτελεί επιδίωξη όλων µας.
Μέσα από την εικόνα διακρίνεται η τάση για φυγή από τη σκληρή πραγµατικότητα,
καθώς διαχέεται ένα αίσθηµα χαλάρωσης (έµµεση νύξη ότι µπορεί οι καπνιστές του
"ΚΕΝΤ" να γευτούν µια τέτοια ποιότητα ζωής, αν αγοράσουν το συγκεκριµένο προϊ-
όν). Η διαφηµιστική εικόνα, µε την υποβολή που ασκεί, δηµιουργεί "πρότυπα" που οι
καταναλωτές θα προσπαθήσουν να τα πλησιάσουν. Τέλος, παρέχει µια εξωραϊσµένη
εικόνα της πραγµατικότητας και, σε επίπεδο φανταστικό, ο καταναλωτής συµµετέχει
στην απόλαυση που του προσφέρει το µαγευτικό τοπίο. Έτσι, διαµορφώνεται µια θε-
τική διάθεση απέναντι στο προϊόν.

• ΣΕΛ. 57
∆ιαβάστε τα παρακάτω αποσπάσµατα και πείτε για ποιους λόγους το (Α) και το

(Β) αποτελούν δείγµατα αθέµιτης διαφήµισης, ενώ το (Γ) δείγµα παραπλανητικής.
Μπορείτε να σκεφθείτε και άλλα ανάλογα παραδείγµατα;

Το πρώτο απόσπασµα αποτελεί δείγµα αθέµιτης διαφήµισης, γιατί δε σέβεται την
προσωπικότητα και την ελεύθερη βούληση του καταναλωτή. Απευθύνεται στο υποσυ-
νείδητό του και δεν του επιτρέπει να αντισταθεί στην επιρροή της. Επιστρατεύει τε-
χνικές πειθούς που αιχµαλωτίζουν τη σκέψη, περιορίζουν την κριτική ικανότητα και
την πρωτοβουλία. Και το δεύτερο απόσπασµα αποτελεί δείγµα αθέµιτης διαφήµισης,
γιατί ασκεί και καλλιεργεί ψυχολογική βία στον καταναλωτή, υποβάλλοντας συναι-
σθήµατα φόβου, ανησυχίας και πανικού. Το τρίτο απόσπασµα αποτελεί δείγµα παρα-
πλανητικής διαφήµισης, γιατί µας εξαπατά σχετικά µε την επιστηµονική ιδιότητα του
προσώπου που εµφανίζεται στη διαφήµιση (του αποδίδει πλαστές ιδιότητες) και, συ-
νεπώς, σχετικά µε την επιστηµονική εγκυρότητα και αξιοπιστία των λόγων του, οι ο-
ποίοι και συνιστούν τη διαφηµιστική πληροφορία.  

Στο σχέδιο νόµου, ως "αθέµιτη διαφήµιση" ορίζεται εκείνη που είναι αντίθετη
προς τα χρηστά ήθη και αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσµα:
• την πρόκληση ή εκµετάλλευση αισθηµάτων φόβου,
• την πρόκληση µειωτικών διακρίσεων σχετικά µε το φύλο ή το θρήσκευµα και ιδίως
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την παρουσίαση του ενός φύλου ως χαµηλότερου πνευµατικού επιπέδου από το άλλο,
• την εξώθηση προσώπων σε πράξεις βίας,
• την εκµετάλλευση της απειρίας και ιδίως της φυσικής ευπιστίας των παιδιών,
• την άσεµνη εκµετάλλευση µέρους ή ολόκληρου του ανθρωπίνου σώµατος ως σεξου-

αλικού αντικειµένου,
• την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριµένων ή αορίστου αριθµού προσώπων

µε ορισµένα ειδικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα µε φυσικά ή διανοητικά ελαττώµατα,
Επίσης, παραπλανητική θεωρείται κάθε διαφήµιση που µε πράξη ή παράλειψη εν-

δέχεται να παραπλανήσει τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και να επηρεάσει την
οικονοµική τους συµπεριφορά ή την υπόληψή τους.

Προκειµένου να εκτιµηθεί αν µια διαφήµιση είναι παραπλανητική, λαµβάνονται υ-
πόψη όλα τα στοιχεία της, και, ιδίως οι ενδείξεις σχετικά µε:
• τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως η φύση, η σύν-

θεση, η επάρκεια, η µέθοδος και η ηµεροµηνία κατασκευής ή παροχής, η χρήση, η
ποιότητα και η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική καταγωγή και εµπορική
προέλευση,

• την τιµή και τον τρόπο διαµόρφωσης της διαφήµισης, 
• την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και δικαιώµατα του διαφηµιζοµέ-

νου (ταυτότητα, περιουσία, ικανότητες, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, βρα-
βεία, διακρίσεις).
Η διαφήµιση είναι παραπλανητική ιδίως όταν:

à η πειστικότητά της βασίζεται στην παρουσίαση προσώπων τα οποία ψευδώς εµφα-
νίζονται να έχουν επιστηµονική ή άλλη ιδιότητα, 

à δηµιουργεί την εντύπωση ότι η τεχνολογία ή η επιστήµη ορισµένης χώρας είναι ά-
µεσα ή έµµεσα δηλωτικές της ποιότητας των διαφηµιζόµενων προϊόντων,

à εµφανίζεται µε τη µορφή δηµοσιογραφικής είδησης ή σχολίου ή αρθρογραφίας ή
µε τη µορφή επιστηµονικής ανακοίνωσης, χωρίς να δηλώνεται ρητά και ευδιάκρι-
τα ότι πρόκειται για διαφήµιση.

• ΣΕΛ. 58
Υποθέστε ότι ανήκετε σε κάποιο σύλλογο προστασίας καταναλωτών. Ποιες θα ή-

ταν οι προτάσεις σας προς το Υπουργείο Εµπορίου σχετικά µε το νοµοσχέδιο για
την αθέµιτη και παραπλανητική διαφήµιση; Με ποιους άλλους τρόπους, εκτός από
τη νοµική προστασία της πολιτείας, µπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής από
την αθέµιτη και παραπλανητική διαφήµιση; 

Μερικές προτάσεις για την αθέµιτη και παραπλανητική διαφήµιση θα ήταν:
• επιβολή στις επιχειρήσεις της υποχρέωσης να τοποθετούν επί των προϊόντων ετικέ-

τες, ώστε να πληροφορούν τον καταναλωτή για τη σύνθεση και τις ιδιότητες του
προϊόντος, καθώς και τους κανονισµούς ασφαλείας που τηρεί.

• κατάρτιση και δηµοσιοποίηση πίνακα θεµελιακών δικαιωµάτων των καταναλωτών.
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• θέσπιση µέτρων  για την καταναλωτική πίστη που δίνεται στον καταναλωτή (δά-
νεια, δόσεις, πιστωτικές κάρτες).

• εφαρµογή του κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας.
• δηµιουργία συλλογικού οργάνου για τον έλεγχο των διαφηµίσεων, απαρτιζόµενο

από εκπροσώπους της πολιτείας, των καταναλωτών και των διαφηµιστών, ώστε να
παρεµποδίσουν την αθέµιτη και παραπλανητική διαφήµιση και να πληροφορήσουν
τον καταναλωτή για θέµατα ποιότητας των προσφερόµενων αγαθών και υπηρε-
σιών.

• λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των καταναλωτών σε περίπτωση που θα αγορά-
σουν ελαττωµατικά ή επικίνδυνα προϊόντα.

• οικονοµική ενίσχυση των οργανώσεων προστασίας καταναλωτών

Επίσης, µπορούµε να προσθέσουµε ότι ο καταναλωτής:
• οφείλει να ενηµερωθεί κατάλληλα, κυρίως από τα µέσα πληροφόρησης, και να εκ-

παιδευτεί, να αποκτήσει σωστή αγωγή και παιδεία µέσα από το οικογενειακό και
σχολικό περιβάλλον.

• να αναπτύξει κριτική σκέψη και να αντιµετωπίζει µε επιφυλακτικότητα και εγκρά-
τεια τις διαφηµίσεις των καταναλωτικών αγαθών.

• να συνειδητοποιήσει ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του και να µην προβαίνει σε α-
συλλόγιστες δαπάνες, αντιστεκόµενος στον καταναλωτισµό.

• να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του, θεωρώντας τον εαυτό του πνευµατική, ψυχική
και ηθική οντότητα.

• να συµµετέχει ως ενεργό µέλος σε οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών και
να αναπτύσσει συλλογικές αντιδράσεις έναντι των διαφηµιζόµενων προϊόντων που
δε σέβονται την προσωπικότητά του.

• ΣΕΛ. 58
Με βάση τα παρακάτω αποσπάσµατα να συζητήσετε το θέµα "∆ιαφήµιση και ιδε-

ολογική εξάρτηση στις υποανάπτυκτες χώρες".

Η ασυδοσία µε την οποία ασκείται η εµπορική προπαγάνδα από τις µεγάλες πο-
λυεθνικές εταιρείες, θέτει σε κίνδυνο την πολιτιστική ταυτότητα των αναπτυσσόµε-
νων ή υπό ανάπτυξη χωρών, καθώς οι εταιρείες αυτές δεν προβάλλουν τις ιδιότητες
των προϊόντων τους αλλά προσπαθούν να επιβάλουν πρότυπα και "αξίες", τρόπο
σκέψης και στάση ζωής τα οποία στηρίζονται σ’ ένα σαθρό ιδεολογικό υπόβαθρο. Ε-
ποµένως, παράγουν ιδεολογικό έργο, διαµορφώνοντας καταναλωτικές συνήθειες.
Αυτό συµβαίνει σε µεγαλύτερο βαθµό σε χώρες µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Έτσι
χειραγωγούν και αποπροσανατολίζουν τους υπό ανάπτυξη λαούς.

• ΣΕΛ. 58
∆ιαβάστε τα παρακάτω αποσπάσµατα σχετικά µε το ίδιο θέµα και ασκήστε κριτι-
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κή στα επιχειρήµατα υπέρ των συγκεκριµένων διαφηµίσεων. 
Η απόφαση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας κρίνεται ορθή, ωφέλιµη και ανα-

γκαία. Καθήκον των ∆ιεθνών Οργανισµών είναι να προασπίζουν τα δικαιώµατα και
τις ελευθερίες των ανίσχυρων λαών. Από την άλλη πλευρά, τόσο ο πρεσβευτής όσο
και οι επιχειρήσεις προσπαθούν µε αθέµιτα, παραπλανητικά, ασταθή, αβάσιµα και α-
νυπόστατα επιχειρήµατα να αντιταχθούν σ’ αυτή την απόφαση.

Ο πρεσβευτής ανέφερε ότι η απόφαση περιορίζει την ελευθερία του λόγου των ε-
λεύθερων επιχειρήσεων και συνιστά περιορισµό στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορί-
ου. Αυτό όµως δεν ευσταθεί, αφού οι ίδιες οι εταιρείες θέτουν φραγµούς και αντι-
στρατεύονται την έννοια της ελευθερίας. Επιπλέον, η έννοια της ελευθερίας δε σηµαί-
νει πλήρη ασυδοσία, γιατί τότε καταστρατηγούνται τα δικαιώµατα των ανθρώπων
και τίθενται περιορισµοί στο ευνοµούµενο κράτος. 

Το ίδιο παραπλανητικό και σοφιστικό θεωρείται το επιχείρηµα που εξέθεσαν οι ε-
πιχειρήσεις, αφού επικαλέστηκαν πως δεν ευθύνονται, αν κάποιοι προτιµούν να δια-
θέτουν τα χρήµατά τους στην ικανοποίηση πλασµατικών αγαθών. Είναι, όµως, οι ί-
διες επιχειρήσεις που µε αθέµιτο, ανεξέλεγκτο και παραπλανητικό τρόπο ασκούν ιδε-
ολογική σύγχυση και εξάρτηση διαµέσου της διαφηµιστικής παραπλάνησης, τη στιγ-
µή που οι Παγκόσµιοι Οργανισµοί προσπαθούν να θωρακίσουν τις ευάλωτες ανα-
πτυξιακά χώρες.

• ΣΕΛ. 60
∆είτε τα παραδείγµατα που ακολουθούν και προσπαθήστε να προσδιορίσετε: τον

ποµπό, το δέκτη και την τεχνική της πειθούς που χρησιµοποιείται. Σε ποια παρα-
δείγµατα κυριαρχεί ο λόγος και σε ποια η εικόνα; Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε
ειδικά για τη γλώσσα του µηνύµατος στην κάθε περίπτωση; Ποιο παράδειγµα θεω-
ρείτε πιο πειστικό;

Πρώτο παράδειγµα:
• Ποµπός: η µη κρατική οργάνωση "ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ"· 
• ∆έκτης: κάθε φιλάνθρωπος·
• Τεχνική πειθούς: κυρίως επίκληση στο συναίσθηµα (ελπίδα, συµπόνια, λύπη), στον

τίτλο "Αυτοί... γι' αυτή", αλλά και επίκληση στη λογική, στις πληροφορίες "Εµφύ-
λιος... πράξη" που δίνονται στο κείµενο µετά τον τίτλο. Στο συναίσθηµα απευθύνε-
ται και η εικόνα της διαφήµισης, αποσκοπώντας να κεντρίσει τον ανθρωπισµό µας.

• Λόγος και εικόνα: κυριαρχεί η εικόνα. Το κείµενο, αν και καλύπτει µεγαλύτερη έ-
κταση, επεξηγεί την εικόνα. Αναφέρεται στο αίσθηµα ευθύνης του κάθε ανθρώπου έ-
ναντι των συνανθρώπων του που υποφέρουν.

• Γλώσσα µηνύµατος: συγκινησιακή, συναισθηµατική, "αυτοί" (δίνει έµφαση), "άν-
θρωποι" (κεντρίζει τη συµπόνια), "βοήθεια" (δηλώνει προσδοκία), "πεθαίνουν" (είτε
κυριολεκτικά είτε µεταφορικά, δηλ. αδηµονούν για τη βοήθειά µας). Τα αποσιωπη-
τικά χρησιµεύουν για τη δηµιουργία συναισθηµατικής φόρτισης. Στο υπόλοιπο κεί-
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µενο, µε µικρές εξαιρέσεις που αφορούν λέξεις µε συγκινησιακό περιεχόµενο ("φρί-
κη, αλληλεγγύη, ευαισθητοποιηµένων, προστασία, φροντίδα, χαµόγελο, αγάπη"), έ-
χουµε λογική χρήση της γλώσσας. 

∆εύτερο παράδειγµα
• Ποµπός: η µη κρατική οργάνωση W.W.F. (Παγκόσµιο Tαµείο για τη Φύση).
• ∆έκτης: ο άνθρωπος και, κυρίως, ο ευαισθητοποιηµένος σε οικολογικά θέµατα, αλ-

λά και θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. 
• Τεχνική πειθούς: επίκληση στο συναίσθηµα (φόβος για την απειλή της καταστρο-

φής), στον τίτλο, και επίκληση στη λογική, στο κείµενο (στατιστικά στοιχεία και πα-
ραδείγµατα).

• Λόγος και εικόνα: κυριαρχεί το κείµενο του τίτλου.
• Γλώσσα µηνύµατος: στον τίτλο έχουµε τόσο λογική χρήση (όσο υπάρχουν θηρία)

όσο και συναισθηµατική (µπορούµε να κοιµόµαστε ήσυχοι, γιατί, αν πάψουν να υ-
πάρχουν θηρία, µάλλον δε θα υπάρχει πλανήτης). Έτσι, από την ξαφνική ανησυχία
στην οποία µας υποβάλλει, µας µεταφέρει στο αίσθηµα της ηρεµίας, της γαλήνης
και ασφάλειας. Παράλληλα, χρησιµοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο, που δηλώνει
πως το θέµα µας αφορά όλους, όπως και προστακτική έγκλιση για να µας παροτρύ-
νει.
Αν και η ύπαρξη άγριων ζώων είναι συνυφασµένη µε τη βία, ο άνθρωπος, που στις

µέρες µας φέρεται πιο βίαια από αυτά, αντιλαµβάνεται πως η συνέχεια της ζωής του
πλανήτη, άρα και η δική του, οφείλεται σ’ αυτά. Εποµένως, γεννάται η συναίσθηση
του χρέους και του καθήκοντος που έχει απέναντι στην προστασία των ζώων και γε-
νικότερα της φύσης.

Και οι δύο διαφηµίσεις επιτελούν το σκοπό τους µε επιτυχία. Πιθανώς, όµως, η
χρήση της εικόνας, που φορτίζει συναισθηµατικά την πρώτη διαφήµιση, ασκεί εντο-
νότερη επίδραση στο συναίσθηµα και πείθει πιο εύκολα.

• ΣΕΛ. 60
Εργαστείτε οµαδικά, για να οργανώσετε και σεις µια εκστρατεία για την ενηµέ-

ρωση της κοινής γνώµης σχετικά µε ένα ζωτικό, κατά τη γνώµη σας, θέµα. Προετοι-
µάστε π.χ. µια διάλεξη, µια συζήτηση, ένα άρθρο, ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο, µια α-
φίσα κτλ. 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
Στόχος: µείωση του αστικού θορύβου.
∆έκτης: οι συνάνθρωποί µας.
Τρόπος πειθούς: επίκληση στο συναίσθηµα.
Μέσο επικοινωνίας: αφίσα.
Η αφίσα µπορεί να δείχνει ένα σµήνος πουλιών να πετά µακριά από την πόλη λέγο-

ντας: "Σ’ αυτή την πόλη δεν ακούγεται το κελάηδισµά µας. Αυτή η πόλη δε µας σηκώνει". 
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Β. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΝΙΚΟ ΛΟΓΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ: AΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΤΗ «∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»
• ΣΕΛ. 66

Να διακρίνετε τις ευρύτερες νοηµατικές ενότητες του κειµένου. Στη συνέχεια να
συζητήσετε: 

α) Πώς δικαιολογείται η παρέµβαση του οµιλητή/συνηγόρου για την "ελευθερία
της σκέψεως" και η κριτική που ασκεί στο νόµο "περί εξυβρίσεως του Βασιλέως"; 

β) Σε ποιο σηµείο νοµίζετε ότι ο συνήγορος περιορίζεται πλέον στο θέµα και α-
σχολείται µε την ανασκευή της κατηγορίας αυτής καθαυτήν; Ποια είναι η βασική
θέση του σχετικά µε τη διακήρυξη των κατηγορουµένων; 

γ) ∆ιακρίνετε στο κείµενο λογική χρήση της γλώσσας ή συγκινησιακή ή ένα συν-
δυασµό των δύο; Να στηρίξετε την απάντησή σας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα.

• Οι νοηµατικές ενότητες είναι τέσσερις:
1η: "Υπήρξαν εποχαί... συµπληρούται": Η κοινωνική προσφορά και η σηµασία της

ελευθερίας σκέψεως, έκφρασης και λόγου.
2η: "Είναι λοιπόν σαφές... και τον νόµον": Αξιολόγηση και χαρακτηρισµός του νό-

µου στον οποίο στηρίχτηκε η κατηγορία. 
3η: "Κύριοι ένορκοι... την δόξαν του Πιλάτου": Ανασκευή της κατηγορίας.
4η: "Κύριοι ένορκοι... ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ": Η βαριά ευθύνη που επωµίζονται οι ένορκοι

στη λήψη της απόφασής τους, εκφρασµένη µε προτροπές, παραινέσεις και προ-
ειδοποιήσεις. Επίκληση στο συναίσθηµα των ενόρκων.

α) Η εκτεταµένη αναφορά του συνηγόρου στην "ελευθερία της σκέψεως" σχετίζεται
άρρηκτα µε την υπόθεση και δε διασπά την ενότητα του δικανικού λόγου. Ο συνήγο-
ρος εύστοχα ενισχύει µε αποδείξεις τα επιχειρήµατά του, εντάσσοντάς τα σε ένα ευ-
ρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο. Η ελευθερία της σκέψης αποτελεί απαραβίαστο δικαίωµα
των πολιτών, άρα, και στη συγκεκριµένη περίπτωση οι κατηγορούµενοι είχαν το α-
παραβίαστο δικαίωµα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Η κριτική στο νόµο "περί εξυβρίσεως του βασιλέως", αποσκοπεί να αποδείξει ότι
η συγκεκριµένη δίκη δε θα έπρεπε να είχε αρχίσει ή όφειλε να διεξαχθεί κάτω από άλ-
λες συνθήκες, και ότι το κατηγορητήριο δεν είναι βάσιµο, άρα οι κατηγορούµενοι εί-
ναι αθώοι. Οι απαγγελθείσες κατηγορίες βασίζονται σε νόµο ανελεύθερο, που δεν ι-
σχύει στην Ευρώπη και, όπου ισχύει, θεωρείται ξεπερασµένος ή εφαρµόζεται µε πολ-
λή προσοχή και περίσκεψη.

β) Ο συνήγορος περιορίζεται στην ανασκευή του κατηγορητηρίου στην τρίτη νοη-
µατική ενότητα, το πρώτο µέρος της οποίας έχει παραλειφθεί για λόγους οικονοµίας.
Πιστεύει ότι η διακήρυξη των κατηγορουµένων αποτελεί "τιµία πολιτική πράξη" και
ότι οι κατηγορούµενοι εξέφρασαν "µίαν πολιτικήν γνώµην" την οποία είχαν "πολιτι-
κό καθήκον" να εκφράσουν, καθώς η χώρα διερχόταν κρίσιµες στιγµές. Άρα οι φρά-
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σεις δεν είναι κατακριτέες, ούτε υπήρχε πρόθεση εξύβρισης. Οι κατηγορούµενοι είχαν
το δικαίωµα να διακηρύξουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις εξαιτίας της κρισιµότη-
τας των καιρών. Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτει τις κατηγορίες.

γ) Στο λόγο του συνηγόρου υπάρχει συνδυασµός της λογικής αλλά και της συγκι-
νησιακής γλώσσας, ιδίως στην τέταρτη θεµατική ενότητα. Προσπαθεί να ανασκευάσει
τα επιχειρήµατα του κατηγορητηρίου µε λογικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι
συναισθηµατικά ουδέτερος, αφού επιδιώκει να ασκήσει ψυχολογική και συναισθηµα-
τική επίδραση στους ενόρκους. Έτσι, χρησιµοποιεί µεταφορική συγκινησιακή γλώσ-
σα και ποµπώδεις εκφράσεις, µεταφορές-παροµοιώσεις, ρητορικές ερωτήσεις, όπως:
"Το ρεύµα της ιστορικής εξέλιξης...τέλµα", "Είναι η νίκη εναντίον των παθών και
των αδυναµιών µας", "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ", "η ελευθερία της σκέψεως... εξα-
τµίζει τα πάθη", "η Σωκρατική διδασκαλία...θύµα", "Και ένας Λαός περήφανος...του
Πιλάτου!...", "Είναι δίκη της ∆ικαιοσύνης...της Ελλάδος!". "όπως ο ήλιος, εις τον ου-
ρανόν", "ποίος πλέον θα ηδύνατο να ισχυρισθή, ότι κατέχει ολόκληρον την αλήθει-
αν;".

• ΣΕΛ. 66
Να παρατηρήσετε στο ίδιο κείµενο τους τρόπους της πειθούς που χρησιµοποιεί ο

οµιλητής. Συγκεκριµένα: 
α) Να χαρακτηρίσετε (κυριολεκτική, µεταφορική) την αναλογία µε τον Πιλάτο

και να αξιολογήσετε το συλλογισµό µε βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν στα
"Βοηθητικά στοιχεία για την αξιολόγηση". 

β) Ποια αναφορά στην αυθεντία και ποιες επικλήσεις στο συναίσθηµα εντοπίζετε
στο κείµενο; 

γ) Να αξιολογήσετε τα επιχειρήµατα που αναφέρονται στο ήθος των κατηγορου-
µένων, όσον αφορά το βαθµό της βεβαιότητας, µε την οποία προκύπτει το συµπέρα-
σµα από τις προκείµενες, και την αποτελεσµατικότητά τους. 

δ) Να σχολιάσετε τη φράση "Πιστεύω ότι η διακήρυξις είναι τιµία πολιτική πρά-
ξις. Επειδή, αν δεν το πίστευα, πώς θα ηδυνάµην να εµφανισθώ σήµερον ενώπιον υ-
µών ως συνήγορος, δια να ψευσθώ και να παραπλανήσω;".

α) Η αναλογία µε τον Πιλάτο είναι κυριολεκτική, αφού υπάρχουν πραγµατικές ο-
µοιότητες, αλλά εξωθείται πέρα από τα επιτρεπτά όρια, καθώς προϋποθέτει απόλυτη
οµοιότητα ανάµεσα στα δύο σκέλη, στους συγκρινόµενους όρους: αν οι ένορκοι ταυ-
τίζονται µε τον Πιλάτο, τότε πρέπει και οι κατηγορούµενοι να ταυτιστούν µε το Χρι-
στό. Έτσι, ενώ το συµπέρασµα απορρέει από τις προκείµενες µε λογική συλλογιστική
πορεία (είναι έγκυρο), το ίδιο το επιχείρηµα δε χρησιµοποιείται ως λογική απόδειξη.
Κυρίως, αποσκοπεί στην πρόκληση συναισθηµάτων ευθύνης και εκτέλεσης του καθή-
κοντος. Επίσης, µε τη διάσταση που δίνεται στη δίκη, ασκείται πάνω στους ενόρκους
ψυχολογική πίεση, καθώς τοποθετούνται απέναντι στην Ιστορία, και ενδέχεται να
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τους προσάψουν ηθική µοµφή, αν διαπράξουν τα ίδια σφάλµατα, όπως ο Πιλάτος. 

β) Επίκληση στην αυθεντία: η αναφορά στο Λασσάλ, σχετικά µε την ελευθερία της
σκέψης, στον Καλλιγά όσον αφορά τις συνέπειες του νόµου στον έλεγχο του πολιτι-
κού βίου, στο ∆ηµητρακόπουλο για το νοµοσχέδιο που θα τροποποιούσε το νόµο, και
στους Γερµανούς νοµοδιδασκάλους. Έµµεσες αναφορές έχουµε στην προσωποποιη-
µένη (εδώ) αυθεντία της Ιστορίας, καθώς και στους διαπρεπείς πολιτικούς Πάζη και
Παπαναστασίου που διακρίθηκαν για το ήθος και τη φιλοπατρία τους.

Επίκληση στο συναίσθηµα: όταν αναφέρεται ο συνήγορος στο ήθος και στην προ-
σωπικότητα των κατηγορουµένων "Και πώς θα ήτο δυνατόν... τίµιοι άνθρωποι", αλ-
λά και όταν απευθύνεται και προτρέπει τους ενόρκους µε επίκληση στο ήθος τους
"Κύριοι ένορκοι... ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ". Όσο  πλησιάζουµε προς το τέλος του λόγου οι επι-
κλήσεις αποκτούν µεγαλύτερη ένταση:
à ένας λαός φιλότιµος και υπερήφανος...δεν ηµπορεί να ζηλεύση την δόξαν του Πι-

λάτου...
à Συµµερίζοµαι την αγωνίαν σας, την δοκιµασίαν της ψυχής σας ...
à Υπάρχει µια νίκη, η οποία είναι µεγαλυτέρα από κάθε άλλη. Είναι η νίκη εναντίον

των παθών και των αδυναµιών µας...την οποίαν οφείλετε σήµερον να νικήσετε...
à Η δίκη η οποία διεξάγεται ... είναι δίκη της ∆ικαιοσύνης. Είναι δίκη της Ελλάδος...
à Ας είναι η απόφασις, η δική σας, δόξα δια την Λαµίαν και τιµή δια την Ελλάδα...,

ας είναι η λευκή σηµαία της αγάπης και της ειρήνης...
à Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ!...

γ) Το συµπέρασµα δε συνάγεται µε απόλυτη βεβαιότητα από τις προκείµενες. Από
τα προτερήµατα (π.χ. φιλοπατρία, ήθος) που αναφέρει ο συνήγορος, δεν απορρέει
ούτε αποδεικνύεται υποχρεωτικά η αθωότητα των κατηγορουµένων για τη συγκεκρι-
µένη κατηγορία εξύβρισης. Απλώς αποτελούν ελαφρυντικά στοιχεία. Η αποτελεσµα-
τικότητα και πειστικότητα, όµως, των επιχειρηµάτων είναι αρκετά ισχυρή: προβάλ-
λουν το κύρος και το ήθος των κατηγορουµένων, τις ηθικές τους αρετές, και έτσι η
πειθώ λειτουργεί µε την επίκληση στο συναίσθηµα του ακροατηρίου και των ενόρ-
κων. Επιδιώκει να διεγείρει την αιδώ, τη λύπη, την οργή, τη συµπάθεια και το σεβα-
σµό. Μόνον αν η εξύβριση του βασιλιά ταυτίζεται µε την υπονόµευση της πατρίδας,
τότε η αναφορά στη φιλοπατρία των κατηγορουµένων αποκτά λογική ισχύ.

δ) Με τη φράση αυτή ο συνήγορος επιχειρεί να καταδείξει την αθωότητα των κατη-
γορουµένων, επικαλούµενος την ακεραιότητα του χαρακτήρα του (στρατηγική πει-
θούς: επίκληση στο ήθος του ποµπού). Τόσο από πολιτική άποψη (το ∆ηµοκρατικό
Μανιφέστο δικαιώθηκε µε το πέρασµα των χρόνων) όσο και από την άποψη της απο-
τελεσµατικότητας - πειστικότητας είναι ισχυρή. Όµως παραπλανά, αφού δε στηρίζε-
ται στα πραγµατικά γεγονότα αλλά στην πίστη του συνηγόρου (δε θα προσερχόταν ε-
νώπιον του δικαστηρίου να παραπλανήσει αλλά να εκθέσει την αλήθεια). Έτσι, όµως,
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δίνει άλλοθι σε όλους τους συνηγόρους υπεράσπισης, ότι, δηλαδή, λένε πάντα την α-
λήθεια και οι κατηγορούµενοί τους είναι πάντα αθώοι.

• ΣΕΛ. 67
Ο οµιλητής στο σχετικό απόσπασµα του λόγου του ("Αλλά θα ήτο δυνατόν, κύριοι

ένορκοι, να τεθεί το ερώτηµα... η Zωή εναρµονίζεται και συµπληρούται".) θέλει να
αποδείξει ότι "η ελευθερία της γνώµης πρέπει να είναι απεριόριστη". Να εντοπίσετε
τη συλλογιστική πορεία που οδηγεί µε ασφάλεια στο συµπέρασµα αυτό.

Συλλογιστική πορεία βασισµένη στη θεωρητική - φιλοσοφική πλευρά του ζητήµα-
τος:

Αν περιορίσουµε την ελευθερία της σκέψης και θέσουµε απαγορευτικούς φραγ-
µούς στην ελευθερία της ψευδούς και επιβλαβούς γνώµης, επιτρέποντας µόνο την ε-
λευθερία της αλήθειας, θα εξυπηρετήσουµε καλύτερα το συµφέρον του συνόλου. 

Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι να διακρίνουµε την ορ-
θή και αληθή γνώµη από την ψευδή ή λανθασµένη.  ∆ηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η γνώση της αλήθειας.

∆εν µπορούµε, όµως, να ισχυριστούµε ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αφού είναι
αδύνατον να κατέχουµε ολόκληρη την αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια δεν είναι προσιτή
στον άνθρωπο, αφού υπεισέρχονται υποκειµενικοί παράγοντες. 

Εποµένως, ο περιορισµός της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης είναι δυνατόν να ε-
µποδίσει και την αλήθεια ή να εκλάβουµε την αλήθεια ως ψεύδος και το ψεύδος ως α-
λήθεια.

Άρα, δεν πρέπει να περιοριστεί ούτε να απαγορευτεί η ελευθερία της σκέψης.

Συλλογιστική πορεία βασισµένη στη πρακτική - κοινωνική πλευρά του ζητήµατος:
Η ελευθερία της σκέψης πρέπει να περιοριστεί, αν είναι επιβλαβής στην πράξη, αν

δηλαδή οδηγεί σε αναρχία και αποσύνθεση. 
Αλλά, αντιθέτως, αυτό δε συµβαίνει, γιατί η ελευθερία της σκέψης είναι "φορεύς

της Μεταρρυθµίσεως και οδηγεί ειρηνικώς προς το Μέλλον". Η ανθρωπότητα οδη-
γείται προς το µέλλον µε τη µεταρρύθµιση και την επανάσταση. Η κατάργηση της ε-
λεύθερης σκέψης οδηγεί στην επανάσταση, τη βία και τη συνωµοσία. 

Άρα, δεν πρέπει να περιοριστεί η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης.

• ΣΕΛ. 67
Στο ίδιο απόσπασµα ο οµιλητής χρησιµοποιεί δύο είδη ερωτήσεων· να εντοπίσε-

τε τα είδη αυτά και να αιτιολογήσετε τη χρήση του κάθε είδους.

Ρητορικές ερωτήσεις, στις οποίες δε δίνεται αλλά υπονοείται η απάντηση. Απο-
σκοπούν στο να δώσουν έµφαση στο θέµα στο οποίο επικεντρώνει κάθε φορά την
προσοχή του ο ρήτορας και να κινητοποιηθεί ο ακροατής: 
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à πώς θα ηδυνάµην να εµφανιστώ σήµερον ενώπιον υµών ως συνήγορος, δια να
ψευσθώ και να παραπλανήσω;

à ποίος πλέον θα ηδύνατο να ισχυρισθή, ότι κατέχει ολόκληρον την αλήθειαν;, 
à πώς θα ήτο δυνατόν... ο Πάζης...ν’ αποβλέπη...εις την ικανοποίησιν  παθών;
à πώς θα ήτο δυνατόν να είναι ένοχος ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος α-

ποτελεί εγκαλλώπισµα του πολιτικού κόσµου της Ελλάδος;
Ενδεχόµενες ερωτήσεις - αντιρρήσεις που θα µπορούσαν να αναφέρουν οι αντίπα-

λοι υπό µορφή ενστάσεων. 
à Αλλά θα ήτο δυνατόν, κύριοι ένορκοι, να τεθή το ερώτηµα...εξυπηρετείτο καλλίτε-

ρον;
à Αλλά ποίος, εις µίαν εποχήν, όπως η εποχή µας, θα ετόλµα να ισχυρισθή ότι γνω-

ρίζει την αλήθειαν;
à Και αν αυτό συµβαίνει εις την Φιλοσοφίαν...ολόκληρον την αλήθειαν;
à Αλλ’ ίσως θα ήτο δυνατή...αποσύνθεσιν;
à Αλλ’ ίσως θα ήτο δυνατή ακόµη µια τελευταία αντίρρησις...να υποκύπτη;

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να ανασκευάσει ορισµένα από τα πιθανά επιχειρή-
µατα των κατηγόρων και να δώσει την εντύπωση πως είναι ικανός και προνοητικός
συνήγορος και αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις τυχόν ενστάσεις των αντιπάλων. Επί-
σης, οι ερωτήσεις αυτές δηµιουργούν συλλογισµό.

• ΣΕΛ. 67
Στη συνέχεια να µετασχηµατίσετε το απόσπασµα (η συλλογιστική πορεία θα πα-

ραµείνει η ίδια) υποθέτοντας ότι επιχειρηµατολογείτε για το ίδιο θέµα σε ένα άρ-
θρο. Προσέξτε εποµένως ότι το κείµενό σας πρέπει να είναι ανάλογο προς το σκοπό
σας, δηλαδή να χαρακτηρίζεται από αντικειµενική στάση, νηφάλιο τόνο, σαφήνεια,
ακρίβεια, χρήση της κυριολεκτικής γλώσσας, χρήση του γ' ενικού ή πληθυντικού
προσώπου κτλ. Φροντίστε επίσης να αποφύγετε τη χρήση στοιχείων που απαντούν
συνήθως στον προφορικό λόγο.

Αναµφίβολα, η έννοια της ελευθερίας, και ειδικότερα της σκέψης και της έκφρα-
σης, αποτέλεσε καίριο και µείζον ζήτηµα τόσο για τους ειδικούς επιστήµονες, που το
αντιµετώπισαν κοινωνιολογικά, όσο και για τους φιλοσόφους, που το αντιµετώπι-
σαν φιλοσοφικά. Αρχικά επικράτησε σκεπτικισµός και αµφισβήτηση και τέθηκε το
ζήτηµα κατά πόσο η ελευθερία της σκέψης είναι αναγκαία, ωφέλιµη ή βλαπτική, και
έπειτα αν επιβαλλόταν ή όχι η θέσπιση κάποιων ορίων σ’ αυτή. Οι απόψεις σχετικά
µε τον περιορισµό της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης προέρχονταν κυρίως από
τους οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά ισχυρούς, που είχαν εύλογο συµφέρον να
φιµώσουν τη γνώµη και την έκφραση των ανίσχυρων. Οι απόψεις τους βασίστηκαν
στο συλλογισµό: η ελευθερία της γνώµης οφείλει να µην είναι απεριόριστη, γιατί εί-
ναι πιθανόν κάποια γνώµη να είναι ψευδής και επιβλαβής για το πνευµατικό, κοινω-
νικό και οικονοµικό συµφέρον του συνόλου. Εποµένως, για το καλό του κοινωνικού
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συνόλου επιβάλλεται να τεθούν περιορισµοί.
Από τη στιγµή, όµως, που κάποιος προβάλλει αδυναµία να ισχυριστεί πως κατέχει

ολόκληρη την αλήθεια, την απόλυτη Αλήθεια, αλλά αποδέχεται πως κατέχει τµήµα
αυτής (και µάλιστα διαµορφωµένη µε υποκειµενικούς κανόνες), τότε ενδέχεται η
γνώµη του να είναι πλασµατική, επισφαλής, αβέβαιη, ψευδής ή ακόµη και επιβλαβής.
Άρα, επιβάλλεται ο έλεγχος, η αξιολόγησή της και η σύγκρισή της και µε άλλες υπο-
κειµενικές γνώµες, ώστε να προσεγγιστεί, αν ποτέ αυτό καταστεί εφικτό, η απόλυτη
αλήθεια, που την κατέχει ο Θεός, και να εξυπηρετηθεί το συµφέρον του κοινωνικού
συνόλου. Εποµένως, η ελεύθερη έκφραση της γνώµης και της σκέψης όχι µόνο είναι
αναγκαία, αλλά ωθεί τον άνθρωπο στη γνώση της αλήθειας και στη διαρκή κατάκτη-
ση των τοµέων του επιστητού για τους οποίους υπάρχει άγνοια. 

Ως παραδείγµατα της σχετικότητας της ανθρώπινης γνώσης µπορεί κάποιος να
παραθέσει τις λαθεµένες αντιλήψεις ότι η βία είναι αναγκαία και φυσιολογική, ότι οι
άνθρωποι από τη φύση τους είναι ελεύθεροι ή δούλοι, ότι το δίκιο ανήκει πάντα στον
ισχυρό, ότι η γη είναι τετράγωνη και δεν κινείται, και τόσα άλλα.

Σ’ αυτό το σηµείο θα µπορούσε κάποιος να εκφέρει αντιρρήσεις και επιφυλάξεις:
µήπως η ελεύθερη σκέψη είναι ωφέλιµη µόνο στο θεωρητικό επίπεδο, ενώ στο πρα-
κτικό είναι επιβλαβής, καθώς αναµοχλεύει τα πάθη, γιγαντώνει τις αντιθέσεις, υπο-
σκάπτει και αποσταθεροποιεί τα κοινωνικά θεµέλια;

Η ανθρώπινη ιστορία, όµως, διατείνεται ακριβώς για το αντίθετο, αφού καθορίζε-
ται και εξελίσσεται µε γνώµονα δύο σηµαντικούς παράγοντες, τον σωστό της Μεταρ-
ρύθµισης και τον εσφαλµένο της Επανάστασης. Η ελευθερία της σκέψης εντάσσεται
στη Μεταρρύθµιση, γιατί διευρύνει το πνεύµα, καλλιεργεί το ήθος, δηµιουργεί υπεύ-
θυνη και ώριµη συνείδηση, στοιχεία που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ειρηνι-
κής συµπόρευσης προς το µέλλον. Ο περιορισµός της ελευθερίας, από την άλλη πλευ-
ρά, οδηγεί σε επαναστάσεις, σε βίαιες συγκρούσεις, σε εξύφανση συνωµοσιών και δη-
µιουργία κινηµάτων, που αντιστρατεύονται κάθε έννοια προόδου και ειρηνικής κοι-
νωνικής συνύπαρξης, και οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στην κοινωνική τελµάτω-
ση και παρακµή.

Εποµένως, όσοι καταδιώκουν την ελεύθερη σκέψη και έκφραση δε στειρεύουν µό-
νο, όπως είπε ο Λασσάλ, την πηγή της ανθρώπινης τελειοποίησης, αλλά προσβάλ-
λουν ακόµη και τη δηµόσια τάξη, εξωθούν το Κράτος στη βίαιη ανατροπή και στον ό-
λεθρο.

• ΣΕΛ. 67
Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο (80-100 λέξεις) τη φράση: "∆ιότι η πλειοψηφία

έχει την ελευθερίαν της δράσεως, πρέπει και η µειοψηφία -και µάλιστα αυτή, κατ' ε-
ξοχήν- να έχη την ελευθερίαν της σκέψεως".

Βασική προϋπόθεση για το χαρακτηρισµό µιας πολιτείας ως "ευνοµούµενης" θεω-
ρείται η εγκαθίδρυση δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η διακυβέρνησή της από δίκαιους
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νόµους και η προάσπιση της ελευθερίας των πολιτών. Σε µια τέτοια πολιτεία, η ε-
κλεγµένη από το λαό Κυβέρνηση διαθέτει την ελευθερία της δράσεως, αυτό όµως δε
σηµαίνει πως η µειοψηφία αναγκαστικά οφείλει να έχει περιορισµένη την ικανότητά
της να κρίνει και να σκέπτεται ελεύθερα. Κι αυτό, γιατί η ελευθερία της δράσεως
µπορεί να αποβεί ασύδοτη, αυθαίρετη και καταχρηστική. Άρα, η µειοψηφία είναι επι-
φορτισµένη µε το καθήκον να ασκεί κριτική και έλεγχο στην εξουσία. Επιπλέον, κά-
ποια άποψη της πλειοψηφίας ενδέχεται να είναι πρακτικά µη εφαρµόσιµη, ή να έχει
επικίνδυνες επιπτώσεις για τη µειοψηφία. Για λόγους γοήτρου ή συµφέροντος, συνή-
θως, η απόφαση για πράξη των πολλών, αν δε συναντήσει την κατάλληλη αντίδραση
από την πλευρά των λίγων, ούτε υποχωρεί µα ούτε και συµβιβάζεται. Εποµένως, εί-
ναι υποχρεωτικός ο αντίθετος λόγος και η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί ανα-
γκαίο παράγοντα διασφάλισης της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος.

• ΣΕΛ. 67
Να υποστηρίξετε σε δύο παραγράφους (160-200 λέξεις) την άποψη: "Η ελευθερία

της σκέψεως δεν πρέπει να είναι απεριόριστη". Υποθέστε ότι απαντάτε: α. ως κατή-
γορος στο συνήγορο, ή β. ως αρθρογράφος σε άρθρο που υποστηρίζει την αντίθετη
άποψη. Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε το κατάλληλο ύφος, ανάλογα µε το σκοπό
σας.

α) Κύριοι δικαστές, κύριε συνήγορε,
αναφέρθηκε ότι η απεριόριστη ελευθερία της σκέψης αποτελεί αναφαίρετο ανθρώ-

πινο δικαίωµα και ότι η παραβίασή της προσκρούει στις αρχές της δηµοκρατίας και
της ελευθερίας. Όµως, κάθε λόγος έχει και τον αντίλογό του, τόσο στα φυσικά όσο
και στα ανθρώπινα πράγµατα. Γιατί οφείλουµε να δεχτούµε το απεριόριστο στην ε-
λευθερία της σκέψης; Γιατί να αντιβαίνουµε τους φυσικούς νόµους αναίτια; Είναι σε
όλους σας γνωστό πως η σκέψη, ως φυσική ιδιότητα του ανθρώπου, δε χαρακτηρίζε-
ται πάντα ως ηθική και επωφελής, αλλά και ως ανήθικη ή, ακόµη, και διεστραµµένη,
µε άµεσο αντίκτυπο και στις πράξεις, αφού αυτές έχουν την αφετηρία τους στη σκέ-
ψη. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που πλεονάζει στις µέρες µας: οι ηθικές και ενάρετες
πράξεις ή οι κακές και επιλήψιµες; Για τους παραπάνω λόγους θα ήθελα να σκεφτεί-
τε πώς δε θα επιτρέψετε στην απόλυτα ελεύθερη σκέψη να γεννά απόλυτες και ασύδο-
τες πράξεις.

β) Πολλοί κατά καιρούς υποστήριξαν πως η ελευθερία της σκέψης πρέπει να είναι
απεριόριστη. Πριν τοποθετηθούµε υπέρ ή κατά, οφείλουµε να αναλογιστούµε πόσοι
περιορισµοί τίθενται στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον που, αν δεν υπήρχαν, θα
διακύβευαν την αρµονία, τη συµµετρία, το µέτρο και την ισορροπία. Το ίδιο ισχύει
και για την ελευθερία, και πολύ περισσότερο την πνευµατική, αφού η φύση αποτελεί
τον πρώτο περιοριστικό της παράγοντα. Αυτή προτείνει τρόπους και εµείς είµαστε
"ελεύθεροι" να επιλέξουµε κάποιον από αυτούς. Έπειτα, και µέσα στην κοινωνία επι-
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κρατούν απαγορευτικές δεσµεύσεις, καθώς η ελευθερία του καθενός από µας είναι
συνυφασµένη και οριοθετείται από την ελευθερία του συνανθρώπου µας. Η συγκρό-
τηση οργανωµένων κοινωνιών έδωσε στον άνθρωπο κατοχυρωµένα, στις µέρες µας,
δικαιώµατα. Μόνο που τα θωράκισε µε νόµους  από τις επιβουλές των επιτηδείων,
ώστε να µην είναι ούτε απεριόριστα ούτε και ανεξέλεγκτα. Γιατί, άραγε, πρέπει να εί-
µαστε ελεύθεροι να συκοφαντούµε το διπλανό µας και να του προσάπτουµε κατηγο-
ρίες ή να επιβουλευόµαστε τα κεκτηµένα δικαιώµατά του; 

• ΣΕΛ. 67
Χρησιµοποιήστε διάφορους τρόπους/µέσα πειθούς, ανάλογους µε εκείνους που ε-

ντοπίσατε στην προηγούµενη αγόρευση (επιχειρήµατα, τεκµήρια, επίκληση στο συ-
ναίσθηµα, την αυθεντία κτλ.), για να υπερασπιστείτε σε µια συζήτηση τα δικαιώµα-
τα ενός παιδιού το οποίο υποχρεώθηκε από τους γονείς του να διακόψει το σχολείο
για να εργαστεί. Για να γίνετε πιο πειστικοί µπορείτε να εντάξετε το συγκεκριµένο
γεγονός σε ένα ευρύτερο πλαίσιο (όπως έκανε και ο συνήγορος στη δίκη της Λα-
µίας), να αναφερθείτε π.χ. γενικά στο δικαίωµα του παιδιού για µόρφωση.

ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ 
Χωρίς περιστροφές και ενδοιασµούς οφείλουµε να οµολογήσουµε πως έχει ανατε-

θεί φυσικά και ηθικά στους ενήλικους και (υποτίθεται;) ώριµους γονείς το δικαίωµα,
και πρωτίστως καθήκον, της φροντίδας, καλλιέργειας, ανατροφής και κοινωνικοποί-
ησης του παιδιού. Οι γονείς οφείλουν να παραδεχτούν πως δεν έχουν µόνο δικαιώ-
µατα αλλά, κυρίως, υποχρεώσεις και καθήκοντα, τα οποία πρέπει να εκπληρώσουν,
ώστε ν’ αποκτήσουν τα παιδιά την κατάλληλη αγωγή και µόρφωση. 

Τη στιγµή που η πλειονότητα των γονέων ποθεί διακαώς το παιδί τους να αποκτή-
σει όχι µόνο τίτλους σπουδών στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, πλαισιωµέ-
νους και µε µεταπτυχιακά ή και διδακτορικά διπλώµατα, αλλά και πολύπλευρη παι-
δεία στις ξένες γλώσσες, µουσική αγωγή και άθληση, αποτελεί τουλάχιστον ανωριµό-
τητα η διαπίστωση πως κάποιοι γονείς αποφάσισαν να διακόψει το παιδί τους τις υ-
ποχρεωτικές σπουδές του. 

Αρχικά, η συγκεκριµένη απόφαση παραβιάζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα του παιδι-
ού για ίσες ευκαιρίες στη µάθηση. Επιπλέον, ως αυτόνοµη οντότητα και ξεχωριστή
προσωπικότητα, έχει τα ίδια δικαιώµατα και ίση αξία όχι µόνο µε τα άλλα παιδιά
αλλά και µε τους αδιάφορους για την πνευµατική του ολοκλήρωση γονείς, όπως και
µε κάθε άνθρωπο. Όσο κι αν ισχυρίζονται πως είναι ανεπίδεκτος µάθησης και πως η
εργασία θα τον ωφελήσει, µπορούµε να ισχυριστούµε πως κανένας από µας δε γεννή-
θηκε µε έµφυτη την τάση για µόρφωση, αλλά την απέκτησε µέσα από το περιβάλλον
όπου γεννήθηκε.

Πρέπει, τέλος, να αντιληφθούν αυτοί οι γονείς πως αν κάποιος δε διαθέτει ούτε
καν απολυτήριο Λυκείου, κρίνεται αµφίβολο, για να µην το ορίσουµε ζοφερό, το ε-
παγγελµατικό του µέλλον.
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ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
Σήµερα όποιος δε διαθέτει απολυτήριο Λυκείου, κρίνεται ακατάλληλος για οποια-

δήποτε σχεδόν θέση εργασίας. Άµεση επίπτωση αποτελεί η  κατάληξή του σε άνεργο ή
ευκαιριακά απασχολούµενο ή υποαπασχολούµενο. Πώς µπορεί να νιώθει κάποιο
παιδί, όταν µελλοντικά αντιληφθεί πως οι γονείς του αδιαφόρησαν γι’ αυτό, τη στιγ-
µή που οι άλλοι έπραξαν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, έστω και µε στερήσεις, για
να µορφώσουν το δικό τους παιδί; Ποιος σκέφτεται τα ψυχικά τραύµατα του παι-
διού που γίνεται αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης; Ποιος µπορεί να διανοη-
θεί τα αισθήµατα αντιζηλίας προς τους συνοµηλίκους, αλλά πιθανόν και µίσους
προς τους γονείς που του στέρησαν το δικαίωµα της µόρφωσης; 

Γ. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ E. BΕΝΙΖΕΛΟΥ

• ΣΕΛ. 68
Χωρίστε το κείµενο σε νοηµατικές ενότητες, δώστε τους ανάλογους πλαγιότιτ-

λους και σχηµατίστε το διάγραµµα του.

à Α΄ ενότητα: "Συµπολίται... των διά συνθηκών ησφαλισµένων δικαίων του": Τα αί-
τια (η κρισιµότητα της κατάστασης) για την πρόκληση της επανάστασης (το 1909
στο Γουδί). 

à Β΄ ενότητα: "Τοιαύτη πραγµάτων... εις ναυάγιον": Η επανάσταση ήταν αποτέλε-
σµα της κρίσιµης κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα. 

à Γ΄ ενότητα: "Κατά την κρισιµοτάτην περίοδον... θέλει εγκρίνη αυτάς πανηγυρι-
κώς": Ο υπεύθυνος πολιτικός νους (του Βενιζέλου) και το κύρος των νέων ιδεών
του. 

à ∆΄ ενότητα: "Το επ' εµοί συναισθάνοµαι... και την ευηµερίαν": Το πολιτικό όραµα
και οι προγραµµατικές δηλώσεις-υποσχέσεις του Ε. Βενιζέλου.

• ΣΕΛ. 68 
Παρατηρήστε στο κείµενο τη χρήση της περιγραφής ως µέσου πειθούς. Σε ποιο

θέµα επικεντρώνεται ο οµιλητής µε την περιγραφή και τι επιδιώκει να αποδείξει;
Προσέξτε ότι ο οµιλητής παραθέτει, χωρίς να συνδέει, το ένα µετά το άλλο, τα επι-
µέρους στοιχεία/θέµατα της περιγραφής. Γιατί νοµίζετε ότι επιλέγει αυτόν τον τρό-
πο παρουσίασης;

Στην πρώτη ενότητα του κειµένου ο οξυδερκής οµιλητής - πολιτικός επικεντρώνει
τη προσοχή του –µε τη χρήση περιγραφικού, ρεαλιστικού λόγου– στη ζοφερή κατά-
σταση που επικρατούσε στον κοινωνικό και πολιτικό τοµέα της χώρας. Η περιγραφή
των αιτίων από τον ένα τοµέα στον άλλον γίνεται ασύνδετα, ενώ παραλείπονται
πολλές φορές τα ρήµατα και χρησιµοποιεί συχνά µετοχές ή δευτερεύουσες προτάσεις.
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Επιστρατεύει τις πιο πάνω τεχνικές, για να καταδείξει πως η κακοδαιµονία και κα-
κοδιοίκηση (απαρχαιωµένο αστικό δίκαιο, νωθρή ποινική δικαιοσύνη, ανεπαρκής εκ-
παίδευση, διαπλεκόµενη κυβέρνηση...) έχουν αποδιοργανώσει το κράτος. Με αυτόν
τον τρόπο δίνει έµφαση στον πυκνό λόγο του, που διακρίνεται για το προσωπικό και
ιδιαίτερο ύφος (κοφτό και απαριθµητικό). Επιδιώκει να µεταδώσει στους πολίτες µε
τα πολιτικά µηνύµατα του λόγου του, µε πειστικά και άµεσα τεκµήρια, το αίσθηµα
του ορατού κινδύνου για τη χώρα.

• ΣΕΛ. 69
Παρατηρήστε τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η 6η παράγραφος ("Ότι ο

βίος... δικαίων του") και αιτιολογήστε την επιλογή του συγκεκριµένου τρόπου για
την ανάπτυξη της παραγράφου.

Η παράγραφος αναπτύσσεται µε την επανάληψη ειδικών προτάσεων, που εξαρτώ-
νται από ένα ίδιο αρχικό ρήµα (π.χ. "υπήρξε"). Αναφέρει µε απαρίθµηση τις συνέπει-
ες της κρατικής αποδιοργάνωσης στον κοινωνικό και πολιτικό τοµέα καθώς και στις
σχέσεις της χώρας µε τα άλλα κράτη. Ο λόγος του αποκτά ιδιαίτερο, απαριθµητικό,
κοφτό και προσωπικό τόνο και έτσι µπορεί και δίνει έµφαση στην αποτελεσµατικό-
τητα της επανάστασης, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιµη περίοδο.

• ΣΕΛ. 69
Ποιος είναι ο ρόλος των παραγράφων (6) ("Και το αποτέλεσµα πάντων τούτων;")

και (8) ("Αλλ' η επανάστασις... ιθύνων πολιτικός νους") στη διάρθρωση του κειµένου;

Οι συγκεκριµένες παράγραφοι, όπως φαίνεται και από τη µικρή έκτασή τους, λει-
τουργούν ως µεταβατικές. Η πρώτη χρησιµεύει για να περάσει ο οµιλητής µε λογικό
τρόπο στα αποτελέσµατα που είχε προκαλέσει η πολιτική και κοινωνική κατάσταση
της Ελλάδας πριν από την εξέγερση ("Τοιαύτη πραγµάτων κατάστασις ήτο φυσικόν
να αγάγη εις την εξέγερσιν"). Η δεύτερη χρησιµεύει για να δηµιουργήσει αντίθεση, ώ-
στε να περάσει από τα γενικά θέµατα της Επανάστασης στη συµβολή του και στον
πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραµάτισε στην εθνική πολιτική και κοινωνική αλλαγή
αλλά και στην αναστήλωση της χώρας, καθώς και στην εδραίωσή της στον Κόσµο.

• ΣΕΛ. 69
Χρησιµοποιήστε ορισµένες από τις παρακάτω λέξεις σε φράσεις, εντάσσοντάς τες

στο κατάλληλο γλωσσικό πλαίσιο: υποθάλπω, καταβαράθρωση, όµορος, ανερµάτι-
στος, ανυποληψία, προπηλακισµός, ιθύνων, σπεύδω, ανόρθωση, συγκρότηση, κακο-
διοίκηση.

à Ο νόµος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους υποθάλπουν εγκληµατίες.  
à Η καταβαράθρωση του γενικού δείκτη τιµών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ήταν α-
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ποτέλεσµα των πιέσεων που άσκησαν τα ∆ιεθνή Χρηµατιστήρια στην Εθνική µας
Οικονοµία.

à Η διατήρηση της ειρήνης µεταξύ όµορων κρατών κρίνεται αναγκαία για την ευηµε-
ρία και πρόοδό τους.

à Η ανερµάτιστη εκπαιδευτική µας πολιτική έχει τραγικές επιπτώσεις τόσο στη διά-
πλαση της προσωπικότητας των νέων όσο και στην επαγγελµατική τους αποκατά-
σταση. 

à Η δηµόσια οργάνωση και η κρατική διοίκηση στις µέρες µας έχουν περιέλθει σε α-
νυποληψία.

à Οι λαϊκιστές πολιτικοί συχνά µετέρχονται τη µέθοδο του προπηλακισµού των α-
ντιπάλων τους.

à Οι ιθύνοντες που τέθηκαν επικεφαλής της αντιτροµοκρατικής οµάδας υποσχέθη-
καν να πράξουν το ανθρωπίνως δυνατόν για τη σύλληψη των δραστών.

à Στο σηµείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έσπευσαν αµέσως δυνάµεις της πυροσβε-
στικής και της αστυνοµίας. 

à Η ανόρθωση της εθνικής µας οικονοµίας αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του οικονο-
µικού επιτελείου της κυβέρνησης.

à Η συγκρότηση της κυβερνητικής επιτροπής και του συµβουλίου εθνικής ασφάλειας
θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την εκλογική διαδικασία.

à Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και δηµόσιοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται
από φαινόµενα κακοδιοίκησης που, ατυχώς ή δυστυχώς για µας, διαιωνίζονται
παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί.

• ΣΕΛ. 69 
Αποδώστε στην Κοινή Νεοελληνική το περιεχόµενο της τελευταίας παραγράφου

("∆εν παραγνωρίζω... την πρόοδον και την ευηµερίαν"), κάνοντας τις απαραίτητες
αλλαγές στη σύνταξη, στη στίξη κτλ.

Συµπολίτες! Μη νοµίζετε πως περιφρονώ και υποτιµώ τα ανυπέρβλητα εµπόδια
και τις δυσκολίες που οφείλει να αντιµετωπίσει ο ανορθωτικός αγώνας µας, για να
στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία. Πιστεύω, όµως, ακράδαντα ότι, παρόλο που οι εθνικές
µας δυνάµεις έχουν εξασθενήσει (ή εξαντληθεί) εξαιτίας της µακρόχρονης κακοδιοί-
κησης, οι υλικοί και ηθικοί πόροι του Έθνους µας είναι ακόµη τόσοι, ώστε στα χέρια
των εµπνευσµένων εργατών της ανόρθωσης να επαρκούν για την αναγέννηση και α-
ναδηµιουργία της Ελλάδας. Μιας νέας Ελλάδας που θα ανταποκρίνεται στις αξιώ-
σεις και απαιτήσεις του σηµερινού πολιτισµού· που θα είναι ικανή να αποσπάσει την
εκτίµηση των πολιτισµένων λαών και να καταλάβει την πιο αξιοπρεπή θέση στην οι-
κογένεια του πολιτισµένου κόσµου· που θα έχει, τέλος, τη δυνατότητα, όταν γίνει η-
θικά και υλικά ισχυρή, να συµβάλει στην εξασφάλιση της ειρήνης στην Ανατολή µε ό-
ρους που θα ευνοούν και θα εγγυώνται την πρόοδο και την ευηµερία όλων των λαών
της περιοχής.
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• ΣΕΛ. 69 
Προσπαθήστε να εντοπίσετε στο κείµενο ρηµατικές εκφράσεις που εκφράζουν α-

πλώς υπόσχεση και άλλες που εκφράζουν ηθική δέσµευση. Για ποιο σκοπό, κατά τη
γνώµη σας, χρησιµοποιεί ο οµιλητής το καθένα από αυτά τα δύο είδη εκφράσεων;

à Ρηµατικές φράσεις που εκφράζουν απλώς υπόσχεση: "θα εργασθώ", "θα ασχολη-
θώ", "µέλλοντος ν’ αποτελέση", "θέλει αποτελέσει", "πιστεύω ακραδάντως ότι... οι
υλικοί και ηθικοί πόροι του Έθνους είναι ακόµη τοσούτοι, ώστε... να αρκέσωσιν
εις αναδηµιουργίαν Ελλάδος". O οµιλητής αποσκοπεί να γνωστοποιήσει πως, πα-
ρά τις δύσκολες, αντίξοες και προβληµατικές καταστάσεις που αντιµετωπίζει η
χώρα, είναι αποφασισµένος να πραγµατώσει το πολιτικό του πρόγραµµα. Χρησι-
µοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο, για να αναδείξει τον προσωπικό του πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ανόρθωση της χώρας, αλλά και την αυτοπεποίθησή του για την αλλαγή
της κατάστασης.

à Ρηµατικές φράσεις που εκφράζουν ηθική δέσµευση: "ο πολιτικός ανήρ οφείλει να
έχη", "να υποτάσση", "µηδέποτε θυσιάζων", "πρέπει να αποβλέπει", "µηδέποτε
σπεύδων", "µηδέποτε διστάζων". Οι ηθικές δεσµεύσεις αποκαλύπτουν πως έχει συ-
νειδητοποιήσει το κοινωνικό του χρέος και το πολιτικό του καθήκον, τα οποία και
οφείλει να επιτελέσει. Χρησιµοποιεί γ΄ενικό πρόσωπο, αφενός για να φανερώσει
πως πρόκειται για σεµνό πολιτικό και αφετέρου για να προσδώσει διαχρονικότη-
τα στις ιδέες του, ισχύ και κύρος στις απόψεις του.

• ΣΕΛ. 69
Παρατηρήστε τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται το α΄ ενικό και το

α΄πληθυντικό πρόσωπο και συζητήστε τους λόγους που υπαγορεύουν τη χρήση του
ενός ή του άλλου ρηµατικού προσώπου.

Το ά ενικό πρόσωπο χρησιµοποιείται συνολικά δεκαπέντε φορές, ιδιαίτερα στο
τµήµα του λόγου όπου εκθέτει την προσωπική του συµµετοχή στην επανάσταση και
τη συµβολή του στην ανόρθωση της χώρας µε το πολιτικό του πρόγραµµα (από την
§10 έως το τέλος του λόγου). Αντικειµενικοί λόγοι επιβάλλουν τη χρήση του, αφού ο-
µιλεί ως άτοµο ("ιθύνων πολιτικός νους"), αλλά και πολιτικοί, αφού ακόµη δεν έχει
δηµιουργήσει κόµµα.

Το α' πληθυντικό χρησιµοποιείται µόνο σε ένα σηµείο του λόγου ("εφερόµεθα α-
νερµάτιστοι"), για να γνωστοποιήσει τις κοινές για όλους τους Έλληνες αλλά και
ταυτόχρονα δυσάρεστες εµπειρίες της προηγουµένης  κρίσιµης περιόδου (συµπερι-
λαµβάνει και τον εαυτό του στους κατατρεγµένους Έλληνες). Όταν κάνει λόγο για
συνεργασία µε τους συµπολίτες του, χρησιµοποιεί αντωνυµίες, αόριστες ή δεικτικές
("µετά τούτων", µετ’ εκείνων") αλλά και επίθετα ("οµοφρόνων") ή γ΄ ενικό πρόσωπο
("ο αγών έχει να παλαίσει"). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο οµιλητής δεν εκπρο-
σωπεί κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό κόµµα, ούτε ανήκει σε πολιτικό φορέα, εποµέ-
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νως, και οι απόψεις που εκφράζει είναι µόνο προσωπικές.

• ΣΕΛ. 69
Με βάση το λόγο του Ε. Βενιζέλου, παρουσιάστε σε δύο παραγράφους τα αίτια

(την αποδιοργάνωση της χώρας σε διάφορους τοµείς) και τα αποτελέσµατα στα ο-
ποία οδήγησαν. Υποθέστε ότι δίνετε τις παραπάνω πληροφορίες ως ιστορικός. Χρη-
σιµοποιήστε, εποµένως, το κατάλληλο ύφος για το σκοπό σας. 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, επικρατούσε στην Ελλάδα κατάσταση κοινωνικής
αποδιοργάνωσης και πολιτικής σήψης. Η χώρα µαστιζόταν από πολιτικά, κοινωνικά,
δικαστικά και εκπαιδευτικά προβλήµατα. Στις κρατικές υπηρεσίες και στους δηµόσι-
ους οργανισµούς επικρατούσαν φαινόµενα αναξιοκρατίας, πολιτικής και οικονοµι-
κής διαπλοκής, διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων και συµφεροντολογίας. Στον εκ-
παιδευτικό τοµέα, η παρεχόµενη παιδεία ήταν ελλιπής και ανεπαρκής να καλύψει τις
ανάγκες. Στον τοµέα της δικαιοσύνης, η απονοµή δικαίου διακρινόταν για τον ανα-
χρονιστικό και απαρχαιωµένο χαρακτήρα της. Τέλος, όσον αφορά τις σχέσεις µε τις
γειτονικές µας χώρες, η χώρα µας έδινε την εντύπωση κράτους µε κατακτητική διάθε-
ση, ενώ η εξωτερική πολιτική δεν ήταν ενιαία και πάγια.

Η τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα εγκυµονούσε αναµφίβο-
λους κινδύνους και φαινόµενα παθογένειας. Η κατάσταση στην οικονοµία είχε επι-
φέρει χαµηλής ποιότητας βιοτικό επίπεδο, αφού οι συνθήκες διαβίωσης συνεχώς επι-
δεινώνονταν και η ποιότητα ζωής ήταν έννοια άγνωστη για τη συντριπτική πλειονό-
τητα των Eλλήνων. Η µετανάστευση αποτελούσε πλέον τη µόνη λύση. Τα προβλήµα-
τα στη δικαιοσύνη αποτέλεσαν την αιτία να χαθεί πλέον κάθε αξιοπιστία στις σχέσεις
των πολιτών µε το κράτος, αφού η αδικία, η µεροληψία και η υποκειµενικότητα είχαν
εδραιωθεί στη θέση του κράτους δικαίου. Η ελλιπής µόρφωση δηµιουργούσε τα θεµέ-
λια για τον πλήρη υποβιβασµό της εργασίας, τον ευτελισµό της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας. Το κύρος και η υπόληψη της Ελλάδας ανάµεσα στα πολιτισµένα κράτη είχε
χαθεί. Η κρατική µηχανή είχε παραλύσει, ήταν ανίκανη να αντιδράσει στις επιβουλές
των γειτόνων µας και δεχόταν στωικά τις παραβιάσεις των αναγνωρισµένων, βάσει
συνθηκών, δικαιωµάτων της.  

• ΣΕΛ. 69
Γράψτε ένα κείµενο 250-300 περίπου λέξεων, στο οποίο να σχολιάζετε ποιο στό-

χο εξυπηρετεί η εκφώνηση του συγκεκριµένου πολιτικού λόγου και µε ποια µέσα ε-
πιτυγχάνεται ο στόχος αυτός. 

Ο λόγος αυτός εκφωνείται από τον Ε. Βενιζέλο σε µια κρίσιµη εθνική καµπή. Η
κατάσταση στις γειτονικές χώρες δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, καθώς η οθωµανι-
κή αυτοκρατορία κατέρρεε και επικρατούσαν διασπαστικές δυνάµεις στους κόλπους
των µεγάλων δυνάµεων, ενώ και στο εσωτερικό της χώρας η περιρρέουσα ατµόσφαι-
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ρα ήταν αρνητική, καθώς ανέκυπταν φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας και κρατι-
κής παράλυσης: νοµοθεσία αναχρονιστική και απαρχαιωµένη, εκπαιδευτικό σύστηµα
ανεπαρκές και ελλιπές, οικονοµία αποσαθρωµένη και χρεοκοπηµένη, πολιτικό σύ-
στηµα διεφθαρµένο, διαπλεκόµενο και πελατειακό. Σ’ αυτή τη χρονική στιγµή, ο Βε-
νιζέλος πίστεψε πως θα µπορούσε να προσφέρει πολλά οφέλη στη χώρα µας, αν ήταν
σε θέση να εκµεταλλευτεί την κατάσταση, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των
πολιτών και να αντιπαρέλθει τις διεθνείς προκλήσεις.

Με το λόγο του επιχειρεί να καυτηριάσει την πολιτική (κοινωνική, οικονοµική, νο-
µική, εκπαιδευτική) κατάσταση, να δικαιολογήσει το κίνηµα στο Γουδί, να δηλώσει
την πρόθεσή του για δηµιουργία νέου πολιτικού φορέα, να προβάλει, τέλος, τον εαυ-
τό του ως ιθύνοντα πολιτικό νου και φορέα αναγέννησης, αναπτερώνοντας το κα-
ταρρακωµένο φρόνηµα, τις ελπίδες και το όραµα του λαού.

Στις παραγράφους 1-5 εκθέτει την άθλια κατάσταση, προκαλώντας στο υποσυνεί-
δητο των πολιτών την αναγκαιότητα µιας αντίδρασης, αφού η κατάσταση δεν µπορεί
να συνεχιστεί. Στην επόµενη ενότητα εκθέτει παραστατικά τις συνέπειες, ενώ οι πολί-
τες αντιλαµβάνονται µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι µια αντίδραση απέναντι
στο κατεστηµένο δεν είναι αρκετή, αν δεν καθοδηγείται και από τον κατάλληλο πολι-
τικό άντρα. Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζει τις ιδέες του, το ήθος του, το
πολιτικό του πρόγραµµα, δηµιουργώντας την πεποίθηση στο λαό πως αποτελεί το
χαρισµατικό ηγέτη που αναζητούσαν και ο οποίος θα τους λυτρώσει, βγάζοντάς τους
από το τέλµα.

Ως µέσα πειθούς χρησιµοποιεί: 
à επιχειρήµατα (επίκληση στη λογική), 
à περιγραφή ελπιδοφόρας προοπτικής στη διακυβέρνηση της χώρας (επίκληση στο

συναίσθηµα),
à αναφορά στο χαρακτήρα του και στην ιδεολογία του (επίκληση στο ήθος του πο-

µπού).

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ K. KΑΡΑΜΑΝΛΗ

• ΣΕΛ. 75
Μια βασική θέση του οµιλητή είναι ότι: "Η Ενωµένη Ευρώπη θα αποτελέση µέγα

σταθµό στην παγκόσµια ιστορία της ειρήνης, της ελευθερίας και του πνεύµατος".
Να συνοψίσετε σε ένα κείµενο (περίπου 20 στίχων) τα επιχειρήµατα µε τα οποία υ-
ποστηρίζει αυτήν την άποψη στις παραγράφους 15-22.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει παράγοντα παγκόσµιας
ειρήνης και σταθερότητας, καθώς θα συµβάλει στον περιορισµό των εθνικών προκα-
ταλήψεων, στη γεφύρωση των µακροχρόνιων αντιθέσεων, στην εξάλειψη των προ-
στριβών, των διενέξεων και των ανταγωνισµών µεταξύ των κρατών. Παράλληλα, εί-
ναι σε θέση να εδραιώσει τη συνεργασία, την οµόνοια, την αλληλεγγύη και τον αλλη-
λοσεβασµό µεταξύ των λαών. Τέλος, µπορεί να ισχυροποιήσει και να αναβαθµίσει το
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θεσµό της δηµοκρατίας και να διαφυλάξει την ελευθερία των λαών. 
Τα παραπάνω µπορούν να πραγµατωθούν µε την "καλλιέργεια" της παράδοσής

µας και την εµπέδωση της προγονικής µας κληρονοµιάς, των ηθών και εθίµων, των
παραδόσεων, του πολιτισµού µας. Οφείλουµε να αξιοποιήσουµε τα πολιτισµικά µας
στοιχεία, προσαρµόζοντάς τα στις σύγχρονες αντιλήψεις. Αυτή η γόνιµη αφοµοίωση
θα προσδώσει αναµορφωτικό περιεχόµενο στις αξίες και στο ήθος και θα αναβαθµί-
σει το ρόλο του πολίτη, θα τον καταστήσει ενεργό µέλος στην ευρωπαϊκή και παγκό-
σµια κοινωνία. Έτσι, όχι µόνο η χώρα µας, αλλά και οι ευρωπαίοι θα ωφεληθούν
πολλαπλώς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενιαία, ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη· επι-
βάλλεται να αποσκοπεί στο συµφέρον του ανθρώπου, στην προαγωγή του βιοτικού
του επιπέδου, στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

• ΣΕΛ. 75
Ο οµιλητής υποστηρίζει ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

µπορεί να συµβάλει στην πραγµατοποίηση της ιδέας της Ενωµένης Ευρώπης. Να ε-
πισηµάνετε τα επιχειρήµατα µε τα οποία τεκµηριώνει την άποψή του (βλ. κυρίως τις
παραγράφους 7, 13 και 20).

Η Ελλάδα προσφέρει, σε σχέση µε άλλες χώρες, συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην
πραγµατοποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Στην παράγραφο 7: η ένταξη της Ελλάδας στην ενωµένη Ευρώπη θα ενδυναµώσει
τις ιδέες του ανθρωπισµού και θα θωρακίσει τον ευρωπαϊκό πολιτισµό που αποτελεί
σύνθεση του αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού πολιτισµού µε το χριστιανισµό. 

Στην παράγραφο 13: η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική της θέση, έχει τη δυνατότητα
να υπεραµυνθεί της εδαφικής ακεραιότητας του ευρωπαϊκού χώρου από τις ανατολι-
κές επιβουλές και να συµβάλει στην προώθηση και σύναψη οικονοµικών και συγκοι-
νωνιακών σχέσεων µε όλες τις µεσογειακές χώρες. Επίσης, η ναυτιλιακή της δύναµη
και το ανθρώπινο δυναµικό της, µπορούν να συµβάλουν στην παγκόσµια προβολή
της ευρωπαϊκής ιδέας.

Στην παράγραφο 20: η πνευµατική µας παράδοση και η πολιτιστική µας κληρονο-
µιά οφείλουν να αναµορφώσουν και να εξανθρωπίσουν τους θεσµούς, εισάγοντας τις
έννοιες του µέτρου, της συµµετρίας, της αρµονίας και ισορροπίας, συνδέοντας τον
ορθολογισµό µε το συναισθηµατισµό.

• ΣΕΛ. 75 
"Επιβεβαιώθηκε έτσι για άλλη µια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι

ούτε επιθυµεί να γίνει κλειστή λέσχη και µάλιστα λέσχη πλουσίων". Ποιο µήνυµα ε-
πιδιώκει, κατά τη γνώµη σας, να περάσει ο οµιλητής µε διπλωµατικό τρόπο στους
εκπροσώπους των εννέα κρατών µελών της ΕΟΚ, που παρευρέθηκαν στην υπογραφή
της συνθήκης;
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à "Επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι κλειστή λέσχη και µάλιστα
λέσχη πλουσίων": εκφράζει την ευχαρίστηση και ικανοποίησή του, η οποία απορ-
ρέει από το γεγονός ότι η Ευρώπη έκανε αποδεκτό ένα κράτος όχι ιδιαίτερα πλού-
σιο οικονοµικά αλλά πλούσιο πολιτισµικά. 

à "ούτε επιθυµεί να γίνει κλειστή λέσχη και µάλιστα λέσχη πλουσίων": αποτελεί µια
προτροπή για το µέλλον. Όπως η Ελλάδα, έγινε αποδεκτή από τα άλλα κράτη-µέ-
λη, κατά τον ίδιο τρόπο επιβάλλεται να παραµείνουν ανοικτές οι πύλες της και
στο µέλλον για άλλες χώρες. Αποτελεί, δηλαδή, µια έµµεση παραίνεση προς τους
Ευρωπαίους ηγέτες να µη διαφοροποιήσουν τη θέση τους όσον αφορά την αντιµε-
τώπιση άλλων υποψήφιων χωρών στο µέλλον. 

• ΣΕΛ. 75  
Συχνά προβάλλεται σε διάφορες σχετικές οµιλίες ο ελληνικός πολιτισµός ως λίκνο

του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ο συγκεκριµένος οµιλητής, ωστόσο, παρουσιάζει στην
παράγραφο 7 τον ευρωπαϊκό πολιτισµό ως σύνθεση του ελληνικού, του ρωµαϊκού
και του χριστιανικού πνεύµατος. Γιατί νοµίζετε ότι επιλέγει αυτόν τον τρόπο; 

Ο οµιλητής αποφεύγει τις εθνικιστικές τάσεις και δεν ισχυρίζεται ότι ο ευρωπαϊ-
κός πολιτισµός αποτελεί προϊόν µόνο του αρχαίου ελληνικού πνεύµατος, αλλά ότι
συνέβαλαν στη διαµόρφωσή του και οι επιµέρους πολιτισµοί των άλλων κρατών-µε-
λών. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί πως η ένταξή µας είναι δίκαιη και κρίνει εφικτή τη
δηµιουργία µιας Ενωµένης Ευρώπης, αφού τις χώρες δεν τις χωρίζουν τόσες διαφο-
ρές, αλλά τις ενώνουν ακόµη περισσότερο τα κοινά στοιχεία.

• ΣΕΛ. 75
Ο οµιλητής στο τέλος του λόγου του επικαλείται τις απόψεις τριών προσωπικοτή-

των, θα µπορούσαµε, λοιπόν, να πούµε ότι χρησιµοποιεί την επίκληση στην αυθε-
ντία ως µέσο πειθούς. Να αξιολογήσετε την αποτελεσµατικότητα αυτής της τεχνικής
στη συγκεκριµένη περίπτωση.

Η επίκληση στην αυθεντία είναι επιτυχηµένη, εύστοχη, προσδίδει αξιοπιστία, κύ-
ρος και τεκµηριώνει αποτελεσµατικά την αξία των επιχειρηµάτων του. Ενισχύει µε
αυτόν τον τρόπο την ορθότητα των σκέψεών του, αφού οι προσωπικότητες τις οποί-
ες επικαλείται έχουν αναµφισβήτητη αξία και οι απόψεις τους είναι δύσκολο να αντι-
κρουστούν. Επίσης, οι συγκεκριµένες προσωπικότητες έζησαν σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους (ο Ισοκράτης στον 4ο αι. π.X., ο Σέλλεϋ στο 19ο και ο Τσόρτσιλ
στον 20ό) και σε διαφορετικούς τόπους (Ελλάδα και Αγγλία), που σηµαίνει, πολύ α-
πλά, ότι οι γνώµες τους διακρίνονται για τη διαχρονικότητα και καθολικότητά τους.

• ΣΕΛ. 75
Ο οµιλητής δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάγκη να αναµορφωθεί το πολιτιστικό
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πρότυπο της Ευρώπης µέσω της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αντιπαραθέτει, λοιπόν,
στους παράγοντες που, κατά τη γνώµη του, προκάλεσαν την παραµόρφωση του πολι-
τιστικού προτύπου, τις ιδέες και τις αξίες που µπορούν να το εξανθρωπίσουν. Να ε-
ντοπίσετε τους παράγοντες της αντιπαράθεσης και να σχολιάσετε τις απόψεις του ο-
µιλητή πάνω στο θέµα αυτό.

Κατά την άποψη του οµιλητή, ο ευρωπαϊκός πολιτισµός διέρχεται κρίση και βρί-
σκεται σε ιδεολογικό αδιέξοδο. Επίσης, έκδηλο είναι το πνεύµα του υλικού ευδαιµο-
νισµού και του στυγνού ορθολογισµού. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που έχουµε
χρέος να τα αναµορφώσουµε, έτσι, ώστε ο ευρωπαϊκός πολιτισµός να ξαναβρεί τον
ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα, να εξανθρωπιστεί και να αποκτήσει ηθικά ερεί-
σµατα. 

Οφείλουµε, λοιπόν, να προβούµε σε σύζευξη του ορθολογισµού µε το συναισθηµα-
τισµό, του απολλώνιου µε το διονυσιακό πνεύµα. Ακόµη, είναι αναγκαίο, στην καθη-
µερινή µας ζωή, να ενστερνιστούµε τις αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, το µέ-
τρο, τη συµµετρία, την αρµονία και την ισορροπία, και να επαναπροσδιορίσουµε τις
σηµερινές αξίες, τον υλικό ευδαιµονισµό και την άκρατη πίστη µας στα επιστηµονικά
και τεχνολογικά επιτεύγµατα. Εποµένως, επιβάλλεται να προσεγγίσουµε τις παραδο-
σιακές µας ιδέες και αξίες, γεννήµατα του ελληνικού πολιτισµού, και να τις συνδυά-
σουµε µε τις σύγχρονες, µέσα από µια διαδικασία δηµιουργικής αφοµοίωσης. Έτσι,
θα ενδυναµώσουµε τη θέση της χώρας µας στην Ενωµένη Ευρώπη. 

Από όλα τα παραπάνω, αντιλαµβανόµαστε ότι ελλοχεύει κίνδυνος για τον πολιτι-
σµό. Από τη µια ο ιδεολογικός κλυδωνισµός, η καταναλωτική υστερία, η πίστη στον
υλισµό και τα επιτεύγµατα, που θέτουν τον άνθρωπο ως µέσο και όχι ως αυτοσκοπό,
και από την άλλη η ηθική και πνευµατική αποσάθρωση προκαλούν κρίσεις στους
κόλπους του πολιτισµού. Ο οµιλητής δε διακρίνεται για τις προγονοπληκτικές τά-
σεις ούτε διέπεται από συντηρητισµό. Έχει, όµως, τη βαθιά πεποίθηση πως ο προσα-
νατολισµός στην παράδοση έχει δυναµικές προοπτικές, ώστε να ασκήσει αναµορφω-
τική και ανανεωτική επίδραση στον πολιτισµό που κλυδωνίζεται.

• ΣΕΛ. 76
Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του λόγου και την περίσταση (τόπο, χρόνο,

ακροατές) στην οποία εκφωνήθηκε, προσπαθήστε να διακρίνετε τους στόχους που ε-
πιδιώκει ο οµιλητής και σχολιάστε την καταλληλότητα / αποτελεσµατικότητα του
λόγου.

Ο λόγος εκφωνήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία Ευρωπαίων και Ελλήνων
πολιτικών ηγετών, επιστηµόνων και ανθρώπων του πνεύµατος, στις  28 Μαΐου του
1979 και κατά την επίσηµη τελετή της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο οµιλητής επιχειρεί, µέσα από το λόγο του, να εκφράσει τις προσδοκίες του από αυ-
τή την ένταξη, τα οράµατα της χώρας µας αλλά και των Ευρωπαίων, που είναι κοινά,
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τις ελπίδες που δηµιουργούνται για αναγέννηση και αναµόρφωση του πολιτισµού
αλλά και για αµοιβαία οφέλη.

Πιο συγκεκριµένα, µε το λόγο του επιδιώκει να εκφράσει την ικανοποίησή του για
την ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπογραµµίσει πως αυτή η ενοποίηση
θα συµβάλει στην πνευµατική ανάπτυξη και προαγωγή των ιδεών. Ακόµη, προσπαθεί
να αναδείξει το ρόλο που είναι ικανή να διαδραµατίσει η χώρα µας ως σταθεροποιη-
τικός και αναπτυξιακός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής, και να επισηµάνει, παράλληλα, πως επάξια κατέχει τη (δέκατη) θέ-
ση στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ο λόγος θεωρείται κατάλληλος και αποτελεσµατικός, αφού ανταποκρίνεται από-
λυτα στην περίσταση και εξυπηρετεί τους στόχους του οµιλητή. Χρησιµοποιεί την ε-
πίκληση στη λογική (κυρίως στις παραγράφους 15-22), όπου το ύφος του λόγου είναι
επίσηµο και σοβαρό, και λιγότερο την επίκληση στο συναίσθηµα (µε τη χρήση λέξεων
που φορτίζουν συναισθηµατικά και προκαλούν συγκίνηση) και την αυθεντία (στον ε-
πίλογο του λόγου). Ο λόγος, επίσης, διακρίνεται για το πλούσιο λεξιλόγιο, τη σωστή
δοµή των επιχειρηµάτων και την αισιοδοξία από την οποία εµφορείται ο οµιλητής. 

• ΣΕΛ. 76
Ο οµιλητής εκθέτει στις παραγράφους 15-22 το όραµά του για την Ευρώπη του

µέλλοντος. Συζητήστε σε ποιο βαθµό επαληθεύτηκαν ή διαψεύστηκαν οι προσδοκίες
του.

Οι οραµατισµοί του οµιλητή σχετίζονται µε την εξύψωση και ανάδειξη του ανθρω-
πισµού, την εµπέδωση του δηµοκρατικού κλίµατος και την αναµόρφωση των θεσµών,
την οικονοµική ευηµερία των κρατών-µελών, την προαγωγή του πολιτισµού και την
εδραίωση και διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όλα αυτά αναµενόταν να
συµβούν µέσα σε ένα φιλελεύθερο κλίµα ασφάλειας και αλληλοσεβασµού. Οι προϋ-
ποθέσεις υπήρχαν: κοινό πολιτισµικό πλαίσιο, κοινοί στόχοι και σκοποί, αµοιβαία
συµφέροντα. Όλα συνηγορούσαν στην καλλιέργεια κλίµατος συνεργασίας, πνευµατι-
κής ανάπτυξης και οικονοµικής ευηµερίας των λαών.

Παρόλα αυτά, είκοσι δύο χρόνια µετά την υπογραφή της ένταξης της χώρας µας
στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, εξακολουθούν να υπάρχουν µελανά σηµεία και
περιθώρια βελτίωσης. Η ύπαρξη οικονοµικών ανταγωνισµών δε βοήθησε στην κατά-
κτηση της οικονοµικής ευηµερίας από όλα τα κράτη, ούτε στην αναβάθµιση του βιοτι-
κού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.  Η ύπαρξη εθνικιστικών τάσεων δεν περιορί-
στηκε, ούτε εξαλείφτηκαν οι τριβές µεταξύ των κρατών. Από τη στιγµή µάλιστα που
η εξουσία περιήλθε σε χέρια ισχυρών, όχι µόνο δεν εξυψώθηκαν οι δηµοκρατικοί θε-
σµοί αλλά και η έννοια του "κράτους" καταβαραθρώθηκε. Η δηµοκρατία ανάχθηκε σε
πολίτευµα των ολίγων και οικονοµικά ισχυρών. 

Τα οικονοµικά προβλήµατα επέφεραν µε τη σειρά τους κλονισµό και στο πολιτι-
στικό τοπίο, αφού οι αξίες, οι ιδέες, τα ήθη, η γλώσσα, θυσιάστηκαν στο βωµό της οι-
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κονοµικής ανάπτυξης, της σύγκλισης, του υλικού ευδαιµονισµού. Η παγκοσµιοποίη-
ση διεύρυνε το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών ή, µάλλον, κατέστησε τους πλού-
σιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Η ανεργία καλπάζει, οι πολυε-
θνικές εταιρίες αποφασίζουν µείωση του εργατικού δυναµικού, αφού οι αριθµοί δε
συγκλίνουν, οι άνθρωποι θυσιάζονται για χάρη των αριθµητικών πράξεων. Οι αν-
θρωπιστικές αξίες ούτε εδραιώθηκαν ούτε προωθήθηκαν. Όσον αφορά, τέλος, τις
προσπάθειες για παγκόσµια ειρήνη αυτές αποδείχτηκαν µάλλον ατελέσφορες. 

Αναµφίβολα, δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε και τις θετικές συνέπειες από την
ευρωπαϊκή ενοποίηση. Eιδικότερα για τη χώρα µας, αν δεν είχαµε ενσωµατωθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση θα ήταν ακόµη πιο οδυνηρή. Σε όλους τους τοµείς
ανάπτυξης θα συνεχίζαµε να ακολουθούµε τους αργούς ρυθµούς του παρελθόντος.

Τα χρόνια που πέρασαν από την υπογραφή της συνθήκης ένταξής µας είναι σίγου-
ρα πολλά. Μπορεί, όµως, να µην είναι επαρκή. Οπωσδήποτε διαφαίνονται περιθώ-
ρια βελτίωσης, αν διατηρήσουµε τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας
και δεν τον αντιµετωπίσουµε ως µέσο για την επίτευξη άλλων στόχων. 

• ΣΕΛ. 76
Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες συνώνυµες: "αταλά-

ντευτη πίστη", "οικείος χώρος", "θα κατοχυρώσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης",
"εµπεδώνεται η εθνική ανεξαρτησία", "θα προαχθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισµός".

à αταλάντευτη: ακλόνητη, ακράδαντη, απαρασάλευτη, ατράνταχτη, σταθερή.
à οικείος: γνώριµος, φιλικός.
à θα κατοχυρώσει: θα διασφαλίσει, θα εδραιώσει, θα προστατεύσει, θα διαφυλάξει,

θα περιφρουρήσει.
à εµπεδώνεται: εδραιώνεται, στερεώνεται, σταθεροποιείται. 
à θα προαχθεί: θα προοδεύσει, θα εξελιχθεί, θα βελτιωθεί, θα αναπτυχθεί, θα ενισχυ-

θεί, θα τονωθεί.

• ΣΕΛ. 76
Να σχηµατίσετε φράσεις µε τα παρακάτω ονοµατικά σύνολα: έγκαιρη παρέµβα-

ση, διαρκής εγρήγορση, ανθρώπινο δυναµικό, στυγνός ορθολογιστής.

à Χάρη στην έγκαιρη παρέµβαση της αστυνοµίας τα επεισόδια περιορίστηκαν στο
χώρο του γηπέδου. 

à Οφείλουµε να βρισκόµαστε σε διαρκή εγρήγορση και να παρακολουθούµε συνεχώς
τις διεθνείς εξελίξεις, αφού έχουν άµεσο αντίκτυπο στα εθνικά µας θέµατα. 

à Το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ένα
αισιόδοξο και προσοδοφόρο µέλλον.

à Είναι τόσο στυγνός ορθολογιστής, που δεν επηρεάζεται ούτε από συναισθήµατα
ούτε συγκινείται µε λόγια ή πράξεις. Αντιµετωπίζει όλες τις καταστάσεις µε την
ψυχρή του λογική.
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• ΣΕΛ. 76
Να εξηγήσετε (αν χρειαστεί, ανατρέξτε και σ' ένα ερµηνευτικό λεξικό) τις παρα-

κάτω φράσεις:

à Η ενοποίηση κινείται µε χαρακτήρα νοµοτελειακό: η ενοποίηση συντελείται και ε-
ξελίσσεται σύµφωνα µε σταθερούς, απαρασάλευτους και απαράβατους κανόνες.
(αναγκαστική και αντικειµενική σχέση µεταξύ αιτίας και αποτελέσµατος).

à Η λογική της ιστορίας κατέστησε την ένωση κατηγορική προσταγή: η λογική της ι-
στορίας επέβαλε την ένωση ως ρητή, ηθική επιταγή - καθήκον.

• ΣΕΛ. 76
Να χρησιµοποιήσετε σε φράσεις τις παρακάτω λέξεις: οριοθετώούµαι, συνεπάγε-

ται, συσχετισµός, εξισορροπώ, ευδαιµονισµός, ευάλωτος, κατακερµατισµένος.

à Έχουµε χρέος να οριοθετήσουµε τα πλαίσια στα οποία θα κινηθούµε, ώστε να µην
υπάρξουν παρανοήσεις.

à Το Σύνταγµα οριοθετεί τις αρµοδιότητες των φορέων εξουσίας.
à Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα, του οποίου η κυκλοφορία και χρήση οριοθετείται

στις αρχές του 2002, θα θέσει εκτός κυκλοφορίας το νόµισµα µε την πιο µακρά ι-
στορία, τη δραχµή µας.

à Το γεγονός ότι δεν είναι πειστικός δε συνεπάγεται και ότι ψεύδεται.
à Ο συσχετισµός των δυνάµεων στην περιοχή επέβαλε την παρουσία ειρηνευτικών

δυνάµεων υπό την ηγεσία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 
à Η πνευµατική του καλλιέργεια και η ψυχική του οµορφιά εξισορροπεί ως ένα βαθ-

µό τη σωµατική του ασχήµια.
à Το πνεύµα του υλικού ευδαιµονισµού είναι υπεύθυνο για την πνευµατική νωθρό-

τητα και τον ηθικό εκµαυλισµό.
à Ως πολιτικός είναι ευάλωτος. Οι ιδέες του χαρακτηρίζονται από αστάθεια και αµ-

φιταλαντεύεται συχνά στη λήψη αποφάσεων.
à Κατακερµατισµένος από τη σωµατική κόπωση και την ψυχική εξουθένωση, δεν εί-

χε το κουράγιο να αντεπεξέλθει στην κρισιµότητα της κατάστασης.

• ΣΕΛ. 76
Να διακρίνετε τη σηµασιολογική διαφορά των παρακάτω σύνθετων ρηµάτων: πα-

ραµορφώνω, διαµορφώνω, αναµορφώνω, συµµορφώνω, επιµορφώνω.

à παραµορφώνω: αλλοιώνω, µεταβάλλω τη µορφή πράγµατος προς το χειρότερο,
παραποιώ.

à διαµορφώνω: δίνω σχήµα, µορφή σε κάτι ή µεταβάλλω τις ιδιότητες του χαρακτή-
ρα, διαπλάθω ηθικά ή πνευµατικά.

à αναµορφώνω: δίνω νέο σχήµα, καλύτερη µορφή σε κάτι, ανασχηµατίζω, αναπλάθω.
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à συµµορφώνω: συνταιριάζω, βελτιώνω, διορθώνω τη συµπεριφορά, συνετίζω, τα-
κτοποιώ, προσαρµόζω, φρονιµεύω, φρονηµατίζω.

à επιµορφώνω: παρέχω συµπληρωµατική, επιπρόσθετη µόρφωση.

• ΣΕΛ. 76 
Χρησιµοποιήστε σε φράσεις τη λέξη κοινότητα (ως κύριο ή κοινό ουσιαστικό) µε

διαφορετικές σηµασίες.

à Ως διοικητική διαίρεση: Σύµφωνα µε το σχέδιο "Καποδίστριας" κρίνεται απαραί-
τητη η συνένωση της πλειονότητας των ελληνικών κοινοτήτων και η δηµιουργία
νέων δήµων. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του. 

à Ως ένωση µε κοινά συµφέροντα: Οι µαθητικές κοινότητες συµβάλλουν στην ορθή
κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση των νέων ατόµων. 

à Ως ένωση ατόµων (εκτός της χώρας τους): Οι ελληνικές κοινότητες της Αυστρα-
λίας, της Νέας Υόρκης και του Καναδά αποδέχτηκαν την πρόσκληση για συµµετο-
χή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις. 

• ΣΕΛ. 76
Στο κείµενο του συγκεκριµένου πολιτικού λόγου υπάρχουν αρκετές λέξεις µε µε-

ταφορική σηµασία. Σας δίνονται παρακάτω ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα.
Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις, που έχουν µεταφο-
ρική σηµασία, µε άλλες αντίστοιχες λέξεις ή φράσεις, που έχουν κυριολεκτική σηµα-
σία. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορείτε ενδεχοµένως να αναδιατυπώσετε όλη τη
φράση.

à σκαπανείς: πρωτοπόροι, πρώτοι εµπνευστές, πρωτεργάτες.
à αλλαγή κλίµατος: αλλαγή κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών συνθηκών. 
à κοινός καρπός: κοινό επίτευγµα, προσοδοφόρο αποτέλεσµα.
à πυριτιδαποθήκη του κόσµου: πιθανή αιτία και εστία έναρξης πολεµικών συγκρού-

σεων.
à ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο µεσογειακός εξώστης της Κοινής Αγο-

ράς: Η Ελλάδα, χάρη στη γεωγραφική της θέση, περιφρουρεί και προασπίζει τα γε-
ωγραφικά όρια και προβάλλει τις ευρωπαϊκές ιδέες στο µεσογειακό χώρο.

• ΣΕΛ. 76
"Τα πολιτειακά και τα πολιτικά προβλήµατα της εποχής µας": Να αναφερθείτε

στη σηµασιολογική διαφορά των υπογραµµισµένων λέξεων φέρνοντας κάποια παρα-
δείγµατα.
à Πολιτειακός: ο σχετικός µε το πολίτευµα (πολιτειακός παράγοντας, το πολιτειακό

θέµα για τη χώρα µας έχει κλείσει, πολιτειακή αλλαγή). 
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à Πολιτικός: ο σχετικός µε τον πολίτη ή την πολιτική (πολιτικό κόµµα, θέµα, παρά-
ταξη).

• ΣΕΛ. 77
Στο κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά ονοµατικά σύνολα, που αποτελούνται από

αφηρηµένα ουσιαστικά και από µια γενική προσδιοριστική, π.χ. η επιτάχυνση των
διαδικασιών της ενοποίησης, η αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναµικού φυσικών και
ανθρώπινων πόρων, η επανασύνδεση του ορθολογισµού µε το συναισθηµατισµό, η
προσαρµογή της δηµοκρατίας στις συνθήκες της εποχής µας. Να µετατρέψετε τα πα-
ραπάνω ονοµατικά σύνολα σε ρηµατικές φράσεις.       

à επιταχύνονται οι διαδικασίες ενοποίησης,
à αξιοποιείται ένα τεράστιο δυναµικό φυσικών και ανθρώπινων πόρων,
à επανασυνδέεται ο ορθολογισµός µε το συναισθηµατισµό,
à προσαρµόζεται η δηµοκρατία στις συνθήκες της εποχής µας.

• ΣΕΛ. 78
Υποθέστε ότι ένας νεαρός ακροατής –της δικής σας περίπου ηλικίας– που ήταν

παρών στην τελετή και άκουσε το λόγο, θέλησε στη συνέχεια να ενηµερώσει ένα φί-
λο του, που ζει σε άλλη πόλη, για τα σηµεία και τις ιδέες του λόγου που του έκαναν
µεγαλύτερη εντύπωση. 

α. Τι θα του έγραφε άραγε σε µια επιστολή; 
β. Εναλλακτικά: Τι θα έγραφε ο ίδιος ακροατής στο φίλο του σχετικά µε το τι πι-

στεύει ότι θα κερδίσουν οι νέοι της Ελλάδας µελλοντικά µε την ένταξη της χώρας
τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα; 

α. 2 Ιουνίου 1979
Αγαπητέ Πάρι,
θεωρώ χρέος µου, από τη στιγµή που παρευρέθηκα στην τελετή ένταξης της χώρας

µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να σου αναφέρω τα σηµαντικότερα σηµεία της οµι-
λίας του πρωθυπουργού µας. Αρχικά εξέφρασε την ικανοποίηση  και τη συγκίνησή
του για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, θέλησε να ευχαρι-
στήσει όσους µε κόπους και πολύµοχθες προσπάθειες συνέτειναν, ώστε αυτό το όρα-
µα να γίνει πραγµατικότητα. 

Η χώρα µας, µετά την υπογραφή της συνθήκης ένταξής της, ενσωµατώθηκε σε έναν
ενιαίο πολιτισµικό και πολιτιστικό χώρο, το χώρο που ουσιαστικά τής ανήκει, αφού
η συνεισφορά και συνδροµή των αρχαίων Ελλήνων υπήρξε καταλυτική όσον αφορά
αυτό το γεγονός. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δε θέλησε να αναφερθεί εκτενώς σ’ αυτό
το ζήτηµα, καθότι ελλόχευε ο κίνδυνος του εθνικισµού, όµως µε το λόγο του κατέστη-
σε σαφές ότι ο σύγχρονος ευρωπαϊκός και παγκόσµιος πολιτισµός έχουν τις ρίζες
τους στον ελληνικό και ρωµαϊκό πολιτισµό και στο χριστιανισµό. Αποδέχτηκε πως η
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Ελλάδα δε διακρίνεται για την αναπτυγµένη οικονοµική της πολιτική αλλά για τον
πολιτισµό της και την καλλιέργεια του πνεύµατος και του ήθους. Εποµένως, οφείλει
να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και να αποκτήσει, µε τη συµπαράσταση των εταί-
ρων µας, οικονοµικά ερείσµατα, ώστε στο µέλλον να διαδραµατίσει και αυτή ρόλο
αιµοδότη για αντίστοιχες επιδιώξεις άλλων χωρών-µελών. Παράλληλα, διακήρυξε
την πρόθεση που µας διαπνέει, όχι µόνο να διατρανώσουµε και να εµπεδώσουµε το
ευρωπαϊκό όραµα αλλά και να το διαδώσουµε στις γείτονες χώρες. 

Έπειτα, τόνισε πως η ενοποίηση θα συµβάλει στην εδραίωση της παγκόσµιας ειρή-
νης, στην ενίσχυση και τόνωση του δηµοκρατικού πνεύµατος και στην προάσπιση της
ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η χώρα µας έχει τη δυνατότητα να
συνεισφέρει στην αναµόρφωση και ανανέωση του πολιτισµού. Γι’ αυτό πρέπει να α-
ξιοποιήσουµε την πνευµατική κληρονοµιά των προγόνων µας και να αφοµοιώσουµε
δηµιουργικά τις ηθικές αξίες που µας παρέδωσαν, συνδυάζοντάς τες γόνιµα µε τις
σύγχρονες. Αυτή η προσπάθεια σίγουρα αναδεικνύει προβλήµατα, αντιξοότητες και
καταστάσεις, ίσως ανυπέρβλητες, τις οποίες έχουµε χρέος να ξεπεράσουµε στο βωµό
του κοινού συµφέροντος.

Τελειώνοντας, δε λησµόνησε να αναφέρει ότι µπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις
ή παραλείψεις, όµως διατράνωσε την πεποίθησή του ότι όλα αυτά θα επιτευχθούν
και ότι η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί πλέον θέµα χρόνου.

β. 2 Ιουνίου 1979
Αγαπητέ Πάρι,
τελικά κατόρθωσα να παραστώ στην τελετή ένταξης της χώρας µας στην Ευρω-

παϊκή Οικονοµική Κοινότητα και να είµαι αυτήκοος µάρτυς του λόγου που εκφωνή-
θηκε από τον Πρωθυπουργό µας. Σίγουρα, θα παρακολούθησες την οµιλία από την
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Παρόλα αυτά, θεωρώ χρέος µου, από τη στιγµή που πα-
ρευρέθηκα στην τελετή, να σου αναφέρω τα σηµαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν
από την ενοποίηση για τους νέους πολίτες όλων των χωρών της Ευρώπης, δηλαδή
για τη γενιά µας.

Πρώτα πρώτα, µε την αναµόρφωση και τον εναρµονισµό όλων των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων κάτω από ένα ενιαίο πρίσµα, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των νέων
θα διευρυνθούν απεριόριστα. Θα παρέχεται ισότιµη και ισάξια µόρφωση σε όλους
τους νέους της Ευρώπης. Η συνεργασία στον εκπαιδευτικό τοµέα θα συµβάλει σε
ποικίλες βελτιώσεις, όσον αφορά την υλικο-τεχνική υποδοµή, το περιεχόµενο εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων αλλά και τις µεθόδους διδασκαλίας. Επιπλέον, θα είναι δυ-
νατή, µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα, η ανταλλαγή εκπαιδευτικών εµπειριών
και η επεξεργασία-εκτέλεση αναπτυξιακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς όφε-
λος των νέων. 

Ακόµη διανοίγονται προοπτικές για την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβλη-
µάτων που αντιµετωπίζουν οι χώρες-µέλη, πόσο µάλλον η Ελλάδα, µε αποτελεσµατι-
κό τρόπο και πιθανότατα επιτυχή κατάληξη. Από τη στιγµή που θα αποκτήσουµε ευ-
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ρωπαϊκή συνείδηση, επόµενο είναι πως οι διαφορές µεταξύ µας θα αρχίσουν να πε-
ριορίζονται. Πολύ περισσότερο θα αναγνωρίζουµε τη πολιτισµική ιδιαιτερότητα των
εταίρων µας. Επιπλέον, θα πληθύνουν οι γέφυρες επικοινωνίας, αφού η ελεύθερη µε-
τακίνηση των πολιτών θα συµβάλλει στην αναγνώριση της πολιτιστικής τους ταυτό-
τητας. 

Η ειρηνική συµβίωση των ευρωπαϊκών εθνών θα αποτελέσει την απαρχή για την
αντιµετώπιση του οικολογικού προβλήµατος που µαστίζει τον πλανήτη, θα συµβάλει
στην αποδοχή και στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην εµπέδωση της
δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Από όλα τα παραπάνω µπορείς να αντιληφθείς πόσο προνοµιούχοι, σε σχέση µε
άλλες γενιές, µπορούµε να αισθανόµαστε. Το µόνο που χρειάζεται είναι προσπάθεια
και πίστη.

ΚΕΙΜΕΝΟ: AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ «O AΓΩΝ ΜΟΥ» ΤΟΥ A. XΙΤΛΕΡ

• ΣΕΛ. 78
Στο κείµενο που ακολουθεί ο πολιτικός λόγος παίρνει τη µορφή προπαγανδιστι-

κής θεωρίας, µε στόχο να προκαλέσει αλλαγή στη στάση ζωής του δέκτη. Με ποιους
τρόπους νοµίζετε ότι επιχειρεί να πετύχει το σκοπό αυτό;

Το ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται ο λόγος αποτελεί αυθαίρετη αξιο-
λόγηση. Η ρατσιστική "θεωρία" δίνει προεξάρχουσα θέση στις πρωταρχικές ράτσες
της ανθρωπότητας, ... η αναγνώριση τής προσδίδει την υποχρέωση, ακολουθώντας
την αιώνια θέληση που κυβερνά τον κόσµο, να παραχωρεί την νίκη στον καλύτερο
και στον πιο δυνατό και να δέχεται την υποταγή των κακών και αδυνάµων": διάκρι-
ση των φυλών σε ανώτερες και κατώτερες. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί προπαγανδι-
στική θεωρία, αφού χειραγωγεί, καθοδηγεί και επηρεάζει τη συµπεριφορά, τις σκέ-
ψεις και τις ιδέες των οµοφύλων. Με αυτόν τον τρόπο έντεχνα µεταστρέφει τις πε-
ποιθήσεις τους και την ιδεολογία. ∆ε στηρίζεται στην επιστηµονική έρευνα και στο
πείραµα αλλά σε υποκειµενικές, µεροληπτικές και αβάσιµες απόψεις. Η αλήθεια που
απορρέει δεν είναι ούτε έγκυρη ούτε ορθή. Αναφέρει την "αριστοκρατική αρχή της
φύσης που πιστεύει στην αξία αυτού του φυσικού νόµου", προσφέροντας άλλοθι στις
θηριωδίες και βαρβαρότητες που θα ακολουθήσουν. Εµφανής είναι η επίκληση στη
λογική (παραλογισµοί και σοφιστείεςoη φυλή είναι από τη φύση της ανώτερη και ο-
φείλει να επικρατήσει). Η άποψη, ωστόσο, επιβάλλεται να τεκµηριωθεί όχι µόνο βά-
σει του δαρβινισµού και του νιτσεϊσµού αλλά και µε τα επιστηµονικά πειράµατα.
Παράλληλα, φανερή είναι και η επίκληση στο συναίσθηµα, καθώς επιδιώκει συναι-
σθηµατική-συγκινησιακή φόρτιση ("Ο πολιτισµός και η καλλιέργεια της ανθρωπότη-
τας πάνω σε τούτον τον πλανήτη είναι αδιάσπαστα δεµένα µε την ύπαρξη του Άρει-
ου", "Αλλά το να υποσκάπτεις την ύπαρξη...βρίζει τον ∆ηµιουργό και βοηθά στο να
χαθεί ο παράδεισος", "Η εξαφάνιση ή µείωση της δύναµής του...σκοτεινών πέπλων
της εποχής των βαρβάρων": εξυψώνει την έπαρση και αλαζονεία και προκαλεί συναι-
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σθήµατα ανωτερότητας κολακεύοντας το θυµικό του δέκτη - λαού.

• ΣΕΛ. 79
Να αξιολογήσετε το επιχείρηµα "Αυτή η αναγνώριση τής προσδίδει την υποχρέω-

ση, ακολουθώντας την αιώνια θέληση που κυβερνά αυτόν τον κόσµο, να παραχωρεί
τη νίκη στον καλύτερο και στον πιο δυνατό και να δέχεται την υποταγή των κακών
και αδύναµων", σύµφωνα µε όσα έχετε διδαχθεί προηγουµένως.

Το επιχείρηµα τυπικά είναι έγκυρο. Εκκινεί από µια γενική αρχή, υποκειµενική
και µεροληπτική, που χρειάζεται απόδειξη. ∆εν είναι τεκµηριωµένη και γενικώς απο-
δεκτή αλλά αποτελεί σοφιστικό κατασκεύασµα: "Αυτή η αναγνώριση τής προσδίδει
την υποχρέωση, ακολουθώντας την αιώνια θέληση που κυβερνά αυτόν τον κόσµο",
και καταλήγει σε µη ορθό συµπέρασµα µε βεβιασµένο και λογικό άλµα: "Η αιώνια θέ-
ληση που κυβερνά αυτόν τον κόσµο, παραχωρεί τη νίκη στον καλύτερο και στον πιο
δυνατό και υποτάσσει τους κακούς και αδύναµους". 

Ειδικότερα: 
à Εκ φύσεως υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές: δεν έχει αποδειχτεί ούτε επι-

στηµονικά (έρευνα και πείραµα) ούτε φυλετικά (πάντα υπάρχει και µείξη στοιχεί-
ων από άλλες φυλές) ούτε ιστορικά (καµιά φυλή δεν κυβέρνησε αιώνια).

à αφού είναι φυσική αρχή και υποστηρίζει την αιώνια επιθυµία της φύσης ο πιο δυ-
νατός να επιβάλλεται στον ανίσχυρο και αφού ανήκουµε (αυθαίρετα, έστω) στους
πιο δυνατούς: δεν αποτελεί φυσική αναγκαιότητα αυτή η επιβολή, ούτε έχουµε το
δικαίωµα να κατατάσσουµε µε αυθαίρετο τρόπο τη φυλή µας στους ανώτερους,
χωρίς στοιχεία.

à εποµένως, οφείλουµε να κυριαρχήσουµε στους ανίσχυρους και κατώτερους από ε-
µάς: στο συµπέρασµα οδηγείται µε λογικό άλµα. Θα µπορούσε να είναι και εντε-
λώς διαφορετικό, π.χ. οφείλουµε να τους εξανθρωπίσουµε, να τους εξυψώσουµε,
να τους βοηθήσουµε, ώστε να µην είναι πλέον κατώτεροι αλλά όµοιοι και ίσοι µε
µας.

• ΣΕΛ. 79
Προσπαθήστε να ανασκευάσετε ορισµένα από τα επιχειρήµατα του κειµένου, σε

ένα δικό σας κείµενο 200-300 λέξεων. Ποιες έννοιες-αξίες θα προσπαθήσετε να
"προστατέψετε" και ποιες θα προβάλετε στην επιχειρηµατολογία σας;

Αναµφίβολα, η ρατσιστική θεωρία βασίστηκε πάνω σε ανεπιβεβαίωτες και ατεκµη-
ρίωτες θεωρίες (του δαρβινισµού και του νιτσεϊσµού) αλλά και στο "∆οκίµιο για την
ανισότητα των φυλών" του Α. Γκοµπινώ (ο γερµανικός ρατσισµός και η αντίληψη
"περί Αρίας Φυλής"). Όµως, τόσο ιστορικά όσο και βιολογικά - επιστηµονικά ή κοι-
νωνιολογικά - φυλετικά, δεν επιβεβαιώνεται αυτή η άποψη. 

Αρχικά, η θεωρία πως "οι άνθρωποι είναι απ' τη φύση τους ανώτεροι και κατώτε-
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ροι", ανάλογα µε τα γονίδια που διαθέτουν, και πως "οφείλουν να υποτάσσουν, να
καταδυναστεύουν και να λυµαίνονται τους ανίσχυρους, προσκρούει στην επιστήµη
και τη βιολογία. Κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται, αλλά ούτε και στο ελάχιστο επιβε-
βαιώνεται. Αντιθέτως, αντιβαίνει στις αρχές του ανθρωπισµού και αντίκειται στη δι-
καιοσύνη, στην ίση αντιµετώπιση όλων των ανθρώπων, αφού προσφέρει άλλοθι
στους θιασώτες της αδικίας και της εκµετάλλευσης. Αποτελεί, λοιπόν, κατάφωρη πα-
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της τιµής και
της πίστης στις ιδέες του ∆ιαφωτισµού, καθώς η προσωπικότητα κάθε αδύναµου και
ανίσχυρου καταρρακώνεται από απαρχαιωµένες θεωρίες, προλήψεις, στερεότυπες α-
ντιλήψεις και προκαταλήψεις.

Κατά δεύτερο λόγο δεν ευσταθεί και η θεωρία πως "ο πολιτισµός είναι προϊόν
των φυλετικά ισχυρών", ενώ η προαγωγή του σε ανώτερα επίπεδα προϋποθέτει την ε-
ξαφάνιση των "φυλετικά ανίσχυρων". Αυτή η άποψη δικαιώνει τη χρήση βίας, καταρ-
ρίπτει την ιστορική αλήθεια ότι ο σύγχρονος πολιτισµός αποτελεί σύνθεση των επι-
µέρους πολιτισµών όλων των εθνών και αµφισβητεί παράγοντες, όπως, για παρά-
δειγµα, οι παραδόσεις, το οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο, το ιστορικό παρελθόν
και η οργάνωση, που ευθύνονται για το πολιτισµικό επίπεδο κάθε λαού.

Εποµένως, τέτοιου είδους θεωρίες όχι µόνο δεν προσφέρουν στην εξέλιξη και ανα-
βάθµιση του πολιτισµού, αλλά αποτελούν σοφιστική και παράλογη δικαίωση της
βίας, µισαλλόδοξη αντιµετώπιση της πραγµατικότητας, προσπάθεια για πνευµατική
τελµάτωση και οπισθοδρόµηση. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «PΙΝΟΚΕΡΟΣ» ΤΟΥ E. IΟΝΕΣΚΟ

• ΣΕΛ. 80 
Το παρακάτω κείµενο παρουσιάζει διαφορετικές αντιδράσεις του πλήθους σε έ-

ναν πολιτικό/προπαγανδιστή. Ποιοι παράγοντες υποβοηθούν τη δηµιουργία παθητι-
κών δεκτών; Από την άλλη µεριά, τι βοηθάει το δέκτη ν' αντισταθεί στην προπαγάν-
δα; Να απαντήσετε παίρνοντας υπόψη σας την περιγραφή και τα σχόλια του κειµέ-
νου· µπορείτε, φυσικά, να προσθέσετε τις προσωπικές σας απόψεις πάνω στο θέµα.

Οι παράγοντες που έχουν τη δύναµη να δηµιουργήσουν παθητικούς δέκτες διαχω-
ρίζονται σε αντικειµενικούς και υποκειµενικούς.

Εκτός από την ίδια την άσκηση προπαγάνδας, µπορούµε να εντάξουµε στους αντι-
κειµενικούς παράγοντες την ενίσχυση του φανατισµού και του εθνικισµού (από την
πλευρά κυρίως ηγετικών µορφών), την παραµορφωτική δύναµη που ασκεί η παρα-
πληροφόρηση (από την πλευρά κυρίως των µέσων µαζικής ενηµέρωσης-πληροφόρη-
σης), την ενδυνάµωση του δογµατισµού και της στείρας αφοσίωσης σε συγκεκριµένες
ιδεολογίες (κυρίως από την πλευρά πνευµατικών και θρησκευτικών ηγετών), καθώς
και την πολιτική δηµαγωγία και χειραγώγηση (από την πλευρά λαοπλάνων και δηµο-
κόπων πολιτικών).

Στους υποκειµενικούς παράγοντες, που ευνοούν την παθητικότητα του δέκτη,
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µπορούµε να εντάξουµε το χαµηλό µορφωτικό και παιδευτικό επίπεδο, την καλλιέρ-
γεια συµπλεγµάτων πλαστής ανωτερότητας ή έκδηλης κατωτερότητας, την ενίσχυση
αισθηµάτων ανασφάλειας και απόρριψης, άρα και εσωτερικής ανάγκης για ένταξη
και αποδοχή σε ένα ευρύτερο σύνολο, µε την πρόσκτηση της ψυχολογίας του όχλου,
της "οµάδας".

Από όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε πως για να καταστεί εφικτή η αντίστα-
ση έναντι της προπαγάνδας, η πολιτεία οφείλει να προσφέρει υψηλού επιπέδου µορ-
φωτική και παιδευτική καλλιέργεια στους πολίτες, µε παράλληλη τόνωση των δηµο-
κρατικών θεσµών και των αρχών της ελευθερίας. Ο πολίτης, πάλι, οφείλει να κατα-
βάλει ατοµική προσπάθεια για την απόκτηση σωστής µόρφωσης και ηθικής καλλιέρ-
γειας. Έχει χρέος να επιδιώξει την ορθή κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίησή του
και να διευρύνει-οξύνει την κριτική του ικανότητα.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ IΡΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ IΡΑΚΙΝΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ

• ΣΕΛ. 81
∆ιαβάστε τα αποσπάσµατα από µια συνέντευξη που έγινε στις 13-8-1985, πρώτα

µε τον Ιρανό και στη συνέχεια µε τον Ιρακινό πρεσβευτή, σχετικά µε τη διένεξη των
δύο κρατών.

• Αν δε γνωρίζετε από άλλη πηγή τα γεγονότα, µπορείτε να αποφασίσετε µε βε-
βαιότητα ποιο από τα δύο κράτη έχει το δίκαιο µε το µέρος του; Ποιος είναι ο ει-
σβολέας; Ποιος βρισκόταν σε κατάσταση άµυνας;

• Βρίσκετε ότι κάποιες λέξεις µέσα από το λόγο και των δύο πρεσβευτών, κινδυ-
νεύουν να χάσουν το νόηµά τους, "να σκοτωθούν", όπως θα έλεγε ο ποιητής;

• Συζητήστε το θέµα των διαφορετικών οπτικών για το ίδιο ζήτηµα, όπως αποτυ-
πώνεται στη γλώσσα.

à Έχοντας ως βάση τις δύο αντιφατικές συνεντεύξεις, φαντάζει δύσκολη η εξαγωγή
ασφαλών συµπερασµάτων. ∆εν µπορούµε µε βεβαιότητα να αποφασίσουµε ποια
από τις δυο χώρες έχει το δίκιο και το ∆ίκαιο µε το µέρος της ούτε και να αποφαν-
θούµε για την ταυτότητα εκείνου που εξαπέλυσε την (δίκαιη ή άδικη) επίθεση. Και
οι δύο πρεσβευτές αποκαλύπτουν µόνο όσα στοιχεία τους ευνοούν και επικαλού-
νται το δίκιο τους. Εποµένως, όποιος δε γνωρίζει το τι ακριβώς συνέβη, δεν µπο-
ρεί να εκτιµήσει την κατάσταση αντικειµενικά. 

à Υπάρχουν λέξεις και στους δύο λόγους που φαίνεται πως έχουν χάσει το πραγµα-
τικό τους νόηµα: ειρήνη, αδελφά έθνη, λαός, άµυνα, αυτοάµυνα. Λέει ο Ιρανός: "Ο
λαός µας ...ήθελε να ζήσει ειρηνικά µε τα αδελφά έθνη...Ο λαός όµως έπρεπε να α-
µυνθεί". Ο Ιρακινός λέει: "Γι’ αυτό το Ιράκ χρησιµοποίησε το νόµιµο δικαίωµα
της αυτοάµυνας...και ενώ το Ιράκ συνέχιζε τις προτάσεις για ειρήνη, η Περσία τις
απέρριψε όλες". Εξάλλου, αποτελεί πάγια τακτική των εµπολέµων να µετονοµά-
ζουν την έννοια των λέξεων: η "επίθεση" γίνεται "άµυνα", ο "εχθρός" γίνεται "α-
δελφός", το "άδικο" βαφτίζεται "δίκαιο", η "δικτατορία" "λαϊκή δηµοκρατία" και
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οι "θηριωδίες" "νοµιµοποίηση των δικαιωµάτων, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας
και δικαιοσύνης". Τα πάντα είναι θέµα οπτικής γωνίας, αφού κάποιος µπορεί να
δει ένα ποτήρι ως µισοάδειο και ο άλλος το ίδιο ως µισογεµάτο.

à Εποµένως, υπάρχουν λέξεις που έχουν χάσει το νόηµά τους, έχουν υποστεί, αλλοί-
ωση στη σηµασία τους, παραποιήθηκαν και διαστρεβλώθηκαν εσκεµµένα. Ο λόγος
φυσικά είναι η απόκρυψη της αλήθειας µε έντεχνο και κοµψό τρόπο, αφού η πρό-
θεση εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση των σκοπιµοτήτων, στον προσεταιρισµό της
διεθνούς κοινής γνώµης, στην εκµαίευση συναισθηµατικής εύνοιας και στην προα-
γωγή των εθνικών συµφερόντων. 

• ΣΕΛ. 83
Υποθέστε ότι µε την ιδιότητα του πολιτικού σ' ένα από τα εµπόλεµα κράτη προ-

σπαθείτε να πείσετε τους συµπολίτες σας να δεχτούν την ειρήνη που προτείνουν οι
αντίπαλοι. Τι είδους επιχειρήµατα θα χρησιµοποιούσατε;

Ιρανός πολιτικός:
Φίλοι µου συµπατριώτες,
πριν από πέντε χρόνια ο εχθρός καταπάτησε τις διεθνείς συµφωνίες και τις ειρη-

νευτικές διαδικασίες και µας κήρυξε απρόκλητα πόλεµο, εισβάλλοντας ύπουλα στην
ειρηνική χώρα µας. Είµαστε φιλήσυχοι και φιλειρηνικοί. Το µόνο που επιθυµούµε εί-
ναι η ειρήνη. Όλα αυτά τα χρόνια, όµως, ο εχθρός µε τη βοήθεια των συµµάχων του
δεν κατόρθωσε τίποτε άλλο παρά να ηττηθεί κατά κράτος. Είναι ταπεινωµένος, µειω-
µένος, προσβεβληµένος, χωρίς φρόνηµα, χωρίς αξιοπρέπεια. Εκλιπαρεί να µην τον
συντρίψουµε. Υποτάχθηκε δουλικά σε µας και υιοθέτησε άνευ όρων τις προτάσεις
µας.

Γνωρίζετε πολύ καλά πως θα µπορούσαµε να αποσπάσουµε πανεύκολα τµήµατα
του εδάφους του µε τη βοήθεια του ηρωικού στρατού µας. ∆ε µας ενδιέφερε, όµως,
κάτι τέτοιο. Αυτό που επιδιώκαµε ήταν να απεµπλακούµε από την κηδεµονία του Σά-
χη και των Αµερικανών. Τώρα που το κατορθώσαµε είναι καιρός να υπογράψουµε,
για την πρόοδό µας και την ευηµερία µας, ειρήνη. Είµαστε φιλειρηνικοί, µην το ξε-
χνάτε. Σκοπεύουµε να αναδείξουµε το κράτος µας σε πόλο σταθερότητας και δηµο-
κρατίας και σε παράγοντα ισορροπίας. Η σύναψη ειρήνης θα αποδείξει τις αγαθές
µας προθέσεις.

Ιρακινός πολιτικός:
Aγαπητοί µου συµπατριώτες,
το µόνο που επιδιώκαµε, ήταν να αποδείξουµε σε όλο τον κόσµο πως η ευψυχία

και η γενναιότητα των στρατιωτών µας ήταν τόσο ανώτερη, που θα µπορούσε να υ-
περνικήσει όλα τα εµπόδια αλλά, κυρίως, να εξαλείψει τις αδικίες που συντελέστη-
καν απέναντι στον ανεξίκακο και φιλειρηνικό λαό µας. Γνωρίζετε πως το 1975, µε
την υπογραφή της συνθήκης που οριοθετούσε τα διεθνή σύνορα, είχαµε προβάλει την
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αξίωση να γίνουν δεκτοί και κάποιοι από τους δικούς µας όρους. Όµως, αυτή η αίτη-
ση δεν έγινε δεκτή από τους υποτιθέµενους "ισχυρούς" του κόσµου. ∆ε θελήσαµε να
αντιδράσουµε τότε, αφενός γιατί επιδιώκαµε να αποδείξουµε ότι είµαστε µε το µέρος
της ειρήνης και της αλληλεγγύης των κρατών και αφετέρου γιατί µας διαβεβαίωσαν
πως θα τροποποιούσαν τη συγκεκριµένη συνθήκη. Μας κορόιδεψαν. Μας εξαπάτη-
σαν. 

Με την ενέργεια αυτή, θελήσαµε να δώσουµε ένα µάθηµα στην αλαζονεία της ∆ύ-
σης και στις ηγεµονικές φιλοδοξίες που ύψωσε η γείτονα φίλη χώρα µε την αποµά-
κρυνση του Σάχη και των Αµερικανών. Κανένας δε θα επιβουλευθεί τα σύνορά µας,
δε θα θέσει θέµα εδαφικής διεκδίκησης. ∆εν είµαστε εύκολο θύµα. Τώρα, που υψώσα-
µε και εµείς τη φωνή µας και αποδείξαµε αυτό που θέλαµε, είναι καιρός να συνάψου-
µε ειρήνη, για να αποδείξουµε και έµπρακτα τις φιλειρηνικές µας διαθέσεις και την
πίστη µας ότι υπάρχει ακόµη χρόνος για µια ειρηνική διευθέτηση των συνόρων, για
µια τροποποίηση της συνθήκης του Αλγερίου. Είµαστε µε την ειρήνη, όχι µε τον πό-
λεµο. Ας το καταλάβουν όλοι.

• ΣΕΛ. 83 
Να συγκεντρώσετε πολιτικούς λόγους από τις εφηµερίδες ή να µαγνητοφωνήσετε

κάποιο πολιτικό λόγο που µεταδόθηκε από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση. Να πα-
ρατηρήσετε αν στους λόγους αυτούς παρουσιάζονται ορισµένα από τα χαρακτηρι-
στικά του πολιτικού λόγου που αναφέρονται στο παρακάτω απόσπασµα και να τα
σχολιάσετε.

Ένας πολιτικός λόγος επιδιώκει να ασκήσει έντονη συναισθηµατική επίδραση, να
εκφοβίσει, να κινδυνολογήσει, χρησιµοποιώντας άκρατη συνθηµατολογία, αµετροέ-
πεια και έννοιες µε ηθικήoιδεολογική διάσταση. Ο ποµπός (πολιτικός) παραθέτει έν-
νοιες και αξίες που, καθώς χαρακτηρίζονται από έντονη ηθική ή ιδεολογική φόρτιση,
αποσκοπούν στο να παγιδεύσουν το συναίσθηµα του δέκτη ή των δεκτών. Έτσι ο λό-
γος του διακρίνεται για το λεκτικό πληθωρισµό του και τις υπερβολές. Επιδιώκει µε
αυτόν τον τρόπο ο ποµπός–πολιτικός να παραπλανήσει και να εξαπατήσει το δέκτη
ή να τον εκφοβίσει και να τον φανατίσει, ώστε να εξασφαλίσει, έτσι, την αποδοχή
των αποφάσεών του.

Ειδικότερα, ο πολιτικός λόγος παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
à Έννοιες µε ηθική ιδεολογική διάσταση και συναισθηµατική φόρτιση: "έθνος", σο-

σιαλισµός", "παράδοση", "εθνικό συµφέρον", "λαός", "εθνική σωτηρία", "όραµα",
"πατρίδα", "δηµοκρατική και κοινωνική αλληλεγγύη", "κράτος δικαίου και πρό-
νοιας", "διασφάλιση των δηµοκρατικών θεσµών", "εµπέδωση των αναφαίρετων
και κυριαρχικών δικαιωµάτων", "πίστη στη θρησκεία" κ.ά.

à Συσσώρευση επιθετικών και επιρρηµατικών προσδιορισµών: "εθνικός", "παραδο-
σιακός", "φιλειρηνικός", "φιλεύσπλαχνος", "σοσιαλιστικός", "λαϊκός", "κοινωνι-
κός", "απειλητικός", "δικαίως", "ειρηνικά", "σωτήρια".
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à Συνθηµατολογία, υποσχεσιολογία, οµοιοκαταληξία, ρυθµό και χρήση απλής γλώσ-
σας, ώστε να µη φανεί η απόσταση εξουσίας και εξουσιαζοµένων (στη θέση των α-
ποδεικτικών τεκµηρίων). Συνήθως διαφαίνεται από τους µελλοντικούς χρόνους
των ρηµάτων.

à Kινδυνολογία: "επεκτατικές βλέψεις", "ο εξ ανατολών κίνδυνος".
à Συνήθως η έκφραση είναι τυποποιηµένη (ξύλινος λόγος) και χωρίς αλληλουχία:

"∆εν πρέπει, όµως, να µας διαφεύγει ότι η πραγµάτωση των στόχων που έχουµε
θέσει βοηθάει αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουµε τις βάσεις µιας
προοδευτικής µετεξέλιξης".

∆. Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ: AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ «ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» ΤΟΥ I. MΑ-
ΝΩΛΕ∆ΑΚΗ

• ΣΕΛ. 84
Στο κείµενο που ακολουθεί ο συγγραφέας επιχειρεί να αντικρούσει τα βασικά ε-

πιχειρήµατα για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Προσέξτε πώς οργανώνει το
κείµενό του και αναπτύσσει την επιχειρηµατολογία του. ∆ιακρίνετε κάποια κλιµά-
κωση στην πορεία των επιχειρηµάτων;

Το κείµενο ως προς την οργάνωσή του ακολουθεί το σχήµα θέσης και άρσης, λό-
γου–αντίλογου. Στην πρώτη παράγραφο παραθέτει τα κυριότερα επιχειρήµατα υπέρ
της κατάργησης της θανατικής ποινής και στην πορεία τα αντικρούει ανασκευάζο-
ντάς τα ένα προς ένα. Η κλιµάκωση στην ανατροπή των επιχειρηµάτων γίνεται από
τα πιο σηµαντικά (στοιχεία που συλλέγονται µε εµπειρικό τρόπο) στα λιγότερο σηµα-
ντικά· για παράδειγµα, πρώτα εκθέτει τη σχέση ποινής και κοινού αισθήµατος, έπειτα
τη γνώση του επικείµενου θανάτου και τέλος την ψυχική τυραννία του µελλοθανά-
του. Έπειτα περνά σε πιο επουσιώδη ζητήµατα που σχετίζονται µε το δίκαιο, όπως
είναι η ανικανότητα της ποινής να αποτρέψει τη διάπραξη νέων εγκληµάτων, η ανε-
λαστικότητα των ποινών, το ανεπανόρθωτο σε περίπτωση δικαστικής πλάνης. Τέλος,
αναφέρεται στο ανεπίτρεπτο γεγονός αφαίρεσης της ζωής και την αντισυνταγµατικό-
τητα της θανατικής ποινής.

• ΣΕΛ. 85
∆οκιµάστε να κάνετε µια διαφορετική παραγραφοποίηση του κειµένου· προσέξτε

ιδιαίτερα τη συνοχή των παραγράφων.

Μετά την πρώτη παράγραφο, που διακρίνεται εύκολα, κάθε ανατροπή επιχειρήµα-
τος µπορεί να αποτελέσει νέα παράγραφο. Συγκεκριµένα (σε παρένθεση βρίσκονται
οι συνδετικές λέξεις): 
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§1: "Η συζήτηση γύρω από τη σκοπιµότητα... που προβλέπει τη θανατική ποινή".
§2: "Τα επιχειρήµατα... δολοφονία ενός µικρού παιδιού".
§3: "Η ψυχική τυραννία του µελλοθανάτου... από τις παρόµοιες περιπτώσεις πο-

ρείας προς το θάνατο".
§4: "(Επιπρόσθετα) Η ανικανότητα της θανατικής ποινής... να σκοτώσουν τα θύ-

µατά τους".
§5: "(Αναµφίβολα) Το επιχείρηµα της ανελαστικότητας... πλανηµένης αποφάσε-

ως".
§6: "(Ακόµη) Το επιχείρηµα ότι δεν επιτρέπεται... την προηγούµενη αυτοπροστα-

σία της".
§7: "Τέλος, το επιχείρηµα για την αντισυνταγµατικότητα... της ανθρώπινης υπάρ-

ξεως".
§8: "Όσοι λοιπόν αγωνιούν... για τη διατήρησή της".

• ΣΕΛ. 85
Πώς χαρακτηρίζει ο συγγραφέας τα επιχειρήµατα για την κατάργηση της θανατι-

κής ποινής; Είναι πειστικοί οι χαρακτηρισµοί αυτοί;

Τα επιχειρήµατα για την κατάργηση της θανατικής ποινής χαρακτηρίζονται "πολύ
σοβαρά, αλλά όχι ακαταµάχητα". Σοβαρά είναι αναµφίβολα, και γι’ αυτό το λόγο
χρησιµοποιεί σειρά επιχειρηµάτων για να αποδείξει τη θέση του λογικά και νοµικά.
Όσο για το γεγονός ότι δεν είναι ακαταµάχητα το αντιλαµβανόµαστε από τις προ-
σπάθειες που καταβάλλει για να τα ανασκευάσει, εποµένως είναι αναιρέσιµα. 

Παράλληλα, στην πρώτη περίοδο της προτελευταίας παραγράφου αναφέρει πως
το θέµα είναι µεταφυσικό. Προσπαθεί να εξουδετερώσει δηλαδή το επιχείρηµα για
την κατάργηση µε αυτόν τον τρόπο. Οι αλλεπάλληλες αντιπαραθέσεις των δύο θέσε-
ων και η µία προς µία ανατροπή τους οδηγεί σε συµπέρασµα που ναι µεν είναι πει-
στικό, σύµφωνο πάντα, όµως, µε τις νοµικές ερµηνείες του ζητήµατος. (Σχόλιο από
το Βιβλίο του Καθηγητή).

• ΣΕΛ. 86
"Το επιχείρηµα ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση... την προηγούµενη αυτοπροστα-

σία της". Να σχολιάσετε τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα στο παραπάνω α-
πόσπασµα.

Ο συλλογισµός είναι παραγωγικός µε αλλεπάλληλες διαζεύξεις, έγκυρος και λογι-
κός, και σκοπεύει στον έλεγχο του ισχυρισµού ότι "δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της
ανθρώπινης ζωής από την κρατική εξουσία". 

Για να επιτύχει το στόχο του χρησιµοποιεί τέσσερις συλλογισµούς:

Πρώτος συλλογισµός: 
"Η ανθρώπινη ζωή είναι έννοµο αγαθό". 
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"Η νοµιµότητα και το δίκαιο προασπίζουν τα έννοµα αγαθά". 
"Εποµένως, η νοµιµότητα και το δίκαιο προασπίζουν την ανθρώπινη ζωή".

∆εύτερος συλλογισµός:
"Από τη στιγµή που η νοµιµότητα και το δίκαιο προασπίζουν την ανθρώπινη

ζωή",
και "η νοµιµότητα και το δίκαιο πηγάζουν από την εξουσία του Κράτους",
"τότε, το Kράτος προστατεύει την ανθρώπινη ζωή".

Τρίτος συλλογισµός:
"Τόσο νοµικά όσο και κοινωνιολογικά, εκείνο που έχει µεγαλύτερη αξία είναι αυ-

τό που παρέχει την ασφάλεια και την προστασία πάνω σε κάποιο άλλο",
αφού, λοιπόν, "το Kράτος προστατεύει την ανθρώπινη ζωή", 

"τότε, το Kράτος µε όλες του τις εξουσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της δικαιοσύ-
νης, υπερέχει της ανθρώπινης ζωής". 

Τέταρτος συλλογισµός:
"Αφού το Κράτος µε τις εξουσίες του υπερέχει της ανθρώπινης ζωής», και
"αφού το Κράτος επιβάλλει τη συγκεκριµένη ποινή στους ανθρώπους",
"τότε, οφείλουν οι άνθρωποι να σεβαστούν την ποινή".

• ΣΕΛ. 86
Ξαναδιαβάστε τον επίλογο του κειµένου και σχολιάστε τον τόνο που επικρατεί.

Ευθυγραµµίζεται ή διαφοροποιείται από τον τόνο του υπόλοιπου κειµένου; ∆οκι-
µάστε να γράψετε έναν επίλογο υιοθετώντας τον ουδέτερο τόνο που χαρακτηρίζει το
υπόλοιπο κείµενο.

Στον επίλογο του κειµένου το ύφος είναι φορτισµένο συναισθηµατικά και διακρί-
νεται για το προσωπικό στοιχείο, γεγονός που δεν ευθυγραµµίζεται µε τον απρόσω-
πο, ουδέτερο και αντικειµενικό τόνο του όλου αποσπάσµατος. Π.χ. ροµαντική κραυ-
γή, "καταργήστε τις ποινές!", η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν κρέµεται στις ποινές, α-
γωνιούν, θάρρος.

Ένας ουδέτερος επίλογος θα µπορούσε να είναι ο ακόλουθος: "Από όσα αναφέρ-
θηκαν, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως η εφαρµογή της θανατικής ποινής δεν αντι-
στρατεύεται ούτε αντιµάχεται την ανθρώπινη τιµή και αξιοπρέπεια. Η Νοµική και η
επιστήµη της Κοινωνιολογίας έχουν αντίθετη άποψη. Οφείλουµε, όµως, πριν προ-
βούµε σε ανάλογες ενέργειες, να αναµορφώσουµε και να αναδιαρθρώσουµε τις κοι-
νωνικές µας δοµές και να θέσουµε τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
µας, χωρίς µεταφυσικές προεκτάσεις ή άλλες φιλοσοφικές αναζητήσεις". 
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• ΣΕΛ. 86
Σηµειώστε τις ειδικές λέξεις (ειδικό λεξιλόγιο) που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας,

π.χ. ανελαστικότητα της ποινής, διάπραξη εγκληµάτων, νοµοθετική οριοθέτηση, έν-
νοµο αγαθό. Χρησιµοποιήστε πέντε από αυτές σε φράσεις.

Ειδικές λέξεις:
à συνταγµατικότητα, ποινή, εγκληµάτων, ανελαστικότητα της ποινής, νοµοθετική ο-

ριοθέτηση, δικαστική επιµέτρηση, δικαστική πλάνη, έννοµο αγαθό, κρατική εξου-
σία, συνταγµατική-αντισυνταγµατική διάταξη, το απαραβίαστο της ανθρώπινης
προσωπικότητας, τέλεση του εγκλήµατος, ανασταλτικό αποτέλεσµα, ισόβια κά-
θειρξη, χρηµατική ποινή, έκδοση πλανηµένων δικαστικών αποφάσεων, επιβολή
ποινής, νοµική απαγόρευση, το δίκαιο, έννοµη τάξη, νοµική προστασία, αυτοπρο-
στασία, ετεροπροστασία, κανόνες του Συντάγµατος.

Φράσεις:
à Οι δικαστές κάποιες φορές ενδέχεται να πέσουν θύµατα δικαστικής πλάνης, ιδιαί-

τερα αν τα στοιχεία που προσκοµίζονται στο δικαστήριο είναι παραπειστικά και
οι µάρτυρες δεν επιτελούν το χρέος τους έναντι της δικαιοσύνης. 

à Κάθε πολίτης που σέβεται όχι µόνον τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους
του οφείλει να πειθαρχεί στους κανόνες του Συντάγµατος και του ∆ικαίου.

à Μετά την επέµβαση της αστυνοµίας αποκαταστάθηκε η έννοµη τάξη.
à Ο δράστης, µετά την τέλεση του εγκλήµατος, τράπηκε σε φυγή. 
à Το Σύνταγµα κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

• ΣΕΛ. 86
Να γράψετε ένα κείµενο που θα παρουσιάζει: α) το πρόβληµα που απασχολεί το

συγγραφέα, β) τη θέση του, γ) τα επιχειρήµατά του, δ) το συµπέρασµα στο οποίο κα-
ταλήγει.

Το θέµα που απασχολεί τον συγγραφέα του κειµένου είναι η θανατική ποινή. Η θέ-
ση του δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη, όµως φαίνεται πως υποστηρίζει την επιβολή της
θανατικής ποινής. Αρχικά παραθέτει τα επιχειρήµατα που συνηγορούν στην κατάρ-
γηση και έπειτα τα ανασκευάζει ένα προς ένα, αποδεικνύοντας την ορθότητα και α-
ναγκαιότητά της. Τα επιχειρήµατα που αναφέρει είναι τα εξής:
à Το κοινό αίσθηµα όχι µόνο δεν αντιτίθεται στην επιβολή της θανατικής ποινής,

αλλά σε πολλές περιπτώσεις την απαιτεί.
à Η ψυχική τυραννία του µελλοθάνατου, αν και ανθρωπιστικά είναι απαράδεκτη, ε-

ντούτοις δεν είναι αντισυνταγµατική, αφού δε συνιστά τη µόνη περίπτωση κατά
την οποία ο άνθρωπος έχει επίγνωση του επικείµενου θανάτου του. Στην ίδια µοί-
ρα συγκαταλέγει όσους πάσχουν από ανίατες ασθένειες, αλλά και τους "καµικάζι"
στις επικίνδυνες και θανατηφόρες αποστολές.
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à Η θανατική ποινή µπορεί να λειτουργήσει παραδειγµατικά και αποτρεπτικά. Άρα,
αναστέλλει το έγκληµα και συµβάλλει στη διατήρηση της έννοµης τάξης.

à Το ίδιο ανελαστική µε τη θανατική ποινή είναι και κάθε ποινή που εκτελείται (ε-
κτός της χρηµατικής), καθώς έχει ανεπανόρθωτα αποτελέσµατα. 

à Η κρατική εξουσία, από νοµική και κοινωνιολογική άποψη, υπερέχει της ανθρώπι-
νης ζωής, καθώς είναι αυτή που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. 

à Τέλος, δεν είναι αντισυνταγµατική (το Σύνταγµα δεν περιέχει τέτοιους κανόνες), ούτε
προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς υπάρχουν πιο ατιµωτικές τιµωρίες.
Ο συγγραφέας συµπεραίνει πως όλες οι τιµωρίες δε σέβονται την ανθρώπινη αξιο-

πρέπεια, και όχι µόνον η θανατική. Αν επιδιώκουµε να προασπίσουµε την τιµή και
την αξιοπρέπειά µας, οφείλουµε να καταργήσουµε κάθε ποινή και τιµωρία. Καλύτε-
ρο, όµως, θα ήταν, από το να προβαίνουµε σε καταστολή, να θεσπίσουµε µέτρα και
να καλλιεργήσουµε το ήθος, ώστε να συµβάλουµε στην πρόληψη των εγκληµάτων.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ NΑ KΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ;
• ΣΕΛ. 86

Το παρακάτω κείµενο αποτελεί το προλογικό µέρος της ετήσιας αναφοράς που
συντάσσει η ∆ιεθνής Αµνηστία στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την κατάργηση
της θανατικής ποινής. Να το συγκρίνετε µε το αντίστοιχο επιστηµονικό κείµενο που
προηγήθηκε και να εντοπίσετε τις διαφορές του ως προς τους τρόπους πειθούς και το
ύφος του, λαµβάνοντας υπόψη το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε το κάθε κείµενο.

Ανάµεσα στα δύο κείµενα υπάρχουν διαφορές στους τρόπους πειθούς αλλά και
στο ύφος, αφού συντάχτηκαν για διαφορετικούς λόγους. 

Το πρώτο είναι κείµενο επιστηµονικό και ελέγχει, µε νοµικά κυρίως επιχειρήµατα,
την άποψη ότι "το κράτος δεν έχει το δικαίωµα να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή". Ο
συγγραφέας χρησιµοποιεί πειστικά και συνεκτικά επιχειρήµατα, ο λόγος του είναι α-
ποδεικτικός, η χρήση της γλώσσας λογική (επίκληση στη λογική) και το ύφος του επι-
στηµονικό και απρόσωπο. 

Το δεύτερο προέρχεται από την ετήσια έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας και στοχεύ-
ει στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Υπάρχει επίκληση στη λογική αλλά και στο
συναίσθηµα. Υποστηρίζει την ανθρωπιστική αντίληψη για τη µη επιβολή της θανατι-
κής ποινής. ∆ε στηρίζεται τόσο σε επιστηµονικά τεκµήρια ούτε χρησιµοποιεί ειδική
ορολογία. Τα επιχειρήµατα δε διακρίνονται για την αλληλουχία και τη συνεκτικότη-
τά τους, ενώ και η ίδια η γλώσσα στοχεύει περισσότερο στην πρόκληση συναισθηµα-
τικής φόρτισης (επίκληση στο συναίσθηµα). Το ύφος είναι οικείο, απλό.

• ΣΕΛ. 90
Υποθέστε ότι σε µια ξένη χώρα επίκειται η εκτέλεση ενός νεαρού θανατοποινίτη.

Το γεγονός έλαβε διεθνείς διαστάσεις. 
α) Στην πόλη σας έχει δηµιουργηθεί µια κίνηση διαµαρτυρίας για την επικείµενη
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εκτέλεση και σας αναθέτουν τη σύνταξη µιας σχετικής επιστολής. Συντάξτε την επι-
στολή (µέχρι 300 λέξεις) προς τον πρόεδρο της χώρας (X) υποστηρίζοντας το αίτηµα
για τη µη εκτέλεση του θανατοποινίτη. 

Ή β) Να υποθέσεις ότι αποφασίζεις να κοινοποιήσεις τις απόψεις σου για το θέµα
της θανατικής ποινής µε ένα άρθρο σου σε τοπική εφηµερίδα. Στο κείµενό σου µπο-
ρείς αρχικά να αναφερθείς σε κάποιο από τα επιχειρήµατα των κειµένων που διάβα-
σες, να συµφωνήσεις ή να προσπαθήσεις να τα ανασκευάσεις, και στη συνέχεια να
αναπτύξεις τη δική σου άποψη (400-500 λέξεις περίπου). 

α)
Προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 18-8-2001

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
µε τη σύνταξη αυτής της επιστολής επιδιώκουµε να απευθυνθούµε στο συναισθη-

µατισµό και τον ανθρωπισµό σας για την επικείµενη εκτέλεση του θανατοποινίτη Χ.
Η δικαιοσύνη απεφάνθη µε ορθολογισµό και ευθυκρισία. ∆εν την αµφισβητούµε. Α-
ντιθέτως, τη σεβόµαστε και την εκτιµούµε. 

Το έγκληµα που διέπραξε ο νέος συγκλόνισε την κοινωνία µας. Ήταν ιδιαζόντως
ειδεχθές και απεχθές. Τον επόµενο µήνα, όµως, επίκειται η εκτέλεση της απόφασης.
Γι’ αυτό απευθυνόµαστε στη µεγαλοθυµία σας και µεγαλοψυχία σας και κάνουµε έκ-
κληση στον ανθρωπισµό σας να του απονείµετε χάρη. Έχετε αυτή τη δυνατότητα.
Γνωρίζουµε πως δεν αποτελεί αντισυνταγµατική πράξη, αν προέρχεται από τον Πρό-
εδρο της ∆ηµοκρατίας. ∆εν επιδιώκουµε να σας ζητήσουµε µε την επιστολή µας να
παρέµβετε στο ρόλο της δικαιοσύνης. Απλώς, πιστεύουµε πως ως άνθρωποι οφείλου-
µε να επιδεικνύουµε τον ανθρωπισµό µας, την αγάπη για το συνάνθρωπο, έστω κι αν
εκείνος έβλαψε µε τον πιο στυγερό τρόπο κάποιο συνάνθρωπό του. Πιστεύουµε πως
η µετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια κάθειρξη, µια τιµωρία που είναι ισότι-
µη, θα αποδείξει πως η κοινωνία µας σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την αξία
της ανθρώπινης ζωής. 

Ας µην ξεχνάµε ότι κανένας άνθρωπος δε γεννήθηκε εγκληµατίας. Οι κοινωνικές
συνθήκες και το χαµηλό πνευµατικό επίπεδο ανάγκασαν αυτόν το νέο να προβεί σε
µια πράξη για την οποία αργότερα, στην αίθουσα του δικαστηρίου, ένιωσε µετάνοια
και µεταµέλεια. Ας µην ακυρώσουµε αυτό το δικαίωµα στο νεαρό θανατοποινίτη. Ας
µη γίνουµε χειρότεροι εγκληµατίες από αυτόν. Ας µη συναινέσουµε στο έγκληµα που
πρόκειται να διαπραχθεί. Γιατί εµείς, τουλάχιστον, και πνευµατικά καλλιεργηµένοι
είµαστε και οι κοινωνικές συνθήκες µας ευνόησαν να εξυψωθούµε και να αποκτήσου-
µε κύρος και σεβασµό στην κοινωνία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απευθύνουµε έκκληση για απονοµή χάριτος. Η
ζωή ή ο θάνατος ενός ανθρώπου εναπόκειται στην κρίση σας. Αποτελείτε τη µόνη
προσδοκία και ελπίδα πολλών ανθρώπων να δώσετε µια ακόµη ευκαιρία στη ζωή, µε
την ανθρωπιά και την αγάπη σας.

Με εκτίµηση και σεβασµό
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β)
Για τη σκοπιµότητα και την αποτελεσµατικότητα της θανατικής ποινής ως µέτρου

κατά της εγκληµατικότητας έχουν ήδη γραφτεί πολλά. Από µεταφυσικές αναλύσεις
(όπως, π.χ., ποιος ορίζει και σε ποιον "ανήκει" η ανθρώπινη ζωή) έως οικονοµετρικές
εκτιµήσεις για την "οικονοµία" της θανατικής ποινής συγκριτικά µε τον εγκλεισµό.
Είναι πλέον θεωρητικά και ερευνητικά τεκµηριωµένο ότι η θανατική ποινή, όπου και
όταν εφαρµόστηκε, δε συνέβαλε στην πρόληψη ή και στην αντιµετώπιση του εγκληµα-
τικού ζητήµατος. 

Η πολιτεία καλείται να παρέµβει στην απαίτηση του κοινού για ποινικοποίηση και
επιβολή αυστηρότερων ποινών. Προτείνεται η περιορισµένη εφαρµογή της θανατικής
ποινής σε ακραία και ειδεχθή εγκλήµατα. Ωστόσο, αυτά δεν αντιπροσωπεύουν το σύ-
νολο της εγκληµατικότητας. Έτσι, το πρόβληµα µετατοπίζεται και εξειδικεύεται στον
παιδεραστή και το βιαστή. Η Ελλάδα κατήργησε επισήµως τη θανατική ποινή το
1993. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία, 99 χώρες έχουν καταργήσει µε νόµο ή στην
πράξη τη θανατική ποινή, ενώ σε 95 κράτη ισχύει ακόµη. Ας εξετάσουµε, όµως µερι-
κά επιχειρήµατα που συνηγορούν υπέρ αλλά και κατά της θανατικής ποινής.

Αρχικά, η επιβολή και εκτέλεση της θανατικής ποινής θα έχει αποτρεπτικές συνέ-
πειες. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα σταµατήσουν οι δολοφονίες, αλλά είναι αναµενόµενο
ότι θα µειωθούν. Στη Γαλλία, όµως, µετά την κατάργηση, οι δολοφονίες ανηλίκων
αυξήθηκαν κατά δεκαεφτά φορές! Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι δολοφόνοι που δεν
εκτελέστηκαν µετά την καταδίκη τους, επανέλαβαν το έγκληµα µέσα στη φυλακή ή
έξω. Είναι γνωστή η περίπτωση ενός δολοφόνου, που επανέλαβε την αποτρόπαιη
πράξη του δύο εβδοµάδες µετά την έξοδό του από τη φυλακή, όπου είχε εγκλεισθεί
για τον πρώτο φόνο. Επίσης, η ποινή δεν επιβάλλεται µόνο για να αποτρέψει την ε-
πανάληψη της πράξης, αλλά ταυτόχρονα για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκα-
τασταθεί η ισορροπία στην ψυχή όσων υπέφεραν από το έγκληµα. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν δύο σοβαρά επιχειρήµατα για την κατάργηση της
θανατικής ποινής. Το πρώτο επιχείρηµα είναι ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο δικα-
στικής πλάνης και, συνεπώς, η δυνατότητα επιβολής θανατικής ποινής αποτελεί έναν
επικίνδυνο µηχανισµό νόµιµης εκτέλεσης αθώων. Υπάρχουν όµως αντεπιχειρήµατα,
όπως, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο δολοφόνος οµολογεί ή ότι υπάρχουν αδιάσειστα
και επιστηµονικά αδιάψευστα στοιχεία. Το δεύτερο επιχείρηµα είναι ότι η θεσµοθέτη-
ση του θανάτου αποτελεί αδιανόητη, για την εποχή µας, προσβολή του πολιτισµού.
Είναι φυσικό και αναµενόµενο οι άνθρωποι να πεθαίνουν λόγω γήρατος, λόγω ασθε-
νειών ή εξαιτίας ατυχηµάτων, αλλά είναι παράλογο για µια κοινωνία να θεσµοθετεί
το  θάνατο. Μια απάντηση στο επιχείρηµα αυτό είναι ότι η κοινωνία οφείλει να προ-
στατεύει τα µέλη της, ακόµη και όταν αυτό απαιτεί το θάνατο ορισµένων και, κυ-
ρίως, όταν οι εγκληµατίες, ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί, έχουν πλήρη επίγνωση του
τι κάνουν και σχεδιάζουν και εκτελούν εν ψυχρώ τις εγκληµατικές πράξεις τους σε
βάρος ανύποπτων, αδύναµων, ανήλικων και απροστάτευτων ατόµων. 

Είναι γνωστό ότι η πολιτική πρόληψης του εγκλήµατος είναι στη βάση της κοινω-

H ¶EI£ø 119



νική και πολιτισµική. Η ουµανιστική αντίληψη για την επανακοινωνικοποίηση του ε-
γκληµατία είναι δείγµα πολιτισµού και κοινωνικής προόδου. ∆εν αποτελεί αξία δια-
πραγµατεύσιµη και υπό αίρεση. Πρέπει να αποτελεί το στόχο και ταυτόχρονα το µέ-
σο για τους τρόπους αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. Ακόµα κι αν το σωφρονι-
στικό σύστηµα έχει αποτύχει, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για την επαναφο-
ρά της θανατικής ποινής, αλλά το έναυσµα για την εφαρµογή εναλλακτικών µορφών
µεταχείρισης του εγκληµατία και τη δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών µετασωφρο-
νιστικής µέριµνας, µε άξονα πάντοτε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

ΚΕΙΜΕΝΟ: H AΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Ή Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

• ΣΕΛ. 95
Το κείµενο που διαβάσατε είναι επιστηµονικό, γίνεται όµως προσπάθεια από το

συγγραφέα να γραφεί µε εκλαϊκευµένο τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητό και από
αναγνώστες που δεν είναι ειδικοί στο θέµα. Να διατυπώσετε µε δικά σας λόγια την
ανθρωπική αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 3,4 και 10.

Η "ανθρωπική αρχή" ή αλλιώς το "ανθρωπικό αξίωµα" σχετίζεται µε τον άνθρωπο
και το σύµπαν, και ιδιαίτερα µε τον τρόπο που µπορούµε να το εξηγήσουµε, να το
κατανοήσουµε και να το ερµηνεύσουµε. Η παρουσία του ανθρώπου στον κόσµο απο-
τελεί συνάρτηση της λειτουργίας του σύµπαντος. Υπάρχει κάποια σχέση αλληλεπί-
δρασης. Η επιστηµονική παρατήρηση αποφαίνεται πως η παρουσία του ανθρώπου
στη γη είναι αποτέλεσµα των συνθηκών που δηµιούργησε κατά την εξέλιξή του το σύ-
µπαν, κι αυτό συνέβη όχι τυχαία, αλλά µε βάση κάποια νοµοτέλεια. Άρα, σκοπός του
σύµπαντος είναι η διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που ευνοούν τη δηµιουρ-
γία λογικών και σκεπτόµενων όντων. 

• ΣΕΛ. 95
Ο συγγραφέας εκθέτει διάφορες επιστηµονικές παρατηρήσεις ως δεδοµένα που

συνηγορούν υπέρ της ανθρωπικής αρχής. Να τις επισηµάνετε και να παρατηρήσετε
πώς τεκµηριώνει τη θέση του µε τα δεδοµένα αυτά.

Η τεκµηρίωση της "ανθρωπικής αρχής" γίνεται µε επίκληση στη λογική (επιχειρή-
µατα και τεκµήρια) και µε επίκληση στην αυθεντία. Παραθέτει επιστηµονικές παρα-
τηρήσεις και απόψεις επιστηµόνων (Στ. Τραχανάς, Αϊνστάιν, J. Wheeler,
Schrodinger). Πιο συγκεκριµένα, ο συγγραφέας επιδιώκει µε τη χρήση επαγωγικού
συλλογισµού (στην §2)  να διερευνήσει το γεγονός ότι η λειτουργία του σύµπαντος
σχετίζεται µε το σκοπό της ανθρώπινης παρουσίας.  Ειδικότερα:
à §2: αξιοσηµείωτες συµπτώσεις ως προς τα µεγέθη.

Ο συλλογισµός: 
α΄προκείµενη: Φαίνεται δηλαδή ότι...πυρηνικής κλίµακας.
β΄προκείµενη: Οι γραµµικές...έτος φωτός.
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συµπέρασµα: Ο άνθρωπος, συνεπώς, .... µεγάκοσµο.
à §3: οι συνθήκες θερµοκρασίας και χηµικού ή φυσικού περιβάλλοντος. 
à §5: τιµές των φυσικών σταθερών που διαµορφώθηκαν από τα πρώτα λεπτά της δη-

µιουργίας του σύµπαντος. 
à §6: τιµή έντασης της βαρύτητας.
à §7: τιµή της ηλεκτροµαγνητικής έντασης.
à §8: άποψη του Στ. Τραχανά για την ύπαρξη των φυσικών νόµων.
à §10: άποψη του Αϊνστάιν.
à §§12-13: (ακραία) άποψη του J. Wheeler και παρατήρηση του Schrodinger.
à §14: ερωτήµατα.
à §15: υποθέσεις.
à §16: ενστάσεις.

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει στην §15 είναι πιθανολογικό: Πιθανόν ακό-
µη, αυτό που εµείς εννοούµε ως Σύµπαν να είναι απλώς µία µικρή γωνιά ενός πολύ
µεγαλύτερου Όλου.

Αναφέρει ξεκάθαρα την προσωπική του άποψη στην §16: Κατά τη γνώµη του συγ-
γραφέα του παρόντος βιβλίου, η αποδοχή της ανθρωπικής αρχής συνεπάγεται ένα
Σύµπαν διάσπαρτο από νοήµονα όντα.

Τέλος, στην §17 προβαίνει σε µια αξιολογική κρίση των όσων προανέφερε: Το αν-
θρωπικό αξίωµα έχει, πέρα από το αναµφισβήτητο επιστηµονικό του ενδιαφέρον, µία
ηθική δικαίωση.

• ΣΕΛ. 95
Ποια είναι τα αδύνατα σηµεία της θεωρίας και ποια τα πλεονεκτήµατά της; Να

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αναφορές στο ίδιο το κείµενο (βλ. κυρίως τις
παραγρ. 16, 17).

à Τα αδύνατα σηµεία της "ανθρωπικής αρχής" επισηµαίνονται από τον ίδιο το συγ-
γραφέα: 

à §16: Τα δισεκατοµµύρια των γαλαξιών...δηµιουργία ζωής. Αν και υπάρχουν πολ-
λοί γαλαξίες και άστρα, τότε γιατί δεν ευνοήθηκε και σε αυτά η ύπαρξη ζωής; Για-
τί δεν εξυπηρετούν το σκοπό του σύµπαντος; Μήπως το Σύµπαν είναι εξαιρετικά
σπάταλο;

à §17: Στα περί το ανθρώπινο αξίωµα, ο αναγνώστης θα διακρίνει στοιχεία µεταφυ-
σικά, ή και ενδόµυχες ανθρώπινες επιθυµίες. 

à Τα πλεονεκτήµατα της "ανθρωπικής αρχής": 
à §17: έχει, πέραν από το αναµφισβήτητο επιστηµονικό του ενδιαφέρον, µία ηθική

δικαίωση, αφού ανασύρει και πάλι τον άνθρωπο από την ασηµαντότητα και τον
τοποθετεί σε θέση περίοπτη και ακριβώς, όπως κάθε µεγάλη µορφή τέχνης, το αν-
θρωπικό αξίωµα ανυψώνει, χωρίς να ωραιοποιεί ή να διεκδικεί την αποκλειστικό-
τητα. Εκτός από αναµφίβολο επιστηµονικό ενδιαφέρον, δικαιώνει ηθικά τον άν-
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θρωπο. Το σύµπαν τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, χω-
ρίς να διεκδικεί την αποκλειστικότητα ή την απόλυτη αλήθεια.

• ΣΕΛ. 95
Για να καταλήξουν οι επιστήµονες σε συµπεράσµατα, είναι υποχρεωµένοι να θέ-

τουν διαρκώς ερωτήµατα στα οποία καλούνται να δώσουν απαντήσεις. Ποια ερωτή-
µατα εντοπίζετε στο συγκεκριµένο κείµενο και µε ποιο τρόπο ο συγγραφέας επιχει-
ρεί να απαντήσει στο "ριζικότερο" από αυτά;

Στο κείµενο τα ερωτήµατα που τίθενται είναι:
à §11: Υπάρχει, άραγε, κάποιος επιστηµονικός –και όχι θεολογικός ή µεταφυσικός–

λόγος, που το Σύµπαν έχει αυτή τη σκοπιµότητα; (Το "ριζικότερο" από τα ερωτή-
µατα).

à §14: είναι, άραγε, το δικό µας το µόνο "Σύµπαν" σήµερα, ή ακόµη περισσότερο το
µόνο που υπήρξε ποτέ;

à §15: Υπάρχουν τα σύµπαντα αυτά απλώς παράλληλα µε το δικό µας ή υπήρξαν
σαν αποτέλεσµα κάποιας άλλης αρχικής εκρήξεως, ενός άλλου συµπαντικού κύ-
κλου µε τις δικές του τιµές φυσικών σταθερών;

Οι απαντήσεις:
à Στο ριζικότερο πρώτο ερώτηµα η απάντηση δίνεται στη §12 και στη §13: επικαλεί-

ται την άποψη του J. Wheeler, που αποτελεί "ακραία παραλλαγή της ανθρωπικής
αρχής", και το πείραµα του Schrodinger (επίκληση στην αυθεντία). "Το σύµπαν εί-
ναι ανάγκη να δηµιουργήσει τον άνθρωπο, για να υπάρξει το ίδιο!". Εποµένως, αν
απουσιάσει ο άνθρωπος, το σύµπαν δεν µπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του.
Αυτή η παρατήρηση προκαλεί "νοητικές ακροβασίες, ελάχιστα αποδεκτές από τον
επιστηµονικό λόγο". Εποµένως, δε δίνεται ξεκάθαρη απάντηση και στο συµπέρα-
σµα οδηγούµαστε µε αναλογικό συλλογισµό. Για την επιβεβαίωση της άποψης
χρειάζεται διεξοδική και εµπεριστατωµένη διερεύνηση.

• ΣΕΛ. 95
Ποια είναι τελικά η άποψη του συγγραφέα για την ανθρωπική αρχή; Τη δέχεται

ανεπιφύλακτα; Την απορρίπτει; Την αποδέχεται παρά τις επιφυλάξεις του για τα
µειονεκτήµατα που παρουσιάζει; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε παραπο-
µπές σε συγκεκριµένα σηµεία του κειµένου.

Ο συγγραφέας ούτε αποδέχεται ανεπιφύλακτα αλλά ούτε και απορρίπτει την "αν-
θρωπική αρχή". Πιστεύει πως το συγκεκριµένο αξίωµα διαθέτει αναµφίβολο ενδιαφέ-
ρον. ∆ιατηρεί, ωστόσο, κάποιες επιστηµονικές επιφυλάξεις, αν και γενικά είναι θετι-
κά διακείµενος, παρά τις όποιες ενστάσεις διατυπώνει προς το τέλος του κειµένου:
"το Σύµπαν φαίνεται εξαιρετικά σπάταλο", "ο αναγνώστης θα διακρίνει στοιχεία µε-
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ταφυσικής, ή και ενδόµυχες ανθρώπινες επιθυµίες", "το ανθρωπικό αξίωµα έχει, πέ-
ραν από το αναµφισβήτητο επιστηµονικό του ενδιαφέρον, µία ηθική δικαίωση". Α-
φού το σύµπαν τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο του ενδιαφέροντός του, τότε, η
"ανθρωπική αρχή", έχει και ανθρωπι(στι)κή αξία.

• ΣΕΛ. 96
Προσέξτε µε ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συνοχή µεταξύ των παραγράφων 1-

8 (π.χ. µε τις µεταβατικές λέξεις και φράσεις του κειµένου).

Η συνοχή επιτυγχάνεται:
à Ανάµεσα στην §1 και στη §2 µε αντίθεση: "όµως". 
à στη §2 και στην §3 έχουµε τη µεταβατική φράση "αυτές και άλλες συµπτώσεις". Συ-

µπτώσεις αξιοσηµείωτες αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Επανάληψη
της λέξης "σύµπτωση"–"συµπτώσεις" και της δεικτικής αντωνυµίας "αυτές".

à στην §3 και στην §4: µε παραλλαγµένες λέξεις και φράσεις. Στην §3 έχουµε: "αν-
θρωπικό αξίωµα" στην §4 "ανθρωπική αρχή", στην §3 "ανθρώπινη παρουσία" στην
§4 "ανθρώπινη ζωή", στην §3 "ορισµένες συνθήκες" στην §4 "κατάλληλες συνθή-
κες". Επανάληψη, επίσης, της λέξης "Σύµπαν". 

à στην §4 και στην §5 η φράση: "προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού". 
à στην §5 και στην §6 η φράση: "ανάλογα ισχύουν". 
à στην §6 και στην §7 η φράση: "ανάλογες παρατηρήσεις".
à στην §7 και στην §8 η φράση: "Σύµφωνα µε", ενισχύοντας τις προηγούµενες σκέ-

ψεις µε την προσθήκη της άποψης ενός επιστήµονα.

• ΣΕΛ. 96
Το κείµενο αυτό περιέχει ένα ειδικό λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν οι φυσικές επι-

στήµες. Να το καταγράψετε και να σχηµατίσετε µε ορισµένες από αυτές τις λέξεις
δικές σας προτάσεις.

Ειδικό λεξιλόγιο:
Σύµπαν, ύλη, γεωµετρικός µέσος όρος της αστρονοµικής και πυρηνικής κλίµακας,

µάζα, πρωτόνιο, γραµµικές διαστάσεις, ατοµικός πυρήνας, έτος φωτός, µικρόκο-
σµος, µεγάκοσµος, αρχέγονη υπέρθερµη σφαίρα, ακτινοβολία, ήλιον, υδρογόνο, πυ-
ρηνοσύνθεση, Πυρηνική Φυσική, σταθερά βαρύτητας, βαρυτική έλξη, ενέργεια, ένταση
της βαρύτητας, ερυθροί νάνοι, ηλεκτροµαγνητική δύναµη, ηλεκτρόνια, τροχιά, πυρή-
νας, σχηµατισµός µορίων, ηλεκτροµαγνητικές δυνάµεις, οργανικά µόρια, χηµικές α-
ντιδράσεις, φυσικοί νόµοι, βιολογικοί οργανισµοί, αστρικά σώµατα, Κβαντοµηχανι-
κή, φυσική σταθερά, πλανήτης, γαλαξίας, ατοµικός κόσµος, συµπαντικός κύκλος.

Προτάσεις:
à Η Κβαντοµηχανική αποτελεί θεωρία αλλά και τοµέα της µαθηµατικής φυσικής

που εξετάζει τη µηχανική των συστηµάτων σωµατιδίων, µε τη βοήθεια µεγεθών
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που µπορούν να µετρηθούν.
à Το έτος φωτός αποτελεί για την αστρονοµία µονάδα µήκους που είναι ίση µε την

απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος.
à Η Πυρηνική Φυσική αποτελεί κλάδο της Φυσικής που µελετά τον πυρήνα του ατό-

µου της ύλης.
à Η ηλιακή ακτινοβολία θεωρείται επικίνδυνη, αφού µπορεί να προκαλέσει, σύµφω-

να µε τους επιστήµονες, όχι µόνο εγκαύµατα αλλά και ανίατες αρρώστιες.
à Ο γαλαξίας µας είναι ένας από τους πολλούς γαλαξίες του Σύµπαντος. Άραγε, εί-

µαστε µόνοι µας; Η αλήθεια υπάρχει κάπου εκεί έξω!

• ΣΕΛ. 96  
Ενδόµυχες επιθυµίες, περίοπτη θέση, νοήµονα όντα, ριζικότερο ερώτηµα, ακατα-

νόητο γεγονός, ωραιοποιεί, εξουδετερώνουν, ασηµαντότητα, αποδοχή: να βρείτε άλ-
λες λέξεις και φράσεις ισοδύναµες.

à ενδόµυχες: απόκρυφες, βαθύτερες, µύχιες, εσώτατες, κρυφές, ανοµολόγητες, µυ-
στικές, ανεκδήλωτες.

à περίοπτη: εξέχουσα, αξιοθαύµαστη, ξεχωριστή, περίβλεπτη, επιφανής.
à νοήµονα: σκεπτόµενα, λογικά.
à ριζικότερο: βασικότερο, ουσιαστικότερο, σηµαντικότερο, θεµελιώδες, κυριότερο.
à ακατανόητο: ανεξήγητο, ακατάληπτο, παράδοξο, ανερµήνευτο, µυστηριώδες. 
à ωραιοποιεί: ευπρεπίζει, εξωραΐζει, καλλωπίζει, εξιδανικεύει.
à εξουδετερώνουν: εκµηδενίζουν, αποδυναµώνουν, εξαφανίζουν, εξοντώνουν, απο-

δεκατίζουν, αδρανοποιούν.
à ασηµαντότητα: µηδαµινότητα, µικρότητα, ευτέλεια.
à αποδοχή: επιδοκιµασία, συγκατάθεση, έγκριση, παραδοχή, αναγνώριση, υιοθέτηση.

• ΣΕΛ. 96
Νοητικές ακροβασίες, µακραίωνη εξέλιξη, εσωτερική αλληλουχία, αρχέγονη, ερή-

µην, µικρόκοσµος: να σχηµατίσετε µε τις λέξεις αυτές δικές σας προτάσεις.

à Ο συγκεκριµένος οµιλητής χρησιµοποιούσε δυσνόητο ύφος και ακατάληπτες φρά-
σεις για τους περισσότερους ακροατές. Οι νοητικές του ακροβασίες δηµιουργού-
σαν πρόβληµα κατανόησης των λόγων του.

à Η µακραίωνη εξέλιξη του ελληνικού πολιτισµού αποδεικνύει πως δίκαια θεωρεί-
ται από πολλούς ειδικούς ως ένας από τους πιο σηµαντικούς πολιτισµούς του
πλανήτη µας. 

à Το κείµενο διακρίνεται για την υποδειγµατική εσωτερική αλληλουχία των επιµέ-
ρους διανοηµάτων. 

à Η αρχέγονη επιθυµία του ανθρώπου για γνώση τον οδήγησε στο σηµερινό θαυµα-
στό πολιτισµικό επίπεδο.
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à Ο κατηγορούµενος, αφού δεν προσήλθε στη δίκη, καταδικάστηκε από το δικαστή-
ριο ερήµην.

à Το σχολείο, η οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον αποτελούν µικρόκοσµους της κοι-
νωνίας, οι οποίοι προετοιµάζουν σταθερά την οµαλή και ορθή κοινωνικοποίηση
του παιδιού.

ΚΕΙΜΕΝΟ: OΙ OΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ

• ΣΕΛ. 96
Να επισηµάνετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του επιστηµονικού λόγου στο

παρακάτω κείµενο, καθώς και τα βασικά σηµεία της συλλογιστικής πορείας του
συγγραφέα.

Στο επιστηµονικό κείµενο χρησιµοποιείται συνήθως απρόσωπο, τυπικό, ουδέτερο
και ψυχρό ύφος, συνδυασµένο µε την κατάλληλη επιστηµονική ορολογία. Επειδή, ό-
µως, απευθύνεται σε ένα ευρύτερο µη ειδικό κοινό, το ύφος είναι οικείο, επειδή ο
συγγραφέας προβαίνει σε εκλαΐκευση, απλοποίηση της θεωρίας. Η γλώσσα του κειµέ-
νου χαρακτηρίζεται για την αντικειµενική περιγραφή, είναι αποδεικτική και περιγρα-
φική. Η επιχειρηµατολογία διακρίνεται για τη λογική αλληλουχία των νοηµάτων.

Ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει τη διεύρυνση του σύµπαντος και να ερµη-
νεύσει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αυτό εφικτό. Η συλλογιστική πορεία του συγ-
γραφέα έχει τη µορφή αποδεικτικού, επαγωγικού συλλογισµού:
à α΄ προκείµενη: "Αν το σκεφτούµε... του φωτός": ο συγγραφέας υποστηρίζει πως

για µας είναι γνωστός µόνο ο ορίζοντας. Οι ορίζοντες, όµως, διευρύνονται είτε το
σύµπαν είναι πεπερασµένο είτε είναι άπειρο. 

à β΄ προκείµενη: "Η επιφάνεια... αιτιακή µας περιοχή": τεκµηριώνει τη θέση του µε
επιστηµονικά και ερευνητικά δεδοµένα. Το πέρασµα του χρόνου αποκαλύπτει και
άλλους γαλαξίες, αφού ο γαλαξίας µας αποµακρύνεται µε την ταχύτητα του φω-
τός, ενώ οι άλλοι γαλαξίες µε µικρότερη ταχύτητα.

à συµπέρασµα: "Συνεπώς... κοµµάτι": Άρα, όσο περνάει ο χρόνος θα ανακαλύπτου-
µε περισσότερους γαλαξίες και οι ορίζοντές µας θα διευρύνονται περισσότερο.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΣΕΛ. 98
Ποιο είναι το πρόβληµα που απασχολεί σήµερα ορισµένους επιστήµονες; Γιατί α-

κόµα και οι ειδικοί δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των επιστηµονι-
κών θεωριών; Ποια σηµασία θα είχε για τον άνθρωπο η ανακάλυψη µιας ενιαίας θε-
ωρίας που θα ερµήνευε τους νόµους του Σύµπαντος;
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Το πρόβληµα που απασχολεί ορισµένους επιστήµονες είναι η ανακάλυψη και δια-
τύπωση της τελικής θεωρίας του Σύµπαντος, που θα είναι σωστή µόνο εάν είναι µα-
θηµατικά συνεπής και οι προβλέψεις της συµφωνούν πάντα µε τις παρατηρήσεις που
γίνονται.

Σήµερα, ακόµη και οι ειδικοί δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν το σύνολο των ε-
πιστηµονικών θεωριών· αντιλαµβάνονται µόνο ένα µικρό τµήµα του. Αυτό συµβαίνει
γιατί ο ρυθµός προόδου είναι αλµατώδης σε όλους τους τοµείς της ζωής, η επιστηµο-
νική γνώση αναπτύσσεται συνεχώς και οι επιστήµονες αδυνατούν να παρακολουθή-
σουν τις εξελίξεις που συντελούνται. Εποµένως, αναγκάζονται να αποκτήσουν εξει-
δικευµένη επιστηµονική γνώση και να παρακολουθούν τις αλλαγές που συντελούνται
στο δικό τους γνωστικό πεδίο. Αυτό τους εµποδίζει να έχουν µια γενική εποπτεία της
επιστηµονικής προόδου. 

Η διατύπωση µιας ενιαίας και τελικής θεωρίας για το σύµπαν θα σηµατοδοτούσε
αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης και θα ωφελούσε τους ειδικούς, ώστε να απο-
κτήσουν συνολική θεώρηση των επιστηµονικών εξελίξεων, να κατανοήσουν τον κό-
σµο και να ερµηνεύσουν τους νόµους που διέπουν το σύµπαν και καθορίζουν την αν-
θρώπινη ύπαρξη. 

• ΣΕΛ. 99
Υπάρχει η άποψη ότι οι ηθικές αξιολογικές κρίσεις... Η αντίθετη άποψη υποστη-

ρίζει ότι...Να συζητήσετε τις προηγούµενες απόψεις... και να διατυπώσετε τις από-
ψεις σας σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη ή ουδετερότητα της επιστήµης.

Οι αρχαίοι µας πρόγονοι είχαν επισηµάνει πως η απορία και η περιέργεια αποτε-
λούν παράγοντες που ωθούν τον άνθρωπο στην έρευνα, και πως η έρευνα µπορεί να
µας οδηγήσει στην επιστηµονική γνώση. Εξάλλου, η γνώση και ο συλλογισµός διευ-
ρύνουν τους πνευµατικούς ορίζοντες, οξύνουν την κριτική ικανότητα και φωτίζουν
την ερευνητική διεργασία. Εποµένως, αν η φύση έθεσε στον άνθρωπο το µυστήριο και
αυτός επιδίωξε τη λύση του, δίνοντας διέξοδο στην απορία, αυτό το κατόρθωσε µε
την ικανοποίηση της δηµιουργικής του περιέργειας, που όξυνε το πνεύµα και τον ο-
δήγησε στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η αλήθεια αυτή είναι αντικειµενική, αφού
στηρίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα. Η αντικειµενικότητά της, όµως, είναι σχετική,
αφού υπάρχουν κοινωνικοί και ιστορικοί περιορισµοί. Γι’ αυτό και η κατάκτηση της
γνώσης και συνακόλουθα της αλήθειας δε σταµατά ποτέ. Ωστόσο, ενδέχεται να δηµι-
ουργήσει, µε την αποκάλυψή της, ποικίλα προβλήµατα, ενώ η αξιοποίησή της βρίσκε-
ται κάτω από την καθοριστική επίδραση πολλών -και όχι µόνο ηθικών- παραγόντων.
Άρα, η αναζήτηση της επιστηµονικής αλήθειας και γνώσης διαχωρίζεται από την ηθι-
κή ή µη αξιοποίησή της. 

Επιπρόσθετα, µε τον όρο "επιστηµονική γνώση" εννοούµε την ικανότητα που δια-
θέτει το ανθρώπινο πνεύµα να αποδίδει όσα πρέπει και ταιριάζουν σε έναν τοµέα
του επιστητού µε συστηµατικό, εξακριβωµένο, εµπεριστατωµένο και διεξοδικό τρό-
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πο. Ότι όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους επιθυµούν τη γνώση, αυτό αποτελεί φυ-
σική ανάγκη. Έχει, λοιπόν, ο άνθρωπος µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να βελτιώ-
σει το βιοτικό του επίπεδο, την ποιότητα ζωής, και να προσαρµοστεί µε τον καλύτερο
τρόπο στο περιβάλλον, ανακαλύπτοντας τα µυστικά της φύσης.

Αυτή η προσφορά της επιστηµονικής γνώσης προσδίδει αξιοπιστία και εγκυρότη-
τα στην επιστήµη. Η επιστήµη, όµως αποτελεί µόνο τη θεωρητική πλευρά του ζητήµα-
τος, εφόσον υπάρχει και η πρακτική, η τεχνολογία, που µετουσιώνει, τα πορίσµατα
της επιστήµης σε δηµιουργήµατα. Το δηµιούργηµα, εποµένως, κρίνει και ελέγχει την
επιστηµονική γνώση. 

Από όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι η επιστήµη και η τεχνολογία κρίνο-
νται από το κατά πόσο οι εφαρµογές τους υπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες και θέ-
τουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τον θεωρούν αυτοσκοπό και
όχι µέσο για την πραγµάτωση των στόχων τους.

Στις µέρες µας η υπέρογκη αύξηση και συσσώρευση των επιστηµονικών και τεχνο-
λογικών γνώσεων µάς οδήγησε στην ηθική αµφισβήτηση της αξίας τους. Μήπως εξα-
πάτησαν τον άνθρωπο, τον ώθησαν στον υπερκαταναλωτισµό, στο πνεύµα του υλι-
κού ευδαιµονισµού, της ανεξέλεγκτης εκµετάλλευσης των φυσικών πηγών και στην
παραγωγή καταστροφικών πυρηνικών όπλων; Αναµφίβολα, δεν µπορούµε, ούτε έ-
χουµε τέτοια δικαιοδοσία, να αποδώσουµε στην επιστηµονική και τεχνολογική γνώση
τέτοια κατηγορία. 

Η επιστηµονική και τεχνολογική γνώση µας βοηθούν στη διαρκή προσέγγιση της α-
λήθειας και, εποµένως, είναι, όχι σε απόλυτο βαθµό, ηθικά ουδέτερες. ∆εν ευθύνεται
η πυρηνική φυσική για την παραγωγή των πυρηνικών όπλων. Ούτε το ζεύγος Κιουρί,
όταν ανακάλυπτε το ράδιο, είχε υπόψη του πως θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η
ραδιενέργεια για πολεµικούς σκοπούς. Ευθύνες θα µπορούσαµε να αποδώσουµε στην
περίπτωση που η γνώση ή το δηµιούργηµα ήταν ατελή ή προερχόταν καταστροφή από
σφάλµα αποκλειστικά της επιστήµης και όχι του ανθρώπου. Άρα, η ευθύνη βαραίνει
τον άνθρωπο. Η ηθική δε σχετίζεται µε τη γνώση αλλά µε την (αγαθή ή κακοπροαίρε-
τη) ανθρώπινη πρόθεση και θέληση, µε τον ηθικό ή ανήθικο τρόπο χρησιµοποίησης
αυτής της γνώσης. Η ανθρώπινη θέληση παρεµβάλλεται ανάµεσα στη γνώση και τη
δηµιουργία και αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την ηθικώς ορθή ή εσφαλµένη
χρήση του δηµιουργήµατος. 

Επίσης, ευθύνες οφείλουµε να αποδώσουµε και στους εξωτερικούς παράγοντες
που υπεισέρχονται ανάµεσα στη γνώση και το δηµιούργηµα και προσανατολίζουν η-
θικά ή ανήθικα την πορεία και υλοποίηση της γνώσης. Τέτοιοι είναι οι οικονοµικοί
χορηγοί που χρηµατοδοτούν τις έρευνες, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι εται-
ρείες, οι πολιτικοί, οι κοινωνικές συνθήκες που είτε θέτουν εµπόδια στην ορθή ηθική
αξιοποίηση της γνώσης είτε την οδηγούν σε ανεξέλεγκτους δρόµους.

Οι επιστήµονες είναι κι αυτοί άνθρωποι. ∆ιαθέτουν λογική, βούληση και συναι-
σθήµατα. Επόµενο είναι να αλληλεπιδρά το ένα πάνω στο άλλο. Θα µπορούσαµε να
ισχυριστούµε ότι η επιστήµη πρέπει να είναι συναισθηµατικά και βουλητικά ελεύθερη
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και να υπακούει µόνο στους νόµους της λογικής. Αυτό θα συνέβαινε µόνο εάν οι άν-
θρωποι-επιστήµονες σκέφτονταν ή ενεργούσαν µόνο µε τη λογική, πράγµα αδύνατον
σύµφωνα µε τη Ψυχολογία. Εποµένως, η ουδετερότητα της επιστηµονικής γνώσης ε-
ξαρτάται από τον κάτοχό της και τις εφαρµογές που αυτός θα επιχειρήσει. Γι’ αυτό,
όπως προαναφέρθηκε, η επιστηµονική και τεχνολογική γνώση είναι ηθικά ουδέτερες
αλλά όχι σε απόλυτο βαθµό. Η απόλυτη ουδετερότητα της επιστήµης είναι µάλλον
κάτι ιδανικό και όχι πραγµατικό. Το ίδιο ισχύει και για τη δήλωση του Οπενχάιµερ,
που διατυπώθηκε χωρίς συναίσθηµα ευθύνης. Ας αναλογιστούµε πως όποιος κατα-
σκευάζει µαχαίρια δεν τα προορίζει βέβαια για φόνους, ή πως η Κιουρί που ανακά-
λυψε το ράδιο δε σκόπευε, βέβαια, στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πολέµους,
όµως όποιος κατασκευάζει βόµβες ποια δικαιολογία µπορεί να προβάλει;

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα πως η επιστήµη, ως ένα βαθµό, οι επιστή-
µονες, σε µεγαλύτερο, και οι εξωγενείς παράγοντες δεν είναι άµοιροι κοινωνικής ευ-
θύνης. Επιστήµονες χωρίς αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και ηθική βούληση καθίστα-
νται επικίνδυνοι για την κοινωνία, δεδοµένου ότι κατέχουν τη Γνώση, που είναι πηγή
δύναµης. Ας µην ξεχνάµε πως κάθε επιστήµη, αν αποχωριστεί την αρετή, δεν είναι
σοφία αλλά πανουργία, όπως έλεγε ο Πλάτωνας. Επιπλέον, και η ανθρώπινη δηµι-
ουργικότητα οφείλει να πειθαρχήσει στις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας και της
δηµοκρατίας και ως πρώτιστο µέληµά της να θέσει την ευτυχία και ικανοποίηση των
ανθρώπινων αναγκών, τοποθετώντας τον άνθρωπο ως αξία στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος.

• ΣΕΛ. 100
Να συζητήσετε τις δύο προηγούµενες απόψεις. Είναι δυνατό ακόµη και σήµερα η

επιστήµη να εµµένει στο σύνθηµα "η αλήθεια για την αλήθεια" και να διακηρύσσει
την πολιτική της ουδετερότητα ή µήπως είναι καιρός να κάνει την (αυτο)κριτική της
και να αντιµετωπίσει την κοινωνική της ευθύνη; ∆ιαβάστε και τα παρακάτω σχετι-
κά κείµενα και αξιολογήστε τα επιχειρήµατά τους.

(Σχετίζεται και µε την προηγούµενη απάντηση)
Το αξίωµα «η επιστήµη για την Επιστήµη», όπως και η τέχνη για την Τέχνη, όπως

ήδη αναφέραµε στην προηγούµενη απάντηση, δεν ισχύει, καθώς τόσο η επιστήµη όσο
και η τέχνη διαθέτουν και κοινωνική διάσταση. Εποµένως, η γνώση είναι δύναµη, ιδι-
αίτερα για τους επιστήµονες που προάγουν την επιστήµη και, άρα, αφού ανακαλύ-
πτουν και προάγουν την επιστήµη, συνδυάζοντάς την µε την τεχνολογία-δηµιουργία
δεν είναι άµοιροι ευθυνών. 

Κάποιοι ισχυρίζονται πως ο επιστήµονας ευθύνεται µόνο γι' αυτό που κάνει και
όχι για τον τρόπο µε τον οποίο κάποιοι το χρησιµοποιούν. ∆ηλαδή, η ευθύνη του
σχετίζεται µόνο µε την παραγωγή της γνώσης και δεν αφορά τα αποτελέσµατα της
χρήσης της. Για παράδειγµα, όπως οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι υπεύθυνοι
µόνο για την κατασκευή των αυτοκινήτων και όχι για το ενδεχόµενο φονικό αποτέλε-
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σµα της σύγκρουσης, έτσι και ο επιστήµονας είναι υπεύθυνος µόνο για την ορθότητα
των ανακαλύψεών του και όχι για τη βλαβερή αξιοποίησή τους. Και όπως δεν µπο-
ρούµε να καταλογίσουµε κατηγορία στους πρώτους, έτσι δεν µπορούµε να κατηγορή-
σουµε και τον επιστήµονα για τις τραγικές συνέπειες της ανακάλυψής του.

Εδώ οφείλουµε να αναφέρουµε πως κριτήριο για την ηθική ευθύνη του επιστήµονα
αποτελεί η συµφωνία της βούλησής του µε την καθολική βούληση, ενώ για την πολιτι-
κή του ευθύνη η συµφωνία της βούλησής του µε την κυρίαρχη βούληση στη συγκεκρι-
µένη στιγµή, στο συγκεκριµένο χώρο, χρόνο και τόπο. Εποµένως, ηθική δικαίωση υ-
πάρχει στην περίπτωση που η θέληση του επιστήµονα συµφωνεί µε τη θέληση του συ-
νόλου. Αφού η θέληση του συνόλου είναι η εξυπηρέτηση των συµφερόντων του (σύµ-
φωνα µε τις αρχές της δηµοκρατίας, ελευθερίας και δικαιοσύνης), τότε ηθικά δικαιώ-
νεται ο επιστήµονας που προάγει τις προαναφερθείσες αρχές. Επιπλέον, ο επιστήµο-
νας έχει και τη δύναµη (γνώσεις και µόρφωση) και το καθήκον (πνευµατικός άνθρω-
πος, ορκισµένος στην επιτέλεση του κοινωνικού συµφέροντος) να αγωνιστεί, για να
αποτρέψει την ανήθικη χρήση των δηµιουργηµάτων του.

Η γνώση και η αλήθεια µπορεί να είναι ηθικά ουδέτερες, αυτός, όµως, που συνέβα-
λε στην αποκάλυψη, χρήση και αξιοποίησή τους δεν είναι, αφού σχεδόν πάντα υπο-
κρύπτονται σκοπιµότητες.

Αξιολόγηση επιχειρηµάτων:

1. Η έκκληση Γάλλων πανεπιστηµιακών:
α΄ προκείµενη: Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών µεθόδων έγινε δυνατή χάρη

στη συνεισφορά ορισµένων επιστηµόνων. 
β΄ προκείµενη: Οι νέες τεχνολογικές µέθοδοι αποσκοπούν να υποδουλώσουν την

Ινδοκίνα.
συµπέρασµα: Οι επιστήµονες δεν µπορούν να µένουν βουβοί µπροστά στη χρησι-

µοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. 
Οι προκείµενες είναι αληθείς, ο συλλογισµός είναι έγκυρος. Το επιχείρηµα είναι

ορθό. Έχουµε επίκληση στη λογική και στο ήθος του δέκτη.

2. Η δήλωση εκπροσώπου του Πενταγώνου:
α΄προκείµενη: Η αποστολή στρατού εµποδίζει την τροφοδοσία µε ρύζι που παρά-

γουν οι Βιετκόνγκ.
β΄ προκείµενη: Η καταστροφή της συγκοµιδής µε βλαστησιοκτόνα εµποδίζει την

τροφοδοσία µε ρύζι των Βιετκόνγκ.
συµπέρασµα: Η καταστροφή της συγκοµιδής µε βλαστησιοκτόνα είναι αποτελε-

σµατικότερη και µας συµφέρει περισσότερο από την αποστολή στρατού.
Οι προκείµενες είναι αληθείς, ο συλλογισµός δεν είναι έγκυρος (αφού είναι ανήθι-

κη η χρήση βλαστησιοκτόνων). Το επιχείρηµα δεν είναι ορθό (παραλογισµός). 
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3. Η δήλωση του L.F. Fleser για την κατασκευή βοµβών Ναπάλµ:
α΄ προκείµενη: Αυτός που θα γνώριζε τι θα συνέβαινε δεν ήµουν εγώ.
β΄ προκείµενη: ∆εν µπορούσε κανείς να ξέρει τι θα συνέβαινε.
συµπέρασµα: Εποµένως, για ό,τι συνέβη δεν είµαι υπεύθυνος.
Το επιχείρηµα δεν είναι ορθό. Ο επιστήµονας όφειλε να γνωρίζει ότι το δηµιούρ-

γηµά του σκόπευε να χρησιµοποιηθεί για πολεµικούς σκοπούς. Έχουµε επαγωγικό
συλλογισµό, που στηρίζεται σε µεταφορική αναλογία. ∆ε στηρίζεται, ωστόσο, σε ε-
παρκή στοιχεία. Έχουµε, κυρίως, επίκληση στη λογική.

4. Όρκος - Kείµενο κολεγίου Queen Mary:
Το επιχείρηµα είναι ορθό, οι προκείµενες έγκυρες και ο συλλογισµός επίσης έγκυ-

ρος και αληθής. Επιχειρεί να µας πείσει µε επίκληση στο ήθος του ποµπού αλλά και
µε επίκληση στη λογική (αποδεκτές αλήθειες και προσωπικές αξιολογήσεις).

• ΣΕΛ. 102
Να συζητήσετε τις παρακάτω απόψεις και έπειτα να εκθέσετε γραπτά τις δικές

σας για το ίδιο θέµα.

Το θεµατικό κέντρο που προβληµατίζει τον Μπρεχτ είναι η φράση "...αντί να κυ-
ριαρχούµε πάνω στα πράγµατα, βρισκόµαστε κάτω από την κυριαρχία τους". Την ί-
δια σχεδόν σκέψη είχε διατυπώσει και ο Μαρξ "οι σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους
υποκαθίστανται από τις σχέσεις ανάµεσα στα πράγµατα". Μεγαλύτερη σηµασία έχει
όχι η ταυτότητα και η ποιότητα των ανθρώπων αλλά τα αποκτήµατα και η ανταλλα-
κτική τους αξία. Έτσι, σε µια ανταγωνιστική κοινωνία, αυτός που κατέχει υπερέχει
εκείνου που δεν κατέχει. Η γνώση, που προέρχεται από την επιστήµη, είναι δύναµη
και, όταν η δύναµη γίνεται απόλυτη, οι αξίες δεν υφίστανται.

Με την πρόοδο της επιστήµης και την εξέλιξη της τεχνολογίας, που πηγάζουν από
την κατοχή της γνώσης, ο άνθρωπος απελευθερώθηκε από τα δεσµά (τα πνευµατικά:
άγνοια-ανορθολογισµός, και τα υλικά: σωµατική αδυναµία) της φύσης. Ανακάλυψε
τους νόµους που διέπουν το σύµπαν, αποκρυπτογράφησε τα µυστικά του, απελευθε-
ρώθηκε και ταυτόχρονα λυτρώθηκε από το φόβο που τον κατείχε. Υπέταξε τη φύση
και έγινε αλαζόνας. Θεώρησε πως είναι ένας µικρός θεός. Αυτό κι αν είναι Ύβρις.
Μαζί µε τη φύση υπέταξε και τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τα αναπτυσσόµενα και υπό
ανάπτυξη κράτη. Εκµεταλλεύτηκε τη φύση και ταυτόχρονα και τους συνανθρώπους
του. Τους στέρησε δικαιώµατα, καταπάτησε την προσωπικότητά τους, δε σεβάστηκε
την τιµή και την αξιοπρέπειά τους. Έτσι, αντί να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, την
κατέστρεψε. Τα αποτελέσµατα της κυριαρχίας του είναι ορατά. Αλλοτριώθηκε, αγχώ-
θηκε και έγινε δούλος της. Έγινε απάνθρωπος, αφού κυριάρχησε πάνω στους συναν-
θρώπους του, αντί να επιβληθεί στη φύση (µε την ορθή έννοια).

Όµως, "αν δεν απελευθερωθούµε από τη βία των ανθρώπων, δε θα απελευθερω-
θούµε από τη δύναµη της φύσης". Μεταξύ των ανθρώπων επιβάλλεται να εδραιωθεί η
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ισότητα, η ισονοµία, η ισηγορία και οι αρχές της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της
δικαιοσύνης. Η πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια, η ανθρωπιστική παιδεία, θα τον
οδηγήσουν στην αυτογνωσία, στην αυτοσυγκράτηση, στην απόκτηση αυτοελέγχου και
αυτοκυριαρχίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, αν ο άνθρωπος, µε την ολοένα και αυ-
ξανόµενη κατάκτηση γνώσεων, αξιοποιήσει τις φυσικές δυνάµεις και τη γνώση της
φύσης προς όφελός του. Επιβάλλεται, λοιπόν, να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες
του, να θέσει νέες προτεραιότητες και στόχους, να αναζητήσει το νόηµα της ζωής, να
γίνει κυρίαρχος της δικής του ζωής.
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TO ¢OKIMIO



TO ¢OKIMIO

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ

Το δοκίµιο είναι ένα ιδιαίτερο γραµµατειακό είδος του πεζού λόγου που ασχολεί-
ται µε θέµατα ιδεολογικά, αισθητικά, ηθικά, πολιτικά, κοινωνικά, επιστηµονικά, κα-
θώς και µε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής.  

Το δοκίµιο διαθέτει τα γνωρίσµατα του  επιστηµονικού λόγου (όταν ερευνά αµφι-
σβητούµενα θέµατα), της λογοτεχνίας (διακρίνεται από καλλιέπεια και ευχαριστεί),
του ρητορικού λόγου (πολιτικού και δικανικού, χωρίς να διαθέτει το στοιχείο της ε-
πικαιρότητας), αλλά και των άλλων διδακτικών γενών (άρθρο, µελέτη, πραγµατεία,
διατριβή, µονογραφία, επιφυλλίδα), αφού εκλαϊκεύει θέµατα της καθηµερινής ζωής. 

Σκοπός του δοκιµίου-δοκιµιογράφου:
• Όταν ο συντάκτης του πραγµατοποιεί µια ελεύθερη περιδιάβαση στο χώρο των ιδε-

ών µε εφόδια την πνευµατική και την αισθητική του καλλιέργεια, τότε εξωτερικεύει
και εκφράζει σκέψεις, παρατηρήσεις και συναισθήµατα για τη ζωή. 

• Όταν ο συντάκτης του προσεγγίζει θέµατα ηθικά, κοινωνικά, ιδεολογικά, αισθητι-
κά, πολιτικά ή επιστηµονικά, τότε προσπαθεί να τα ερµηνεύσει, να τα αναλύσει, και
να τα εκλαϊκεύσει, ώστε να γίνουν κατανοητά για την πλειονότητα των ανθρώπων.

• Ο δοκιµιογράφος σκοπεύει και στην πληροφόρηση, στην (έµµεση συνήθως) διδασκα-
λία, στον προβληµατισµό, στην τέρψη (ευχαρίστηση-ψυχαγωγία-διασκέδαση) και
στην πειθώ των αναγνωστών. Oι απόψεις του συντάκτη δεν είναι πάντα αναµφισβή-
τητες, αλλά αποτελούν πηγή στοχασµού και προβληµατισµού, µε αποτέλεσµα να ε-
γερθεί το ενδιαφέρον και άλλων συντακτών και, εποµένως, να υπάρξει αντίλογος.

Τα γνωρίσµατα του δοκιµίου.

Ως προς το περιεχόµενο παρατηρούµε:
• ∆ιαθέτει µέση έκταση, αφού αποτελεί µια ανολοκλήρωτη, όχι διεξοδική, προσπά-

θεια, µια απόπειρα διαπραγµάτευσης και διερεύνησης ενός ζητήµατος. Είναι µια



δοκιµή.
• Το περιεχόµενο δε διακρίνεται τόσο για την επικαιρότητά του, καθώς τα θέµατα

που προσεγγίζει είναι γενικά και διαχρονικά. Γι’ αυτό και η κρίση του συντάκτη πε-
ριορίζεται περισσότερο σε ιδέες και απόψεις και όχι τόσο σε εφήµερες καταστάσεις
ή πρόσωπα.

Ως προς τη µορφή:
• Το ύφος, που χρησιµοποιεί ο συντάκτης στο λόγο του, βρίσκεται σε άµεση συνάρτη-

ση µε την προσωπικότητά του, µε την αισθητική του καλλιέργεια, µε το διευρυµένο
πνευµατικό του επίπεδο, την επιστηµονική του κατάρτιση και τις κοινωνικές του
ευαισθησίες. Είναι, εποµένως, προσωπικό και υποκειµενικό.

• Ο συντάκτης, για την επίτευξη µεγαλύτερης πειστικότητας και αποδεικτικής ισχύος
των ιδεών του, χρησιµοποιεί οργανωµένη επιχειρηµατολογία και τεκµήρια, που χα-
ρακτηρίζουν, άλλωστε, την αυστηρή δοκιµιακή γλώσσα (επίκληση στη λογική). Για
την επίτευξη αισθητικής απόλαυσης, όµως, χρησιµοποιεί τη συναισθηµατική, ποιη-
τική, συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας (επίκληση στο συναίσθηµα, περιδιά-
βαση στο χώρο των ιδεών). Τότε το δοκίµιο αποκτά λογοτεχνικό και στοχαστικό ύ-
φος.

• Ο τόνος και το ύφος του δοκιµίου προσδιορίζονται από το σκοπό του συντάκτη.
Μπορεί να είναι σοβαρός, επίσηµος, φιλοσοφικός, διδακτικός, χιουµοριστικός, α-
στείος, κωµικός, εξοµολογητικός ή διδακτικός.

Ως προς τα δοµικά του στοιχεία:
• Το αποδεικτικό δοκίµιο διακρίνεται για το ενιαίο και σταθερό θέµα που αναπτύσ-

σει ο συντάκτης και για τη συνοχή, την ενότητα και τη συνεκτικότητα των εννοιών
και των λέξεων.

• Στο στοχαστικό δοκίµιο το ύφος είναι λογοτεχνικό, γλαφυρό.

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

Τα δοκίµια διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε τη θέση (περισ-
σότερο αντικειµενική-περισσότερο υποκειµενική) από την οποία αναπτύσσει ή προ-
σεγγίζει το ζήτηµα o δοκιµιογράφος: σε αποδεικτικά δοκίµια ή δοκίµια πειθούς και
σε δοκίµια στοχασµού.

Α. Το αποδεικτικό δοκίµιο ή δοκίµιο πειθούς

Το αποδεικτικό δοκίµιο σχετίζεται µε το στοχαστικό, αφού και τα δύο πραγµατεύ-
ονται ιδέες. ∆ιαφέρει, όµως, στο γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν είναι ελεύθερος να
ερµηνεύσει το θέµα µε τον τρόπο που ο ίδιος επιθυµεί. Ειδικότερα:
• Υπάρχει λογική δοµή. Ο συγγραφέας οργανώνει τις σκέψεις του µε λογική σειρά
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και τις βασίζει σε τεκµήρια και αποδείξεις, ώστε να πείσει τον αναγνώστη µε αντι-
κειµενικά και αδιάσειστα στοιχεία για την ορθότητα και την αποδεικτική τους ισχύ.
Χρησιµοποιεί κυριολεκτικό λόγο και γλώσσα µε δηλωτική σηµασία. Τρόπος πει-
θούς είναι κατά κύριο λόγο η επίκληση στη λογική. Έτσι, το αποδεικτικό δοκίµιο α-
ποµακρύνεται από τη λογοτεχνία. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει πως απουσιάζει εντελώς
ο στοχασµός ή το συναίσθηµα.

• Καθορίζει από την αρχή του δοκιµίου τη θέση ή τη στάση του απέναντι στο δια-
πραγµατευόµενο πρόβληµα. Μπορεί να εκφέρει τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτή-
µατα ή να εκθέσει τις απόψεις του, χωρίς να λάβει συγκεκριµένη θέση. Οι σκέψεις
του διατυπώνεται µε σαφήνεια και καθαρότητα, καθώς αποδεικνύει το πρόβληµα ή
καταλήγει σε συµπέρασµα που προκύπτει µέσα από υπαινικτικές φράσεις. Στη δεύ-
τερη περίπτωση οφείλουµε να διαβάσουµε το δοκίµιο µε κριτική διάθεση.

• Ο δοκιµιογράφος του αποδεικτικού δοκιµίου αντλεί το υλικό του από τις γενικές
γνώσεις του που στηρίζονται στην αντικειµενική πραγµατικότητα. Επειδή, όµως,
παραµονεύει ο κίνδυνος να µεταβληθεί το δοκίµιο σε εγκυκλοπαιδικό άρθρο, πα-
ράλληλα µε τις γενικές απόψεις, διευθετεί και εκφράζει µε λογικό και τεκµηριωµένο
τρόπο και µε κριτικό πνεύµα και τις δικές του θέσεις. 
Συµπερασµατικά ο συγγραφέας αποσκοπεί:

• να διερευνήσει απλώς το πρόβληµα ή το ζήτηµα που τον απασχολεί, χωρίς απαραί-
τητα να καταλήξει σε κάποια λύση,

• να επιδιώξει τη λύση του προβλήµατος,
• να επιχειρηµατολογήσει, για να υπεραµυνθεί ή να αντιστρατευτεί µια θέση (δεν επι-

διώκει να πείσει τους αναγνώστες ότι η δική του θέση είναι ορθή),
• να επιχειρηµατολογήσει, ώστε να µας πείσει (λιγότερο για να πληροφορήσει ή να

διδάξει) για την ορθότητα της σκέψης του, που οφείλουµε να αποδεχθούµε και να
υιοθετήσουµε. Συχνά, το ύφος είναι φιλοσοφικό και σοβαρό, πληροφοριακό ή διδα-
κτικό, διασκεδαστικό ή χιουµοριστικό και, ελάχιστες φορές, καυστικό ή σατιρικό.

Β. Το δοκίµιο στοχασµού

• Ο συγγραφέας περιδιαβαίνει ελεύθερα στο χώρο των ιδεών, εκθέτοντας τους προ-
βληµατισµούς και την προσωπική του εκτίµηση µε υποκειµενικό τρόπο, χωρίς να
βασίζεται σε αντικειµενικά στοιχεία. Τα θέµατα που προσεγγίζει προέρχονται από
διάφορους τοµείς. Ο δοκιµιογράφος είναι ελεύθερος να καταγράψει τις σκέψεις,
τους στοχασµούς του, τους προβληµατισµούς του µε όποιον τρόπο επιθυµεί. Ποτέ,
όµως, δεν αδιαφορεί για την πειθώ.

• Η δοµή του δοκιµίου είναι συνειρµική και γι’ αυτό αδυνατούµε να καταρτίσουµε
ένα σαφές διάγραµµά του. Εκτός από τα υποκειµενικά στοιχεία που παραθέτει ο
συγγραφέας στο δοκίµιό του, χρησιµοποιεί λέξεις-σύµβολα, εικόνες και ιδέες που
δρουν συνειρµικά. Χρησιµοποιεί τη γλώσσα µε τη συνυποδηλωτική-ποιητική της
σηµασία. Το ύφος του είναι άλλοτε σοβαρό και άλλοτε χιουµοριστικό. Έτσι το δο-
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κίµιο προσεγγίζει τη λογοτεχνία, αφού αποσκοπεί να µας υποβάλει, να µας τέρψει
παρά να µας πείσει. Οφείλουµε να το αντιµετωπίζουµε όπως ένα ποίηµα. Ως τρό-
πος πειθούς χρησιµοποιείται κυρίως η επίκληση στο συναίσθηµα.

∆OKIMIO KAI ΛOΓOTEXNIA

Όταν ο  συντάκτης του δοκιµίου δεν αποσκοπεί τόσο να πείσει, να πληροφορήσει
ή να διδάξει, αλλά να δώσει έµφαση στην πρόκληση συγκίνησης και να προσφέρει αι-
σθητική απόλαυση, τότε εφαρµόζει πολλές από τις γνωστές λογοτεχνικές στρατηγι-
κές. Ειδικότερα:
• ο τρόπος θεώρησης, διαπραγµάτευσης, ερµηνείας και αντιµετώπισης των ζητηµά-

των είναι προσωπικός, υποκειµενικός.
• προβάλλει µια φανταστική, πλασµατική απεικόνιση της πραγµατικότητας (όχι αντι-

κειµενική).
• αναπτύσσει τις απόψεις του µε συνειρµικό και διαισθητικό τρόπο (όχι ορθολογιστι-

κά).
• η χρήση της γλώσσας είναι συνυποδηλωτική, ενώ τα αντικείµενα και οι έννοιες µε-

τουσιώνονται σε σύµβολα.
Όλα τα πιο πάνω επιτυγχάνονται µε παρέκκλιση από το γλωσσικό µέτρο, από τη

φυσιολογική χρήση των λέξεων, από τη γλωσσική νόρµα, δηλαδή την κανονικότητα
(χρησιµοποιώντας σχήµατα λόγου ή λέξεις και φράσεις ιδιότυπες και προσωπικές).

∆OKIMIO KAI AΛΛA ΓPAMMATEIAKA EI∆H

Μεταξύ του δοκιµίου και των άλλων γραµµατειακών, επιστηµονικών ειδών, υπάρ-
χει εµφανής και αισθητή διαφοροποίηση, αφού οι επιστήµονες αποσκοπούν σε σαφή
επιστηµονική προσέγγιση των θεµάτων. Επιδιώκουν να εξαντλήσουν διεξοδικά το
ζήτηµα µε εµπεριστατωµένο και επιστηµονικό τρόπο, βασισµένοι σε τεκµηριωµένες
πληροφορίες. ∆εν απευθύνονται στο µέσο αναγνώστη, όπως το δοκίµιο που εκλαϊ-
κεύει επιστηµονικά και ηθικά ζητήµατα, αλλά σε ειδικούς ερευνητές ή άλλους εξειδι-
κευµένους επιστήµονες που επιθυµούν πλήρη ενηµέρωση.

1. ∆οκίµιο και πραγµατεία, µελέτη, διατριβή, µονογραφία
α) Πραγµατεία: εκτενές επιστηµονικό κείµενο, που µελετά, εξετάζει, αναλύει και

αναπτύσσει ένα ορισµένο θέµα µε µεθοδικότητα και πληρότητα, σε βάθος και σε πλά-
τος. Επιδιώκει την πλήρη και εξαντλητική παρουσίασή του. Η πραγµατεία βασίζεται
εξολοκλήρου σε εξακριβωµένα δεδοµένα της επιστήµης και της έρευνας. Τέλος, µπο-
ρεί να δηµοσιευθεί αυτοτελώς ή ως άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό.

β) Μελέτη: σοβαρή, συστηµατική, επιστηµονική και αναλυτική έρευνα που απο-
σκοπεί στη γνώση και ερµηνεία κάποιου ζητήµατος. Η µελέτη µπορεί να δηµοσιευθεί
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αυτοτελώς ή ως άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό.
γ) ∆ιατριβή: αποτελεί µια εκτενέστατη, εξειδικευµένη, συστηµατική εξέταση, µια

λεπτοµερή επιστηµονική µελέτη που διαπραγµατεύεται ένα πρωτότυπο θέµα του ευ-
ρύτερου επιστηµονικού κύκλου, εξαντλητικά και χωρίς χάσµατα. Συχνά, λειτουργεί
ως συµπλήρωµα σε παλαιότερη, ευρύτερη επιστηµονική εργασία που παρουσίαζε κε-
νά. Υποβάλλεται προς κρίση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για απόκτηση διδα-
κτορικού επιστηµονικού τίτλου. 

δ) Μονογραφία: αποτελεί µια απόλυτα εξειδικευµένη εργασία, µια ειδική επιστη-
µονική µελέτη, που αναφέρεται διεξοδικά, εξαντλητικά και εµπεριστατωµένα σ' ένα
απόλυτα εξειδικευµένο θέµα, δηµιουργώντας έναν ιδιαίτερο επιστηµονικό κύκλο. 

Η οµοιότητα µε το δοκίµιο έγκειται στο διδακτικό, ενηµερωτικό και πληροφορια-
κό χαρακτήρα, στην αποδεικτική µέθοδο αλλά και στα θέµατα (αισθητικά, ηθικά, πο-
λιτικά, επιστηµονικά) που πραγµατεύεται. 

Στο δοκίµιο, όµως, υπάρχει ο υποκειµενισµός, ενώ στην πραγµατεία, µελέτη, δια-
τριβή και µονογραφία αντικειµενικά δεδοµένα. Το δοκίµιο έχει µέση έκταση, ενώ τα
επιστηµονικά είδη εκτενή, αφού παρέχουν πληρότητα πληροφόρησης, και γι’ αυτόν
το λόγο µπορούν να δηµοσιευθούν σε επιστηµονικό έντυπο ή και αυτοτελώς. Επίσης,
ενώ το δοκίµιο διακρίνεται για το αισθητικό αποτέλεσµα, στα άλλα αυτό είναι συ-
µπτωµατικό. Ο δοκιµιογράφος µπορεί να επιδιώκει σχέση επικοινωνίας µε τους ανα-
γνώστες ή τη συµµετοχή της πλειονότητας αυτών σ’ ένα διάλογο, καθώς απλουστεύει
τα θέµατα που εξετάζει, ενώ τα άλλα επιστηµονικά είδη αποσκοπούν µόνο στη µόρ-
φωση των ειδικών.

2. ∆οκίµιο και διδαχή, ηµερολόγιο, επιστολή, διάλογος
α) ∆ιδαχή: αποτελεί προσχεδιασµένο και προετοιµασµένο λόγο που εµπίπτει στο

είδος της εκκλησιαστικής ρητορικής. Είναι διδασκαλία θρησκευτικού ή ηθικού περιε-
χοµένου και αποσκοπεί στην άσκηση συναισθηµατικής και συνειδησιακής επίδρασης
των αναγνωστών ή ακροατών. Επιδίωξή της είναι ο σωφρονισµός, η νουθεσία, η
συµβουλή και η άσκηση άµεσης επιρροής. Χρησιµοποιεί γλυκύτητα στο λόγο, ακρί-
βεια, σαφήνεια, συντοµία, ρεαλισµό, ενώ απαιτεί και ιδιαίτερη ευστροφία από το
συγγραφέα ή εκφωνητή, κυρίως, επειδή τα ρήµατα εκφέρονται µε προστακτική και υ-
ποτακτική έγκλιση και έχουµε χρήση β΄ πρόσωπου. Χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς
την επίκληση στο συναίσθηµα.

β) Ηµερολόγιο: σχετίζεται µε το δοκίµιο, αφού πολλοί συγγραφείς και δοκιµιο-
γράφοι αποτύπωσαν τις σκέψεις τους σε ηµερολόγια. Αποτελεί αυτοβιογραφικό κεί-
µενο. Με τον όρο "ηµερολόγιο", εννοούµε την καθηµερινή συνήθως καταγραφή σηµα-
ντικών ή ασήµαντων γεγονότων, περιστατικών, στοχασµών και κρίσεων. Η βασική
διαφορά µε το δοκίµιο έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ αυτό έχει συγκεκριµένο θεµατι-
κό πυρήνα και ενότητες µε διαχρονικό χαρακτήρα, στο ηµερολόγιο οι ενότητες είναι
χρονικές και απουσιάζει το ενιαίο θεµατικό κέντρο.
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γ) Επιστολή: αποτελεί κείµενο γραπτής επικοινωνίας που αντικαθιστά τον προφο-
ρικό λόγο. Συνήθως είναι γραµµένη µε απλό, φυσικό, οικείο, φιλικό και αυθόρµητο
τρόπο, αντικατοπτρίζοντας τον εσωτερικό κόσµου του επιστολογράφου. Άλλοτε το
ύφος είναι επίσηµο, ευγενικό και τυπικό. Στο κείµενο αποτυπώνονται ζητήµατα σχε-
τικά µε την ιδιοσυγκρασία, το ήθος, τα συναισθήµατα, το πνεύµα, τη µόρφωση και τα
ενδιαφέροντα του αποστολέα. Στην επιστολή εκφράζονται και οι βαθύτερες φιλοσο-
φικές, κοινωνικές και υπαρξιακές σκέψεις. Σ’ αυτό το ζήτηµα µοιάζει µε το δοκίµιο,
ενώ διαφέρει κυρίως στη δοµή και στην αλληλουχία των σκέψεων.

δ) ∆ιάλογος: αποτελεί γραµµατειακό είδος που συγγενεύει περισσότερο µε τη λο-
γοτεχνία. Είναι φιλοσοφικό ή λογοτεχνικό κείµενο που αναπαριστά έναν υποτιθέµε-
νο ή πραγµατικό (ζωντανό) διάλογο για θέµατα ποικίλου περιεχοµένου, που ενδεχο-
µένως θα κούραζαν τον αναγνώστη µε τη µονοτονία τους, αν εκφράζονταν αφηγηµα-
τικά. Τώρα κεντρίζουν το ενδιαφέρον του και προκαλούν την προσοχή του. Έτσι, µέ-
σα από την αµφιβολία, την άγνοια και την ασάφεια, ο διάλογος καταλήγει στην εύρε-
ση της –όσο πιο αντικειµενικής γίνεται– αλήθειας. Μοιάζει µε το δοκίµιο, αφού και
αυτό αποτελεί έναν υποτιθέµενο διάλογο, του δοκιµιογράφου µε τον αναγνώστη.

3. ∆οκίµιο και άρθρο, επιφυλλίδα, χρονογράφηµα
α) Άρθρο: είναι κείµενο δηµοσιευµένο στον τύπο που αναφέρεται σε κάποιο ειδικό

και επίκαιρο θέµα. Έχει επίκαιρο και εφήµερο χαρακτήρα. Μπορεί να περιλαµβάνει
σύντοµες ειδήσεις διατυπωµένες µε σαφήνεια, απόψεις και κρίσεις που αφορούν επι-
στηµονικά, αθλητικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά ή οικονοµικά θέµατα. Ενδέχεται να πε-
ριλαµβάνει στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία, ερευνητικά δεδοµένα, αξιολογήσεις
για ζητήµατα, προβλήµατα, αναφορές σε πρόσωπα, που σχετίζονται µε όλους τους
τοµείς της ζωής. Άρθρα µε ειδικό περιεχόµενο (επιστηµονικό, ιστορικό, φιλολογι-
κό...) δηµοσιεύονται σε εξειδικευµένα περιοδικά.

β) Επιφυλλίδα: κείµενο δοκιµιακού χαρακτήρα που δηµοσιεύεται σε ορισµένη θέση
µιας εφηµερίδας και γράφεται από ειδικούς πάνω στο θέµα. ∆εν έχει δηµοσιογραφι-
κό χαρακτήρα, αλλά εγκυκλοπαιδικό, φιλολογικό ή επιστηµονικό. Το θέµα της είναι
µεν επίκαιρο, αλλά µε διαχρονική ισχύ. Σχετίζεται περισσότερο µε τη λογοτεχνία.

γ) Χρονογράφηµα: δηµοσιογραφικό κείµενο που δηµοσιεύεται στον τύπο. Αποτε-
λεί ένα είδος πεζογραφήµατος και γι’ αυτό έχει λογοτεχνική υφή. Αντλεί τα θέµατά
του από την επικαιρότητα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και τα σχολιάζει µε εύ-
θυµο τρόπο. Είναι γραµµένο σε τόνο συµβουλευτικό, χιουµοριστικό, δηκτικό ή επι-
κριτικό, καυστικό ή ειρωνικό.

Το δοκίµιο σχετίζεται µε το άρθρο, την επιφυλλίδα και το χρονογράφηµα, καθώς
διαθέτουν κοινωνικό χαρακτήρα, εύρος θεµάτων και εκφράζουν έντονο προβληµατι-
σµό. 

Η κύρια διαφορά τους έγκειται στο χαρακτήρα των θεµάτων που θίγουν, καθώς το
άρθρο, η επιφυλλίδα και το χρονογράφηµα έχουν ως έναυσµα τη καταγραφή παρο-
ντικών πληροφοριών, επίκαιρων γεγονότων, προσωρινών παρατηρήσεων και εφήµε-
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ρων σκέψεων, ενώ το δοκίµιο αντλεί το υλικό του από κάποια ιδέα ή σκέψη, που έχει
εσωτερική αξία και είναι γενική, διαχρονική, µόνιµη. Επιπλέον, εκτείνεται περισσό-
τερο σε σχέση µε ένα άρθρο. 

ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

Το δοκίµιο χαρακτηρίζεται από πολυµορφία και ρευστότητα, στοιχεία που καθι-
στούν δύσκολη την κατάρτιση ενός αυστηρού διαγράµµατος, κοινού για όλα τα δοκί-
µια. Ιδιαίτερα στα αποδεικτικά δοκίµια είναι ευδιάκριτος ο πρόλογος, το κύριο µέ-
ρος και ο επίλογος. Οι ιδέες αναπτύσσονται µε αλληλουχία, πληρότητα και ενότητα.
Στο στοχαστικό δοκίµιο, όµως, η δοµή είναι υποτυπώδης και περισσότερο συνειρµι-
κή παρά λογική. Μπορούµε, ωστόσο, να παραθέσουµε ένα γενικό διάγραµµα διάρ-
θρωσης και ανάπτυξης των σκέψεων. Αποτελείται από τρία µέρη:

α) τον πρόλογο,
β) το κύριο µέρος, 
γ) τον επίλογο.

α) Πρόλογος-εισαγωγή-έκθεση θέσεως: στον πρόλογο ο συγγραφέας παρουσιάζει
τον προβληµατισµό του, εκθέτει το θέµα και κατατοπίζει τον αναγνώστη. Έτσι, ελκύ-
ει την προσοχή του και προκαλεί το ενδιαφέρον. Έπειτα, στην ίδια προλογική παρά-
γραφο ή στην επόµενη ή επόµενες µεταβατικές παραγράφους εκθέτει την κατευθυντή-
ρια ή κύρια ιδέα που θα αναπτύξει στην συνέχεια. Ο πρόλογος προοικονοµεί την πο-
ρεία ανάπτυξης. Η θέση του δοκιµιογράφου συνήθως είναι σαφής και διακρίνεται για
την ακρίβεια των νοηµάτων.

Συνήθως, ο πρόλογος αρχίζει µε κάποια διαπίστωση, αντιληπτή από όλους, ή µε
σύγκριση και αντίθεση δυο διαφορετικών εννοιών ή καταστάσεων. Συχνά, ο δοκιµιο-
γράφος χρησιµοποιεί ρητορικές ερωτήσεις ή εκκινεί από κάποιο περιστατικό που του
συνέβη.

β) Κύριο µέρος-ανάπτυξη: ο δοκιµιογράφος προσκοµίζει το υλικό που διαθέτει, το
διασαφηνίζει  και το αναλύει. Επιδιώκει να εµβαθύνει και να αποδείξει την ορθότητα
της βασικής του θέσης. Το κύριο µέρος αποτελεί το πιο σηµαντικό τµήµα του δοκιµί-
ου, αφού ο δοκιµιογράφος προβάλλει, αναπτύσσει και τεκµηριώνει τις ιδέες του. Συ-
νήθως, ο συλλογισµός που ακολουθεί είναι παραγωγικός, δηλαδή ο συγγραφέας αρ-
χικά διατυπώνει τη θέση του έναντι του θέµατος και έπειτα παραθέτει αποδείξεις
που την τεκµηριώνουν. Ενδέχεται, όµως, η θέση του να έπεται ή να είναι στενά συνυ-
φασµένη µε το αποδεικτικό υλικό, οπότε ο συλλογισµός είναι επαγωγικός.

Για την επίτευξη αποτελεσµατικότητας και πειστικότητας στην τεκµηρίωση, οι
σκέψεις του δοκιµιογράφου οφείλουν να διατυπώνονται µε σαφήνεια, αλληλουχία
(λογική σύνδεση εννοιών), ενότητα (σωστή δοµή του αποδεικτικού υλικού), πληρότη-
τα (επαρκής απόδειξη), ακρίβεια, καθαρότητα και φυσικότητα, ώστε να καταλήξουµε
σε λογικό συµπέρασµα.
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γ) Επίλογος-συµπέρασµα: ο επίλογος παρουσιάζει συµπυκνωµένα το συµπέρα-
σµα, αποτελεί µια ανακεφαλαίωση, που σχετίζεται, βέβαια, µε την αρχική θέση του
συγγραφέα στον πρόλογο. Επανεκθέτει δηλαδή την αρχική του θέση ή επιγραµµατικά
συνοψίζει όσα έχει αναπτύξει στο κύριο µέρος. 

Οι παράγραφοι του δοκιµίου αναπτύσσονται: µε συγκεκριµένα παραδείγµατα, µε
διαίρεση, µε αιτιολόγηση, µε σύγκριση και αντίθεση, µε αναλογία,  µε ορισµό, µε αί-
τιο-αποτέλεσµα ή µε συνδυασµό κάποιων από τους προηγούµενους τρόπους. 

∆ΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ

Το άρθρο, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί κείµενο που είναι δηµοσιευµένο στις εφη-
µερίδες και στα περιοδικά. Αναφέρεται σε κάποιο ειδικό ή γενικό αλλά σίγουρα επί-
καιρο θέµα που απασχολεί την κοινή γνώµη και το σχολιάζει. Έχει γι’ αυτό το λόγο
επίκαιρο και εφήµερο χαρακτήρα. Μπορεί να περιλαµβάνει σύντοµες ειδήσεις διατυ-
πωµένες µε σαφήνεια, απόψεις και κρίσεις που αφορούν επιστηµονικά, αθλητικά,
πολιτικά, εκπαιδευτικά ή οικονοµικά θέµατα. 

Αντίθετα, το δοκίµιο δεν έχει επίκαιρο χαρακτήρα. Ακόµη και στις περιπτώσεις
που έχει ως αφορµή κάποιο σύγχρονο γεγονός, αυτό ανάγεται στο µόνιµο και γενικό.
Το δοκίµιο, επίσης, κινείται ανάµεσα στην επιστήµη, τη λογοτεχνία και τη φιλοσο-
φία. Στη σύνταξή του διαφέρει από τη λογοτεχνία, αφού οι δοκιµιογράφοι δεν είναι
και τόσο ελεύθεροι όσο οι λογοτέχνες στην αποτύπωση των ιδεών τους. Σε σχέση µε
τους αρθρογράφους, που δε διατηρούν το προσωπικό τους ύφος, οι δοκιµιογράφοι
διακρίνονται για τον προσωπικό τους χαρακτήρα στη γραφή και το οικείο, συνήθως,
ύφος. Τέλος, τα δοκίµια έχουν µεγαλύτερη έκταση από τα άρθρα, χωρίς αυτό να ση-
µαίνει πως δεν υπάρχουν και άρθρα που χάρη στις έννοιες που πραγµατεύονται, το
ύφος που διατηρούν και το γενικότερο χαρακτήρα τους (κοινωνικός χαρακτήρας, εύ-
ρος θεµάτων και έκφραση έντονου προβληµατισµού), θεωρούνται δοκίµια.

Οι συντάκτες του άρθρου προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και µπορεί να
είναι δηµοσιογράφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, επιστήµονες, συγγραφείς.... Ενδέχεται
να συµπεριλαµβάνουν στο άρθρο στατιστικά στοιχεία, ερευνητικά δεδοµένα, συγκρι-
τικά στοιχεία, αξιολογήσεις για ζητήµατα, προβλήµατα και πρόσωπα που αφορούν
όλους τους τοµείς της ζωής. 

Το κύριο άρθρο που δηµοσιεύεται σε µια εφηµερίδα βρίσκεται συνήθως στην πρώ-
τη σελίδα και µπορεί να είναι ανυπόγραφο (οπότε αποτελεί την επίσηµη θέση της ε-
φηµερίδας) ή ενυπόγραφο (κυρίως από το διευθυντή τον αρχισυντάκτη ή τον εκδότη).  

Άρθρα µε ειδικό περιεχόµενο (επιστηµονικό, ιστορικό, φιλολογικό...) δηµοσιεύο-
νται σε εξειδικευµένα επιστηµονικά περιοδικά και απευθύνονται σε ειδικό κοινό.

∆ΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆Α

Η επιφυλλίδα είναι κείµενο δοκιµιακού χαρακτήρα που δηµοσιεύεται σε ορισµένη
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θέση µιας εφηµερίδας και χωρίζεται συνήθως από την υπόλοιπη ύλη µε ολοσέλιδη ή
µικρή γραµµή. Γράφεται από ειδικούς πάνω στο θέµα και δεν έχει δηµοσιογραφικό,
αλλά εγκυκλοπαιδικό, φιλολογικό ή επιστηµονικό χαρακτήρα. Το θέµα της είναι µεν
επίκαιρο αλλά µε διαχρονική ισχύ. Κάποιος επιφυλλιδογράφος µπορεί, έχοντας ως
αφορµή ένα επίκαιρο θέµα, να το αναγάγει σε διαχρονικό, εκφράζοντας σκέψεις και
παρατηρήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος (κοινωνικός χαρακτήρας, εύρος θεµάτων
και έκφραση έντονου προβληµατισµού). Ο επιφυλλιδογράφος δεν περιορίζεται στη
χρήση της γλώσσας του, αν και χρησιµοποιεί, όπως και ο αρθρογράφος συνήθως τη
δηλωτική-κυριολεκτική της λειτουργία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η επιφυλλίδα σχε-
τίζεται περισσότερο µε τη λογοτεχνία, καθώς ο επιφυλλιδογράφος χρησιµοποιεί τη
συγκινησιακή-συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

I. TO ∆OKIMIO

• ΣΕΛ. 109   
Με βάση τα παρακάτω αποσπάσµατα συζητήστε τις απόψεις διαφόρων συγγρα-

φέων για το δοκίµιο. Προσπαθήστε: α) να εντοπίσετε τα κοινά σηµεία των απόψεων
αυτών, β) να συνοψίσετε τα χαρακτηριστικά του δοκιµίου, στα οποία αναφέρονται
οι συγγραφείς.

Οι απόψεις των συγγραφέων σχετικά µε τα γνωρίσµατα του δοκιµίου παρουσιά-
ζουν σηµαντική απόκλιση και δεν προσδίδουν ένα σαφή ορισµό. Εντοπίζουν, όµως,
κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

α) Το διακρίνει η συντοµία, η καλλιέπεια, ο ιδεολογικός χαρακτήρας, το προσωπι-
κό ύφος και η υποκειµενική οπτική γωνία θεώρησης των πραγµάτων. Ακόµη, δεν α-
ποσκοπεί να διερευνήσει επιστηµονικά ένα θέµα από όλες τις πλευρές, αποτελεί µια
δοκιµή, µια προσπάθεια του συγγραφέα να εξετάσει το ζήτηµα από τη δική του πλευ-
ρά. Εποµένως, µπορεί να αναφέρεται στις αιτίες που δηµιούργησαν ένα πρόβληµα,
στα αποτελέσµατά του, σε τρόπους αντιµετώπισης, σε παραδείγµατα και στατιστικά
δεδοµένα ή να περιλαµβάνει µόνο µια γνώµη. Απευθύνεται και στη λογική και στο
συναίσθηµα, αφού χρησιµοποιεί και την επιστηµονική χρήση της γλώσσας και την
ποιητική-συναισθηµατική. Ο Ε. Π. Παπανούτσος αναφέρει τη µικρή έκτασή του σε
σχέση µε την πραγµατεία, ο Θ. Νάκας πιστεύει πως βρίσκεται στο ενδιάµεσο της φι-
λοσοφίας, επιστήµης και λογοτεχνίας, ενώ ο ∆. Ν. Μαρωνίτης επισηµαίνει πως βρί-
σκεται στο ενδιάµεσο της λογοτεχνίας και της πληροφορίας.

β) Το δοκίµιο αποτελεί µια απόπειρα προσέγγισης ενός θέµατος επιστηµονικού,
κριτικού, ηθικού ή καλλιτεχνικού και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως κριτικό, ιστορικό ή
φιλοσοφικό. ∆εν είναι, όµως, ούτε πραγµατεία ούτε και έκθεση. Αποτελεί µια προ-
σπάθεια για να πληροφορήσει, να πείσει, να διδάξει έµµεσα ή να ευχαριστήσει, ε-
κλαϊκεύοντας και απλουστεύοντας περίπλοκα και δυσνόητα θέµατα. Απευθύνεται
τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθηµα. Είναι σύντοµο και κατανοητό και αντιµε-
τωπίζει τα θέµατα από υποκειµενική άποψη.

ΚΕΙΜΕΝΟ: AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΟΚΙΜΙΑ ΤΟΥ MΟΝΤΑΙΝΙ ΚΑΙ ΤΟΥ XΙΟΥΜ

• ΣΕΛ. 113   
Ποια από τα χαρακτηριστικά του δοκιµίου έχετε επισηµάνει, διαβάζοντας τα πα-

ραπάνω κείµενα; Οι δοκιµιογράφοι (1) περιδιαβάζουν ελεύθερα στο χώρο των ιδεών;
(2) Έχουν σκοπό να πληροφορήσουν; (3) εκθέτουν απλώς τις ιδέες τους; (4) θέλουν
να µας διασκεδάσουν, να µας πείσουν ή να µας συγκινήσουν; ∆ικαιολογήστε την ά-
ποψη σας, διαλέγοντας κάποια παραδείγµατα µέσα από τα κείµενα.
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Ο Μονταίνι, Γάλλος στοχαστής και πατέρας του δοκιµίου, περιδιαβάζει ελεύθερα
στο χώρο των ιδεών και εκθέτει µε γλαφυρότητα και πίστη τις προσωπικές του από-
ψεις και ιδέες: Το πνεύµα µου είναι δύστροπο και µελαγχολικό και γλιστράει πάνω
απ' τις ευχαριστήσεις που συναντάει για ν' αδραχτεί και να τραφεί απ' τις ατυχίες.
Χρησιµοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο και εξοµολογητικό ύφος, χωρίς να καταβάλλει κά-
ποια προσπάθεια να πείσει. ∆εν αποκλείει, όµως, τη γενίκευση και τις διαπιστώσεις,
αφού διακρίνουµε και χρήση γ΄ ενικού και πληθυντικού προσώπου: Εξάλλου, υπο-
χρέωσα τον εαυτό µου να τολµώ να πω ό,τι τολµώ και κάνω. Με τη χρήση του β΄ ενι-
κού προσώπου επιδιώκει να διδάξει: Πρέπει να βλέπεις το κουσούρι σου και να το
σπουδάζεις, για να µπορείς να το εκφράσεις. Ο λόγος του χαρακτηρίζεται από στο-
χαστική διάθεση και απουσία επιχειρηµάτων: µε πειράζει ακόµα και να βάζω στο νου
µου σκέψεις ανοµολόγητες. Η γλώσσα λειτουργεί ποιητικά και οι ιδέες αναπτύσσο-
νται συνειρµικά: Να γιατί πρέπει κάθε λίγο να τα φέρνεις στο φως, µε ανελέητο χέρι,
να τ' ανοίγεις και να τα ξεριζώνεις µέσα απ' τα σωθικά σου. 

Αντίθετα, ο Χιουµ, Άγγλος φιλόσοφος, ιστορικός, δοκιµιογράφος αλλά και πατέ-
ρας του νεότερου εµπειρισµού, επιδιώκει να πληροφορήσει, να αναλύσει µε σαφή
τρόπο και τελικά να πείσει τον αναγνώστη για την υπακοή στους νόµους και τους
άρχοντες. Για την επίτευξη του σκοπού του, χρησιµοποιεί την κυριολεκτική-δηλωτι-
κή λειτουργία της γλώσσας και λογικά οργανωµένες και δοµηµένες ιδέες. Το ύφος, ε-
πίσης, είναι επίσηµο και τυπικό. Με τη χρήση του α' πληθυντικού προσώπου ενσωµα-
τώνει και τον εαυτό του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: Ποια λοιπόν η ανάγκη να
θεµελιώνουµε το καθήκον της υποταγής ή της υπακοής..., να υποθέτουµε ότι στη δική
µας συγκατάθεση οφείλεται η υπαγωγή µας στους νόµους του Κράτους, ενώ µε το γ΄
ενικό και πληθυντικό προβαίνει σε γενικές και καθολικά αποδεκτές διαπιστώσεις:
Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι οι άνθρωποι δε θα µπορούσαν να ζουν σε κοινωνία
χωρίς νόµους", "ενώ είναι φανερό ότι τόσο η υποταγή αυτή, όσο και η συνέπεια αυτή
έχουν σαν βάση την εξυπηρέτηση των συµφερόντων και των αναγκών της κοινωνίας;

• ΣΕΛ. 113
Τι από τα παρακάτω εννοεί ο Μονταίνι µε τη φράση: "Οι χειρότεροι από τους

τρόπους και τις πράξεις µου δε µου φαίνονται τόσο άσκηµοι, όσο µου φαίνεται ά-
σκηµο και δειλό να µην τολµώ να τους οµολογήσω";

Η απάντηση 3 είναι η σωστή.
Για την εξοµολόγηση µιας κακής πράξης, που τελέστηκε συνειδητά ή ασυνείδητα,

απαιτείται τόλµη και ηθικό θάρρος. Η εξοµολόγηση της προσδίδει επανορθωτικό χα-
ρακτήρα, αποτελεί µια µορφή "κάθαρσης", αφού ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη
του, οµολογεί µε αίσθηµα αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας τη µεµπτή συµπεριφορά
του και ενστερνίζεται το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

TO ¢OKIMIO 145



• ΣΕΛ. 113
Ποιο είναι το νόηµα της φράσης: "Η δυσκολία για τον καθένα µας είναι η εξοµο-

λόγηση, ενώ θα 'πρεπε να 'ναι η πράξη"; Αναπτύξτε τις σκέψεις σας µέσα σε µια πα-
ράγραφο 80-100 λέξεων.

Όποιος δεν αναλογίζεται τις ευθύνες, µε ευκολία διαπράττει µια κακή πράξη. Με
δυσκολία, όµως, την οµολογεί εξαιτίας της δειλίας ή της ντροπής. Η απόσταση µετα-
ξύ σκέψης και πράξης είναι µικρή, ιδιαίτερα αν οι σκέψεις δεν έχουν υποστεί λογική
επεξεργασία, δεν έχουν αξιολογηθεί ηθικά και διακρίνονται για τα ωφελιµιστικά
τους κίνητρα ή τη συναισθηµατική τους ένταση. Οι συνέπειες που απορρέουν είναι
κοινωνικά κατακριτέες και επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Σύµφωνα µε τη γνώµη του
συγγραφέα, ο άνθρωπος οφείλει να ενεργεί µε τον αντίθετο τρόπο. Όταν διαπράξει
το κακό, επιβάλλεται να έχει την παρρησία να το οµολογεί, χωρίς να διακατέχεται
από υποκριτικές τάσεις ή φοβία για τις κυρώσεις.

• ΣΕΛ. 113
Συζητήστε το περιεχόµενο της παρακάτω φράσης (κείµενο 2): "Ποια η ανάγκη...

των αναγκών της κοινωνίας;". 

Σύµφωνα µε το Χιουµ η υπακοή και υποταγή των πολιτών στην εξουσία δε βασίζε-
ται σε κάποια συµφωνία ή υπόσχεση, αλλά στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων και
των αναγκών της κοινωνίας. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και από τη στιγµή που
εντάσσεται πλήρως στο κοινωνικό σύνολο επιδιώκει την εξυπηρέτηση των συµφερό-
ντων του, που είναι και συµφέροντα της κοινωνίας. Η υπακοή στους νόµους και
τους άρχοντες δεν αποτελεί µόνο υπόσχεση αλλά αναγκαιότητα και συµφέρον. Επο-
µένως, ασκεί έµµεσα κριτική στο "Κοινωνικό Συµβόλαιο" και αντιτίθεται στις από-
ψεις του Ρουσό ότι "η πολιτική εξουσία απορρέει από την αµοιβαία και κοινή συµ-
φωνία  των µελών της κοινωνίας και η υποταγή οφείλεται σε κοινωνική συγκατάθεση
των πολιτών στην εξουσία και στους νόµους".

• ΣΕΛ. 113
Στη συνέχεια διατυπώστε το νόηµά της µε δικά σας λόγια και γράψτε ένα κείµενο

δύο παραγράφων (150-200 λέξεων). Στη µια παράγραφο ασχοληθείτε µε την υποτα-
γή και υπακοή στον άρχοντα και τους νόµους, ενώ στην άλλη µε την υποχρέωσή σας
να εξυπηρετείτε τα συµφέροντα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η υπακοή στην πολιτική εξουσία και τους νόµους αποτελεί ουσιαστική υποχρέω-
ση και θεµελιώδες καθήκον. Ουσιαστική υποχρέωση είναι, γιατί σε µια ευνοµούµενη
πολιτεία η υποταγή δεν επιβάλλεται καταναγκαστικά αλλά απορρέει από τη συνειδη-
τοποίηση των πολιτών να συναναστρέφονται µέσα σε δηµοκρατικά και νοµικά πλαί-
σια. Αυτό ταυτόχρονα προϋποθέτει πως οι πολίτες διαθέτουν ελευθερία σκέψης και
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πράξης και έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν κριτική στην πολιτική εξουσία. Έτσι,
παύει να υφίσταται ο καταναγκασµός, ο φόβος και η υποδούλωση. Επιπλέον, οι πο-
λίτες µπορούν, από τη στιγµή που η εξουσία δεν προασπίζεται το κοινό συµφέρον,
να την ανακαλέσουν και να την αντικαταστήσουν µε δηµοκρατικές και νόµιµες διαδι-
κασίες. Άρα, ο όρος "υποταγή" θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε τον όρο "συγκα-
τάθεση", αφού αποδεχόµαστε το κύρος και την αξιοπιστία των κανόνων ∆ικαίου και
της εξουσίας και τους θεωρούµε νόµιµους. 

Η ύπαρξη των νόµων καθορίζει τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώ-
σεις καθενός από εµάς. Βοηθούν στην οµαλή κοινωνική συµβίωση και στην εµπέδωση
κλίµατος ηρεµίας και ασφάλειας. ∆ιαµορφώνουν την κοινωνική συνείδηση, πολιτι-
κοποιούν και κοινωνικοποιούν τον άνθρωπο. Έτσι, συντελούν στην αποφυγή αυθαι-
ρεσιών και περιορίζουν την αλαζονεία της εξουσίας, αφού επιτρέπουν την κριτική
και τον έλεγχο. Οι νόµοι, λοιπόν, αφού εξυπηρετούν το κοινωνικό συµφέρον και
συνδράµουν στην οικονοµική, κοινωνική, επιστηµονική ανάπτυξη και ηθική καλλιέρ-
γεια, είναι ευνόητο πως οφείλουν να θέσουν τους πολίτες σε περιοριστικά πλαίσια.
Eξάλλου, ο άνθρωπος βρίσκεται συνεχώς σε σχέση αλληλεπίδρασης µε το κοινωνικό
σύνολο και, εποµένως, η κοινωνία είναι αυτή που διαµορφώνει και διαπλάθει την
πνευµατική και ηθική προσωπικότητα του καθενός από µας. Όταν κάποιος εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες της κοινωνίας και συνεισφέρει στο κοινωνικό συµφέρον, προάγει
ταυτόχρονα και το ατοµικό του συµφέρον.

• ΣΕΛ. 113
Να βρείτε τα συνώνυµα και αντώνυµα (αντίθετα) των λέξεων: δύστροπος, ευχαρί-

στηση, αναπαύοµαι, ορέγοµαι, υποχρεώνω, ανοµολόγητος, κουράγιο, ελευθεροστο-
µία, προσποιητός, κουσούρι, µασκαρεύω, ανελέητος, (κείµενο 1) και: καθήκον, υπο-
ταγή, συναλλαγή, θριαµβεύω (κείµενο 2).

à δύστροπος: 
(Σ) κακότροπος, ιδιότροπος, ιδιόρρυθµος, στρυφνός, δύσκολος, παράξενος, ζόρι-
κος, στριµµένος, εκκεντρικός, ανάποδος, υποχόνδριος, γκρινιάρης, στυφός, κακό-
βουλος,. 
(Α) καλότροπος, υποχωρητικός, ενδοτικός, ανεκτικός, καλόβολος, ελαστικός, βο-
λικός, πρόθυµος, καλόκαρδος, συγκαταβατικός, συναινετικός, διαλλακτικός, κα-
λόγνωµος, πρόσχαρος, εύκολος, ευχάριστος, καλοδιάθετος.

à ευχαρίστηση: 
(Σ) χαρά, ευαρέσκεια, ευαρέστηση, ευφορία, ικανοποίηση, τέρψη, ευδιαθεσία, ευ-
φροσύνη, απόλαυση, πληρότητα, πλησµονή, διασκέδαση, πανδαισία, ηδονή. 
(Α) δυσαρέσκεια, δυσανασχέτηση, λύπη, πικρία, πίκρα, δυσφορία, αποστροφή, α-
παρέσκεια, στενοχώρια, απογοήτευση, άγχος, βαρυθυµία.

à αναπαύοµαι: 
(Σ) ξεκουράζοµαι, ξαποσταίνω, ησυχάζω, ανακουφίζοµαι, ραθυµώ, τεµπελιάζω,
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φυγοπονώ, κοιµάµαι, χουζουρεύω, πεθαίνω.
(Α) δουλεύω, κουράζοµαι, καταπονούµαι, βασανίζοµαι, παιδεύοµαι, κατατρίβο-
µαι, αποκάµνω, εξαντλούµαι, ξεθεώνοµαι, αγρυπνώ.

à ορέγοµαι: 
(Σ) επιθυµώ, λαχταρώ, θέλω, ποθώ, νοσταλγώ, διψώ, φλέγοµαι, νοστιµεύοµαι.
(Α) αγνοώ, αντιπαθώ, απεχθάνοµαι, µισώ, αδιαφορώ, αντιπαρέρχοµαι, παραβλέ-
πω, χορταίνω, σιχαίνοµαι.

à υποχρεώνω: 
(Σ) αναγκάζω, πιέζω, καταπιέζω, καταναγκάζω, επιβάλλω, εξαναγκάζω, εκβιάζω,
εξουσιάζω, περιορίζω, εµποδίζω, εξανδραποδίζω, δεσµεύω, υπαγορεύω, επιτάσ-
σω, πειθαναγκάζω.
(Α) απαλλάσσω, επιτρέπω, παρέχω, παραχωρώ, αφήνω, αποδεσµεύω, ελευθερώνω,
χειραφετώ, ανακουφίζω, απολύω.

à ανοµολόγητος: 
(Σ) κρυφός, µυστικός, ενδόµυχος, απερίγραπτος, άδηλος, αδήλωτος, άφατος, α-
πόρρητος, ανεκδιήγητος, άρρητος, απόκρυφος, ανείπωτος, κατακριτέος, µεµπτός,
επιλήψιµος, απρεπής, απαράδεκτος, επονείδιστος, αποδοκιµαστέος.
(Α) ρητός, φανερός, προφανής, πρόδηλος, πασίδηλος, ολοφάνερος, ακατάκριτος,
ανεπίληπτος, άµεµπτος, άσπιλος, άψεκτος, αψεγάδιαστος, άµωµος, αµόλυντος, α-
σκίαστος, αποδεκτός.

à κουράγιο: 
(Σ) τόλµη, θάρρος, αφοβία, αντοχή, σθένος, υποµονή, γενναιοψυχία, ηρωισµός,
παλικαριά, γενναιότητα, ανδρεία, παρρησία, αυτοπεποίθηση, λεβεντιά, καρτερο-
ψυχία, καρτερικότητα. 
(Α) ατολµία, φόβος, δέος, τρόµος, ορρωδία, δείλιασµα, δισταγµός, αποθάρρυνση,

απελπισία, ανανδρία, µικροψυχία, δειλία, φοβία, λιποψυχία, ηττοπάθεια, υποχώ-
ρηση.  

à ελευθεροστοµία: 
(Σ) παρρησία, ευθύτητα, ειλικρίνεια, ακριτοµυθία, κατηγορηµατικότητα, ακριτο-
λογία.
(Α) (αυτο)λογοκρισία, κρυψίνοια, υποκρισία, προσποίηση, κρυψιβουλία, ανειλι-
κρίνεια, διπροσωπία, εχεµύθεια.  

à προσποιητός: 
(Σ) αφύσικος, ανειλικρινής, επίπλαστος, θεατρικός, υποκριτικός, µελοδραµατικός,
επιτηδευµένος, ψεύτικος, τεχνητός, πλαστός, εξεζητηµένος. 
(Α) απροσποίητος, φυσικός, αβίαστος, ειλικρινής, απλός, αφελής, ανεπιτήδευτος,
απέριττος, αθώος, ευθύς, ανυπόκριτος. 

à κουσούρι: 
(Σ) ατέλεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, αδυναµία, ψεγάδι, σφάλµα.
(Α) χάρισµα, χάρη, αρετή, προσόν, προνόµιο, προτέρηµα, ταλέντο, πλεονέκτηµα,
υπεροχή. 
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à µασκαρεύω: 
(Σ) µεταµφιέζω, γελοιοποιώ, µεταµορφώνω, συγκαλύπτω, παραποιώ, αποκρύπτω,
καµουφλάρω, παραλλάσσω.
(Α) φανερώνω, εκθέτω, αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω, παρουσιάζω, εµφανίζω.

à ανελέητος: 
(Σ) αµείλικτος, ανηλεής, ανήλεος, σκληρός, βίαιος, αδυσώπητος, ανάλγητος, ά-
σπλαχνος, άπονος, αλύπητος, αναίσθητος, απάνθρωπος, απηνής. 
(Α) καλόκαρδος, φιλεύσπλαχνος, ήπιος, µαλακός, πονόψυχος, ευσπλαχνικός, φι-
λάνθρωπος, ελεήµονας.  

à καθήκον: 
(Σ) υποχρέωση, χρέος, δέσµευση, ηθική επιταγή, οφειλή.
(Α) δικαίωµα, εξουσία, προαίρεση, δικαιοδοσία, αξίωση, απαίτηση, επικαρπία. 

à υποταγή: 
(Σ) υπακοή, υποδούλωση, τιθάσευση, δέσµευση, υποτέλεια, εξάρτηση, εξανδραπο-
δισµός, δέσµευση, συγκατάθεση, συγκατάνευση, συναίνεση, αποδοχή, παραδοχή.
(Α) ελευθερία, αυτοβουλία, ανεξαρτησία, χειραφέτηση, ανυπακοή, αυτονοµία, αυ-
τοτέλεια, αυτεξουσιότητα.  

à συναλλαγή: 
(Σ) δοσοληψία, ανταλλαγή, αλισβερίσι, αγοραπωλησία, επικοινωνία, διαπλοκή.
(Α) απραξία, δυσπραγία. 

à θριαµβεύω: 
(Σ) νικώ, κατορθώνω, καταφέρνω, προκόβω, ευοδώνω, θαυµατουργώ,  επιτυγχά-
νω, επικρατώ, µεγαλουργώ, υπερισχύω, αναδεικνύοµαι, κατατροπώνω, ευδοκιµώ.
(Α) αποτυγχάνω, νικιέµαι, κατατροπώνοµαι, ηττώµαι, ατυχώ, ναυαγώ, χρεοκοπώ,
αστοχώ, θαλασσώνω.

ΚΕΙΜΕΝΟ: H ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΑΖAΣ

• ΣΕΛ. 117
Μελετήστε το κείµενο προσεκτικά και συζητήστε το στην τάξη. Προσπαθήστε να

εντοπίσετε: 
α. το θέµα, 
β. την άποψη του συγγραφέα, 
γ. τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί, για να τεκµηριώσει την ερµηνεία του φαι-

νοµένου που τον απασχολεί, 
δ. την πρόταση που διατυπώνει στο τέλος του κειµένου, για να αντιµετωπιστεί το

πρόβληµα, 
ε. ∆ώστε, τώρα, την περίληψη του κειµένου (20-25 στίχοι).

α. Το θέµα του κειµένου διατυπώνεται µε σαφήνεια υπό µορφή ερώτησης στην
πρώτη περίοδο του κειµένου: σχετίζεται µε την επίδραση που ασκεί η κοινωνία στο
άτοµο και την επιρροή που επιβάλλει στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς, στην υιο-
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θέτηση προτύπων και αξιών, στην εµπέδωση αντιλήψεων και στο σχηµατισµό ιδεολο-
γίας. Σε ποιο, εποµένως, βαθµό ο άνθρωπος είναι αυτόβουλος και αυτοκαθοριζόµε-
νος και ποιοι είναι οι περιορισµοί που δέχεται από το κοινωνικό περιβάλλον.

β. Η άποψη του συγγραφέα και ταυτόχρονα απάντηση στο ερώτηµα-προβληµατι-
σµό, που αποτελεί και κατευθυντήρια ιδέα για την πορεία και ανάλυση του κειµένου,
είναι ότι δεν είµαστε τόσο ελεύθεροι όσο πιστεύουµε ή θέλουµε να νοµίζουµε. Επηρε-
αζόµαστε σε καθοριστικό βαθµό από τις κοινωνικές επιδράσεις. Η επιρροή είναι εµ-
φανής στη διαµόρφωση των αντιλήψεων, στο σχηµατισµό εντυπώσεων και πεποιθή-
σεων και στην υλοποίηση των επιδιώξεών µας.

γ. Τα µέσα πειθούς που µετέρχεται, για να αποδείξει µε τεκµήρια και επιχειρήµα-
τα το φαινόµενο του κοινωνικού κοµφορµισµού, είναι η επίκληση στη λογική και
στην αυθεντία. 

Επιχειρήµατα:
• §3: καταλήγει µε επαγωγικό συλλογισµό στο συµπέρασµα Ώστε όχι µόνο δεχόµα-

στε, χωρίς να το καταλαβαίνοµε... δε θέλοµε να αναγνωρίσοµε τη δουλεία µας.
• §4: καταλήγει µε επαγωγικό συλλογισµό επίσης στο συµπέρασµα Έτσι σχηµατί-

ζεται και κρυσταλλώνεται τόσο σκληρά η κοινή γνώµη, ώστε δύσκολα µπορεί το πα-
γιδευµένο άτοµο να σπάσει την κρούστα της, να λευτερωθεί.

• §5: αναφέρει το επιχείρηµα της κοινωνικότητας του ανθρώπου. Επειδή ακριβώς
είναι κοινωνικός και επιθυµεί το συγχρωτισµό µε τους οµοίους του, συντηρεί τα
στοιχεία που διατηρούν συµπαγή την οµάδα. "Χρειάζεται" τους άλλους, και "για να
τους κρατήσει κοντά του", "για να µπει στο διανοητικό τους ορίζοντα", προβαίνει σε
παραχωρήσεις.

Τεκµήρια:
• §3: αναφέρει το πείραµα του ψυχολόγου J.E. Asch.
• §4: αναφέρει παραδείγµατα από την προσωπική µας εµπειρία.
• §5: εκθέτει παραδείγµατα ψυχολόγων και κοινωνιολόγων που παραδέχονται τη

λογική εξήγηση του φαινοµένου.
• §3, §5 και §6: χρησιµοποιεί και την επίκληση στην αυθεντία "Ο αµερικανός ψυ-

χολόγος J.E. Asch", "οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι", "ο Αριστοτέλης το ονοµά-
ζει", "ο Τhomas Szasz", "ο Nietzsche". 

δ. Συγκεφαλαιωτικά ο συγγραφέας στο τέλος της διαπραγµάτευσης εκφράζει τη
σκέψη ότι ο άνθρωπος µπορεί να παλέψει και να δαµάσει τα ένστικτά του µόνο αν
βασιστεί στις δικές του διανοητικές δυνάµεις, στο ισχυρό του πνεύµα και στη δύναµη
της αυτόβουλης σκέψης του. Έτσι, πλέον δε θα ετεροκαθορίζεται, δε θα υπόκειται σε
πιέσεις, ούτε θα υφίσταται καταναγκασµούς. Απαραίτητα εφόδια γι' αυτή την επίτευ-
ξη είναι η ύπαρξη της ηθικής ανδρείας και της πνευµατικής εντιµότητας. Με αυτά θα
σπάσει τα δεσµά της πλάνης και θα κατακτήσει την ελευθερία της αλήθειας.

ε. Το θέµα που πραγµατεύεται ο συγγραφέας στο δοκίµιο είναι η καταλυτική επί-
δραση που ασκεί το κοινωνικό περιβάλλον στη διαµόρφωση της σκέψης και της συµπε-
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ριφοράς του ατόµου. Aν και η επιρροή είναι εµφανής στη διαµόρφωση των αντιλήψε-
ων, στο σχηµατισµό των πεποιθήσεων και στην υλοποίηση των επιδιώξεών µας, οι άν-
θρωποι, έχοντας χάσει ένα µεγάλο τµήµα της πνευµατικής τους ελευθερίας, έστω και
από εγωισµό, δεν παραδέχονται αυτή την επιρροή. Στην πορεία, για να τεκµηριώσει
τον κοινωνικό κοµφορµισµό, την τυποποίηση ή µαζοποίηση, αναφέρει ένα πείραµα
που αποδεικνύει πως ο άνθρωπος όχι µόνο αποδέχεται, συµµορφώνεται και αποκτά
την ψυχολογία της οµάδας, αλλά καθορίζει και το ίδιο το µέλλον του στα πλαίσια αυ-
τής. Οι άνθρωποι, όµως, αρνούνται αυτή την επίδραση και πολύ περισσότερο σε περί-
πτωση που υποπέσουν σε σφάλµα. Αναφέρει στη συνέχεια χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα κοµφορµισµού, όπως αυτό κατά το οποίο το πλήθος σε περιπτώσεις κινδύνου
και έντασης µετατρέπεται σε µάζα που αποδέχεται εύκολα και άκριτα τις µεταδιδόµε-
νες ειδήσεις. Τέλος, επικαλείται τις ερευνητικές µαρτυρίες που αποδεικνύουν πως αυ-
τό το φαινόµενο έχει τις ρίζες του στην έµφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου. Ο άν-
θρωπος, ως λογικό και κοινωνικό ον, διαθέτει τη λογική δύναµη και µπορεί να δαµά-
σει τα ένστικτά του, να απελευθερωθεί από τα δεσµά του. Όταν αντιληφθεί πως η υπο-
ταγή µετατρέπεται σε εξανδραποδισµό, µε τη βοήθεια της ηθικής ανδρείας και της
πνευµατικής εντιµότητας µπορεί να λυτρωθεί από τον κίνδυνο που ελλοχεύει.

• ΣΕΛ. 117
Ο συγγραφέας αρχίζει την παράγραφο 1 και την παράγραφο 6 µε ένα ερώτηµα.

Τι πετυχαίνει, κατά τη γνώµη σας, µε την τεχνική των ερωτήσεων στην κάθε περί-
πτωση;

Το πρώτο ερώτηµα που διατυπώνει ο συγγραφέας αποτελεί ουσιαστικά τον προ-
βληµατισµό και την κατευθυντήρια ιδέα που θα διαπραγµατευτεί στο κείµενο. Αρχι-
κά προκαλεί την προσοχή και ελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ενώ στη συνέ-
χεια το δοκίµιο αποκτά έναν ανεπίσηµο διαλεκτικό χαρακτήρα µεταξύ του αναγνώ-
στη και του συγγραφέα. Το δεύτερο ερώτηµα αποτελεί απόρροια της διαπραγµάτευ-
σης του θέµατος και συνδέει µεταβατικά την ερµηνεία του κοινωνικού κοµφορµισµού
µε τους τρόπους αντιµετώπισης, επιτυγχάνοντας, αλληλουχία και ενότητα στη δοµή
του δοκιµίου.  

• ΣΕΛ. 117
Σχολιάστε τη χρήση παρενθέσεων στην πρώτη παράγραφο.

Επιδιώκει να διασαφηνίσει, να επεξηγήσει και να αναλύσει τους όρους, ώστε να µην
υπάρξουν παρεξηγήσεις και σύγχυση στον ορισµό των εννοιών. Η υποσηµείωση στο
τέλος της σελίδας δε θα πρόσφερε τις ίδιες υπηρεσίες, αφού αφενός θα αποσπούσε την
προσοχή του αναγνώστη από το κείµενο και αφετέρου θα διέκοπτε τον ειρµό των σκέ-
ψεων. Με την παρένθεση σε σύντοµη έκταση και µε σαφή τρόπο επεξήγησε τις έννοιες
"µικρή κοινωνία" και "τρόπους και µέτρα µε τα οποία αντιλαµβάνεται η οµάδα".
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• ΣΕΛ. 117
"∆εν είµαστε τόσο ελεύθεροι να σχηµατίζουµε τις εντυπώσεις, τις πεποιθήσεις, το

πρόγραµµα των επιδιώξεών µας, όσο νοµίζουµε". Να σχολιάσετε την επιλογή του α΄
πληθυντικού προσώπου από το συγγραφέα. 

Ο συγγραφέας µε τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου συγκαταλέγει και τον ε-
αυτό του µέσα στο σύνολο των ατόµων που δέχονται την επίδραση των κοινωνικών
επιρροών. Με το να εντάσσεται ο ίδιος στο σύνολο των επηρεασµένων ατόµων προσ-
δίδει στο δοκίµιο φιλικό και οικείο ύφος. Ο δοκιµιογράφος δεν αποστασιοποιείται,
ούτε αποπροσωποποιείται από τους συνανθρώπους του, συµπάσχει, συµµερίζεται το
πρόβληµα και τους συµπονά. Γίνεται ένα µ’ αυτούς, επικοινωνεί, ενοποιείται και
ταυτόχρονα καταδεικνύει την καθολικότητα ενός φαινοµένου που ορθώνεται απειλη-
τικό. 

• ΣΕΛ. 117
"Βλέπω µε τα δικά µου µάτια... δε µου την υπέβαλαν άλλοι". Σε τι νοµίζετε ότι α-

ποσκοπεί ο συγγραφέας µε τη χρήση του ευθέος λόγου στο σηµείο αυτό;".

Ο ευθύς λόγος προσδίδει στο κείµενο αµεσότητα, παραστατικότητα και έµφαση.
Εµµέσως πλην σαφώς απευθύνεται στην ενδεχόµενη ένσταση εκ µέρους των αναγνω-
στών. Έτσι, τους προκαταλαµβάνει, αντιλαµβάνεται την αµηχανία στην οποία έχουν
περιέλθει και τους βγάζει από το αδιέξοδο. Τα λόγια εκφράζουν όλους τους εγωιστές
που δεν αποδέχονται την επιρροή που ασκεί η κοινωνία. Όµως, µε τη συµµετοχή και
του εαυτού του ("λέµε") ο λόγος του αποκτά οικειότητα και διακρίνουµε την ύπαρξη
φιλικών αισθηµάτων για τους αντιρρησίες, σαν να αποδέχεται πως κι αυτός ανήκει σ’
αυτούς, µόνο που µπορεί να αντιµετωπίσει πιο ψύχραιµα και αντικειµενικά το θέµα. 

• ΣΕΛ. 118
α. Έστω ότι θέλουµε να χωρίσουµε την παράγραφο 5 σε δυο µέρη / µικρότερες

παραγράφους. Σε ποιο σηµείο θα προτείνατε να χωριστεί και γιατί; Χρειάζεται σε
αυτήν την περίπτωση να γίνει κάποια αλλαγή στο κείµενο; 

β. Παρατηρήστε ότι στην παράγραφο 6 εναλλάσσονται εκτενέστερες και πιο σύ-
ντοµες περίοδοι. Προσπαθήστε να εξηγήσετε µε ποιον τρόπο η εναλλαγή αυτή βοη-
θάει το συγγραφέα να εκθέσει στους αναγνώστες την ερµηνεία του φαινοµένου.

α. Ο συγγραφέας αρχικά αναφέρεται στις απόψεις των ειδικών ("ψυχολόγοι και
κοινωνιολόγοι", "ο Αριστοτέλης το ονοµάζει", "ο Τhomas Szasz"). Μετά την παράθε-
ση των θεωριών συνεχίζει µε την ερµηνεία ("Η εξήγηση είναι χωρίς αµφιβολία πειστι-
κή") και ανάλυση του φαινοµένου. Με αυτόν τον τρόπο, προσκοµίζοντας εµπειρικά
δεδοµένα, δικαιώνει την ορθότητα της θέσης. 

Ο χωρισµός της παραγράφου µπορεί να γίνει ως εξής:
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• "Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι... αποκλείουν τις αντίθετές τους (Τhomas
Szasz).  Παραθέτει την εξήγηση εκ µέρους των ειδικών.

• "Η εξήγηση είναι χωρίς αµφιβολία πειστική". Μπορούµε να τη θέσουµε ως θεµα-
τική περίοδο της παραγράφου. ∆ε θεωρείται απαραίτητη κάποια αλλαγή, αν και υ-
πάρχει η δυνατότητα να προσθέσουµε: "Η εξήγηση αυτή θεωρούµε πως είναι χωρίς
αµφιβολία πειστική".

• "Η εξήγηση είναι... στο καφενείο ή στο εστιατόριο". Αποτελεί το σχόλιο ή την α-
νάλυση της θεµατικής περιόδου.

β. Στις σύντοµες περιόδους (ερωτηµατικές και όχι) ο συγγραφέας εκφράζει µε συ-
ντοµία και σαφήνεια τις βασικές του θέσεις, διατυπώνει µια άποψη, ενώ στις εκτενέ-
στερες προσπαθεί να αναλύσει, να αιτιολογήσει και να στηρίξει την άποψη που εξέ-
φρασε στις σύντοµες περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει να ερµηνεύσει µε
ευχάριστο τρόπο τις απόψεις του, µε σαφήνεια, αλληλουχία, ζωντάνια και φυσικότη-
τα και συγχρόνως να µην προκαλέσει κόπωση στον αναγνώστη. Επίσης, προσδίδει
φιλικότητα, οικειότητα και ελκύει µε εύσχηµο τρόπο το ενδιαφέρον του.

• ΣΕΛ. 118
"Όχι υποχείριος - υποκείµενος στις ιδέες και στις στάσεις του κοινωνικού σώµα-

τος είναι ο άνθρωπος". Να αναδιατυπώσετε τη φράση αντικαθιστώντας τις υπογραµ-
µισµένες λέξεις µε άλλες συνώνυµες λέξεις / εκφράσεις.

à υποχείριος: υποταγµένος σε..., υπόδουλος σε..., εξαρτηµένος από....
à υποκείµενος: προσδιοριζόµενος από..., υποβαλλόµενος σε..., επηρεαζόµενος από.

"Όχι υποταγµένος σε - υπόδουλος σε - εξαρτηµένος από / αλλά προσδιοριζόµενος
από - υποβαλλόµενος σε - επηρεαζόµενος από ιδέες και στάσεις του κοινωνικού σώ-
µατος είναι ο άνθρωπος".

• ΣΕΛ. 119   
Ποιοι είναι συνήθως οι "κρίκοι" που συνδέουν το άτοµο µε µια οµάδα; Ποιοι από

αυτούς νοµίζετε ότι είναι οι ισχυρότεροι;

Αναµφίβολα, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και λογικό ον. Η κοινωνικότητά του υ-
πήρξε ζήτηµα που ενδελεχώς αντιµετωπίστηκε από τους αρχαίους φιλοσόφους έως
και τους σύγχρονους. Η λογική του ικανότητα αποδείχτηκε τόσο από τα εµπειρικά
όσο και από τα ερευνητικά δεδοµένα. Εποµένως, η ενσωµάτωσή του στο σύνολο απο-
τελεί έµφυτη ανάγκη και όχι απλή σύµβαση. Υπάρχουν σαφέστατα πολλοί λόγοι που
συνηγορούν σ’ αυτήν την ενσωµάτωση, πολλοί "κρίκοι" που ευνοούν την ένταξή του
στο κοινωνικό σύνολο.

Έναν από τους πλέον ισχυρούς "κρίκους" αποτελεί και η ανάγκη ικανοποίησης
αυτής της κοινωνικότητας. Ο άνθρωπος χρειάζεται τους συνανθρώπους του όχι µόνο
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για να αντιµετωπίσει τους κινδύνους αλλά και για να  ικανοποιήσει τους στόχους
που έχει θέσει. Έχει ανάγκη την ψυχική υποστήριξη, τη συναισθηµατική επαφή. Από
τη στιγµή που αυτό δε συµβαίνει µόνο σε έναν άνθρωπο αλλά αφορά το σύνολο των
ανθρώπων, αντιλαµβανόµαστε ότι δηµιουργείται µια πληθώρα όµοιων χαρακτηριστι-
κών γνωρισµάτων, που ωθούν τους ανθρώπους στο σχηµατισµό πολλών οµάδων µε
όµοιες ιδιότητες.

Εκτός, λοιπόν, από τις κοινές επιδιώξεις και τους στόχους, τις ιδέες και τις αξίες,
τα κοινά και αµοιβαία συµφέροντα, έχουµε να προσθέσουµε και άλλα συνδετικά
στοιχεία. Αρχικά µπορούµε να αναφέρουµε τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιµα, τις
κοινές δοξασίες, τις προλήψεις και προκαταλήψεις. Χωρίς να υπάρχει διάθεση ιε-
ράρχησης των ισχυρότερων προς τα ασθενέστερα συνδετικά στοιχεία, έχουµε χρέος
να ισχυριστούµε πως το γλωσσικό κριτήριο αποτελεί σηµαντικό συνεκτικό δεσµό
των ανθρώπων µε το έθνος. Οι ηθικές αξίες της κοινωνίας ευοδώνονται και από την
ύπαρξη κοινών θρησκευτικών χαρακτηριστικών. ∆ιόλου ασήµαντο ρόλο δε διαδρα-
µατίζουν τα πρότυπα κάθε εποχής, αφού επιδρούν στον τρόπο σκέψης, στη συµπερι-
φορά, στις αισθητικές προτιµήσεις (ενδυµασία, καλλιτεχνικές τάσεις) και στον τρόπο
διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Αναντίρρητα, η ιδεολογία, πολιτική ή µη, ασκεί από
την πλευρά της καταλυτική επίδραση, όπως και το φύλο αλλά και η ηλικία. Το εκπαι-
δευτικό σύστηµα, η ανατροφή αλλά και ο επαγγελµατικός χώρος αποτελούν, επίσης,
συνδετικούς κρίκους, αφού µεταδίδουν κοινή κοσµοθεωρία και αντίληψη για την
κοινωνία και τα πράγµατα. Σηµαντικός, εξάλλου, είναι και ο βιολογικός ή υποχρεω-
τικός ρόλος της οικογένειας, του σχολείου, του στρατού και των φιλικών συνανα-
στροφών. 

Συγκεφαλαιωτικά, µπορούµε να πούµε πως οι δεσµοί του ανθρώπου µε την οµάδα
και την κοινωνία γενικότερα είναι πολύπλοκοι, πολυσύνθετοι και πολύµορφοι. Ο
καθένας από αυτούς επιτελεί το δικό του ρόλο, άλλος  σηµαντικό και υπεύθυνο και
άλλος επουσιώδη και χαλαρό. 

• ΣΕΛ. 119
Ο Παπανούτσος βλέπει το δοκίµιο σαν µια "γέφυρα επικοινωνίας" σοβαρών συγ-

γραφέων µε "απλούστερους αναγνώστες". Γι' αυτό πιστεύει ότι πρέπει να είναι ευ-
πρόσιτο στο πλατύ κοινό. Στο συγκεκριµένο δοκίµιο ο συγγραφέας χρησιµοποιεί διά-
φορα µέσα, για να γίνει σαφής, να κάνει το κείµενό του ζωντανό, και έτσι να επικοι-
νωνήσει µε τον αναγνώστη. Προσπαθήστε να εντοπίσετε κάποια από τα µέσα αυτά.

Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα στο συγκεκριµένο δοκίµιο αποτελεί η ι-
κανότητα του δοκιµιογράφου για απλοποίηση, εκλαΐκευση των ιδεών, που διενεργεί-
ται µε άριστο τρόπο. Ειδικότερα :
à Χρησιµοποιεί οικείο ύφος και απλότητα στην έκφραση, στο λεξιλόγιο (στοιχεία

που συντελούν στην προφορικότητα του κειµένου): "αφού λέγεται, έτσι θα είναι",
"να σπάσει την κρούστα της", "καφενείο", γούστο", πονηρό ξεγέλασµα", "παλεύο-
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νται", "καθώς λέµε", "για να το λένε, θα είναι αλήθεια", "αλλά ακόµη και στις ώρες
της σχόλης". Με αυτόν τον τρόπο κερδίζει την εµπιστοσύνη των αναγνωστών,
προκαλεί ενδιαφέρον και ελκύει την προσοχή τους. 

à Επίσης, διατυπώνει εύλογα ερωτήµατα, για παράδειγµα τόσο στην πρώτη περίοδο
του κειµένου όσο και στην αρχή της έκτης παραγράφου. Τα ερωτήµατα ενδεχοµέ-
νως και να αποτελούσαν ενστάσεις του αναγνώστη. Τον προκαταλαµβάνει, όµως,
και συντελεί στην εδραίωση µιας, υποτυπώδους έστω, επικοινωνίας. 

à Παράλληλα, σε όσα σηµεία νοµίζει πως χρήζουν διευκρίνισης ή επεξήγησης παρα-
θέτει την ερµηνεία µε απλό, σύντοµο και σαφή τρόπο εντός παρενθέσεως. Έτσι,
συµβάλλει στην απλοποίηση των εννοιών και των όρων, ώστε να γίνουν κατανοη-
τοί από τον απλό αναγνώστη.

à Χρησιµοποιεί εµπειρικά παραδείγµατα, παραδεκτά από όλους, προς ενίσχυση και
επιβεβαίωση των θέσεών του. Παράλληλα, για να γίνει εκτενέστερα αντιληπτός, ε-
πιδιώκει και τη χρήση σχηµάτων λόγου, µεταφορών και παροµοιώσεων.

à Με το α΄ πληθυντικό πρόσωπο εδραιώνει µια σχέση εµπιστοσύνης αλλά και οικει-
ότητας µε τον αναγνώστη. Επιδιώκει να συµπεριλάβει και τον εαυτό του στην ίδια
οµάδα µε αυτόν. Αυτό το επιτυγχάνει και µε τη χρήση του ευθέος λόγου, που δίνει
αµεσότητα επαφής, ζωντάνια, παραστατική ερµηνεία των απόψεων και έµφαση
στο λόγο.

• ΣΕΛ. 119   
Υποστηρίζεται ότι το δοκίµιο έχει διδακτικό χαρακτήρα. Συζητήστε την άποψη

αυτή µε βάση το συγκεκριµένο δοκίµιο. Με ποιους τρόπους µπορούµε να πούµε ότι
µας διδάσκει ο συγγραφέας; Έχει το δοκίµιο του τη µορφή της άµεσης διδαχής που
συναντούµε σε καθαρά διδακτικά είδη λόγου, π.χ. σε ένα εκκλησιαστικό κήρυγµα;

Το δοκίµιο κυρίως αποσκοπεί στο να πληροφορήσει, να τέρψει, να πείσει ή και να
διδάξει. Στο συγκεκριµένο δοκίµιο, όµως, ο διδακτικός σκοπός είναι έµµεσος και συ-
γκαλυµµένος. ∆εν προσπαθεί µε τη χρήση της προστακτικής ή της υποτακτικής να
µας συµβουλεύσει ή να µας σωφρονίσει, ούτε µε τη χρήση του β΄ ενικού προσώπου
να µας νουθετήσει ή να µας παραινέσει. Ο δοκιµιογράφος δεν είναι ηθικολόγος. Α-
ντίθετα, χρησιµοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο και όλα τα στοιχεία που αναφέρα-
µε στην προηγούµενη απάντηση, γιατί επιδιώκει την έµµεση διδαχή, τη διεύρυνση του
πνευµατικού µας ορίζοντα και την όξυνση της κριτικής µας ικανότητας, ώστε προ-
βληµατιζόµενοι να αποσπάσουµε το διδακτικό µήνυµα: ο καθένας από µας οφείλει
να στηρίζεται στις δικές του ικανότητες, στην προσωπική του πρωτοβουλία, στις δια-
νοητικές του δυνάµεις, ώστε να επιδιώκει την αποκάλυψη της αλήθειας, η οποία µε
τη σειρά της θα τον οδηγήσει στην απελευθέρωση και απολύτρωση, στην ελευθερία.
Γι’ αυτό το σκοπό χρησιµοποιεί περιγραφικά και ερµηνευτικά το λόγο, αφού επιδιώ-
κει µε αποδείξεις να µας παραινέσει έµµεσα και όχι να µας υποβάλει σε µια ιδέα. Στο
µόνο σηµείο που διαφαίνεται κάποιος διδακτικός τόνος είναι στο τµήµα του επιλό-
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γου: Μόνο έτσι σπάζει ο άνθρωπος τα δεσµά: µε την ηθική ανδρεία και την πνευµατι-
κή εντιµότητα.

• ΣΕΛ. 119  
Το δοκίµιο του Παπανούτσου αποτελεί, από µία άποψη, µια πρόσκληση, "για να

ανατάµουµε τον εαυτό µας" και να διερευνήσουµε τη σχέση µας µε το φαινόµενο
του "κοινωνικού κοµφορµισµού". Να απαντήσεις µε ένα δικό σου κείµενο σε αυτήν
την πρόσκληση µε βάση την εµπειρία σου (σχολική ή εξωσχολική) δίνοντας συγκε-
κριµένα παραδείγµατα. Το κείµενο σου µπορεί να έχει τη µορφή φιλικής επιστολής,
σελίδας ηµερολογίου κτλ.

22/8/2001
Τετάρτη βράδυ,
από το ανοιχτό ραδιόφωνο ακούγεται ένα αγαπηµένο τραγούδι: "Φοβάµαι όλα αυτά

που θα γίνουν για µένα, χωρίς εµένα". Με έβαλε σε σκέψεις. Άραγε, άλλοι αποφασίζουν
για το µέλλον µας; Απουσιάζει η ατοµική µας πρωτοβουλία; Πρέπει πάντα να υπακού-
ουµε στις απόψεις των άλλων, να υποτασσόµαστε στη θέλησή τους; Έπρεπε να τελειώ-
σω και εκείνη την εργασία για την έκθεση της επόµενης σχολικής µέρας: «Κάθε άλλο
παρά "δικές µας" είναι οι αλήθειες και οι αξίες µας» έγραψε ο Παπανού-τσος. Τότε α-
ντιλήφθηκα την αλήθεια. Πράγµατι, ελάχιστα από όσα πιστεύουµε, εκφράζουµε και
γράφουµε (ακόµη και στην Έκθεση-Έκφραση) αποτελούν δικές µας απόψεις. Το διάβα-
σα και σε µια κυριακάτικη εφηµερίδα. Όλοι επιδιώκουν, και κυρίως οι γονείς, να πραγ-
µατοποιήσουµε τα ανολοκλήρωτα όνειρά τους, οι φίλοι µας χαίρονται, όταν ταυτιζό-
µαστε µε την άποψή τους, οι εργαζόµενοι, αν και πιέζονται, δείχνουν έκφραση χαράς
στον εργοδότη τους. Άραγε, όλα αυτά γίνονται οικειοθελώς ή ασυνείδητα; Πόσο ιδεο-
λογικά ελεύθερος µπορεί να είναι κάποιος, όταν οι διαφηµίσεις του στερούν την ηθική,
την εσωτερική του ελευθερία; Πόσο απροκατάληπτος, αντικειµενικός και αντιρατσι-
στής µπορεί να είναι κάποιος, όταν βλέπει αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα; Με πόση
ευθυκρισία και ορθολογισµό σκεπτόµαστε, όταν είµαστε δέσµιοι των προκαταλήψεων;
Με ποιο τρόπο θα ενταχθεί κάποιος σε µια φιλική συντροφιά, αν δεν υιοθετήσει τα
πρότυπά της; Και πώς θα νιώθει, αν παραγκωνιστεί από αυτή; Εποµένως, δεν είµαστε
τόσο ελεύθεροι, υπάρχουν δεσµά που µας περιορίζουν. Οφείλουµε, όµως, αν θέλουµε
να αποκαλούµαστε άνθρωποι, να µη µαζοποιηθούµε. Έχουµε χρέος να µη θυσιάσουµε
τις προσωπικές µας επιλογές, την πρωτοβουλία µας, να µην απεµπολήσουµε τα ιδανι-
κά µας απλώς και µόνο για να χαρίσουµε σε κάποιους ευχαρίστηση.

• ΣΕΛ. 119  
∆ιερευνήστε τη σχέση των νέων µε το φαινόµενο του "κοινωνικού κοµφορµι-

σµού". Ποια είναι η στάση τους απέναντι στις ιδέες και στις τάσεις του κοινωνικού
σώµατος; Σε ποιο βαθµό και σε ποια έκταση υπόκεινται σε αυτές οι νέοι σε σύγκρι-
ση µε τους ενηλίκους;
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Τόσο οι νεότεροι σε ηλικία όσο και οι µεγαλύτεροι είναι ενταγµένοι µέσα στο κοι-
νωνικό σύνολο και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό. Αποτελούν οργανικά
µέλη του, καθώς ασκούν επιρροή αλλά και δέχονται επιδράσεις. Αναµφίβολα, σύµ-
φωνα µε τους κοινωνιολόγους, ούτε η περιθωριοποίηση αλλά ούτε και η µαζοποίηση,
ο κοινωνικός κοµφορµισµός, αποτελούν ορθές µορφές κοινωνικοποίησης. Με τον
όρο "κοινωνικός κοµφορµισµός" εννοούµε την παθητική τάση της πλήρους συµµόρ-
φωσης, της απόλυτης προσαρµοστικότητας, αλλά και της άκριτης, δουλικής υποτα-
γής στις κάθε φορά διαµορφούµενες κοινωνικές συνθήκες. Ο άνθρωπος που χαρα-
κτηρίζεται για τον κοινωνικό του κοµφορµισµό αποκτά ιδέες, αξίες, συµπεριφορά
και συνήθειες που υπαγορεύονται απόλυτα από το κοινωνικό σύνολο. Με άλλα λό-
για, απουσιάζει η προσωπική πρωτοβουλία, η αυτενέργεια, η προσωπική επιλογή, και
ο άνθρωπος προσαρµόζει πλήρως τη συµπεριφορά του και τις ενέργειές του στις α-
παιτήσεις του κοινωνικού συνόλου. Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχοµένως, αποφεύγο-
νται οι τριβές και οι διενέξεις µε τους συνανθρώπους του, όµως, χάνεται η προσωπι-
κή εσωτερική ελευθερία, κονιορτοποιείται η ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας.

Παρόλα αυτά, η νεολαία πολλές φορές διαθέτει, χάρη στις ιδιότητές της, ισχυρά α-
ντισώµατα απέναντι στο φαινόµενο και δε διαβρώνεται από τις κοινωνικές συµβά-
σεις. Είναι ρηξικέλευθη. ∆ιακρίνεται για τον αυθορµητισµό της, το καινοτόµο και ρι-
ζοσπαστικό πνεύµα, τις τάσεις αµφισβήτησης, την ευαισθησία, τη φαντασία και το
ροµαντισµό, που µαζί µε την παρόρµηση και τον ενθουσιασµό δεν την αφήνει εύκολα
να υποταχτεί στις προσταγές του κοινωνικού περιβάλλοντος, στο κατεστηµένο. Πολ-
λές φορές, αντιµάχεται και αδιαφορεί για τις κρατούσες αντιλήψεις, καινοτοµεί και
πρωτοτυπεί. Σ’ αυτό συνδράµει, σε σχέση µε άλλες εποχές, και το δηµοκρατικό κλί-
µα, καθώς και οι φιλελεύθερες τάσεις που επικρατούν στην εποχής µας. Παράλληλα,
οι γνώσεις, το αναµορφωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, η εξέλιξη της τεχνολογίας και
τα επιτεύγµατα της επιστήµης κατέρριψαν πολλές παραδοσιακές και συντηρητικές α-
ντιλήψεις και διάνοιξαν την οδό της πληροφόρησης και της µόρφωσης. 

Ας µη λησµονούµε, όµως, πως η κοινωνία της διεθνοποίησης και των (οικονοµι-
κών, πνευµατικών, πολιτιστικών...) ανταλλαγών επέφερε και αρνητικά φαινόµενα
στη συµπεριφορά ιδιαίτερα των νέων (χουλιγκανισµός, αναρχία, στείρα αµφισβήτη-
ση, φασιστικές και εθνικιστικές τάσεις, προοδευτισµό και µιµητισµό, καταστροφολα-
γνεία...). Οι παραπάνω µορφές αντίδρασης δε χαρακτηρίζονται και τόσο για τη γονι-
µοποιό τους δύναµη ούτε γίνονται κοινά αποδεκτές, αφού δε συµβάλλουν στην αντί-
σταση ενάντια στην ισοπεδωτική οµοιοµορφία. Περισσότερο, θα λέγαµε, συµβάλλουν
στη χειραγώγηση και καθοδήγηση της νεολαίας σε µια πλασµατική αντίδραση, σε µια
φασµατική και εικονική επανάσταση ενάντια στις κατεστηµένες αντιλήψεις.

Από την άλλη πλευρά, οι ενήλικες κατά κάποιον τρόπο έχουν αφοµοιωθεί και αλλο-
τριωθεί από τις κοινωνικές συµβάσεις. Η εποχή της επανάστασης έχει παρέλθει. Γι’
αυτό και εµφανίζονται περισσότερο εναρµονισµένοι µε το οικονοµικό τους συµφέρον,
που τους προσφέρει αίσθηση σιγουριάς και αίσθηµα ασφάλειας. ∆ιακρίνονται για την
ανειλικρίνεια στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και συµφωνούν, έστω κι αν κάπου βα-
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θιά µέσα τους διαφωνούν, µε το κοινωνικό κατεστηµένο. Εξάλλου, οι ίδιοι µε τις πρά-
ξεις τους το συντηρούν και συµβάλλουν στη διαιώνισή του, όπως και οι ηλικιωµένοι. 

Οι τελευταίοι ποτέ δεν έκαναν τη δική τους επανάσταση, γι’ αυτό και τους διαφεύ-
γει η σηµασία του όρου. Εµφανίζονται περισσότερο προσαρµοσµένοι. Τους διακρίνει
ο συντηρητισµός και η υιοθέτηση προγονικών αξιών, η αφοσίωση στις ισχύουσες και
κρατούσες αντιλήψεις. Αδυνατούν να αντιληφθούν στην πλειονότητά τους τις εξελί-
ξεις, πόσο µάλλον να προσαρµοστούν σε αυτές.

• ΣΕΛ. 119
Ποια από τις παρακάτω απόψεις νοµίζετε ότι υποστηρίζει ο συγγραφέας;
α. Η δύναµη της µάζας είναι τόσο µεγάλη, ώστε ο άνθρωπος δεν µπορεί να απαλ-

λαγεί από τα δεσµά του κοινωνικού κοµφορµισµού.     
β. Κάθε άνθρωπος µπορεί να προβάλει αντίσταση στη δύναµη της µάζας, αν τολ-

µήσει να αντικρίσει µε τις δικές του διανοητικές δυνάµεις τα πράγµατα.
γ.  Ελάχιστοι επώνυµοι διαθέτουν τις ικανότητες (ανδρεία και εντιµότητα), για

να αντισταθούν στη δύναµη της µάζας.

Η σωστή απάντηση βρίσκεται στο β .́
Μέσα στο κείµενο αναφέρεται: Από τη δουλεία αυτή σώζεται µόνο ο επώνυµος άν-

θρωπος που θα ορθώσει την κεφαλή του πάνω από τον ορίζοντα της µάζας και θα
τολµήσει να αντικρίσει µε τις δικές του διανοητικές δυνάµεις τα πράγµατα, µε τη δι-
κή του βούληση τις περιπλοκές της ζωής, µε τη δική του ευαισθησία το θέαµα του κό-
σµου. Για έναν τέτοιο άθλο όµως χρειάζονται δύο σπάνιες ικανότητες: ανδρεία και ε-
ντιµότητα, ηθική ανδρεία και πνευµατική εντιµότητα, που δυστυχώς για το γένος µας
είναι των λίγων, των πολύ λίγων ο κλήρος. 

Με µια πρώτη µατιά θα λέγαµε πως σωστή απάντηση είναι η γ΄, αφού όποιος διαθέ-
τει ανδρεία και εντιµότητα, διαθέτει και τις διανοητικές δυνάµεις. H χρήση όµως της
λέξης «επώνυµοι» στη συγκεκριµένη διατύπωση της γ΄ άποψης ερµηνεύεται ως «διάση-
µοι ή πνευµατικοί άνθρωποι», ενώ ο συγγραφέας µε την παραπάνω λέξη εννοεί οποιο-
δήποτε άνθρωπο (διάσηµο ή µη) «ορθώσει την κεφαλή πάνω από τον ορίζοντα της µά-
ζας...», οπότε και ξεχωρίζει, παίρνει όνοµα, βγαίνοντας από την ανωνυµία της.

• ΣΕΛ. 119
Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά µε τη δυνατότητα αντίστασης του ατόµου

απέναντι στη δύναµη της µάζας;

Αναντίρρητα, ο άνθρωπος διακρίνεται για την κοινωνικότητά του. Η ένταξή του, ό-
µως, µέσα στην κοινωνία δηµιουργεί εκτός από δικαιώµατα υποχρεώσεις και καθήκο-
ντα, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται τα περιθώρια αυτενέργειας. ∆έχεται καταλυτική
επιρροή στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του, στη διεύρυνση των γνώσεών του, στις επι-
λογές του. Είναι κάτι αναπόφευκτο, όσο κι αν διατείνονται κάποιοι πως η ανθρώπινη ε-
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λευθερία είναι κατοχυρωµένη και διασφαλισµένη. Κάθε άτοµο υπόκειται σε ετεροπροσ-
διορισµούς, που περιορίζουν την αυτοβουλία και περιστέλλουν την αυτενέργειά του. 

Ευθύνες µπορούµε να αποδώσουµε στο οικογενειακό περιβάλλον, στο χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο, στην τεχνολογική εξέλιξη, στη µηχανοποίηση του τρόπου εργα-
σίας, αλλά και στην ύπαρξη του αυτοµατισµού. Επίσης, υπεύθυνα είναι τα µέσα πλη-
ροφόρησης, το φαινόµενο της µόδας και της ξενοµανίας, αλλά και η ζωή στις µεγα-
λουπόλεις. ∆ε θα µπορούσαµε να µην αναφέρουµε την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια,
τα συµπλέγµατα κατωτερότητας, όπως και την ύπαρξη προσωπικών συµφερόντων.
Τέλος, ευθύνονται και τα (πολιτικά, θρησκευτικά, οικονοµικά, αθλητικά) συµφέρο-
ντα, η άµβλυνση της κοινωνικής συνείδησης, η έλλειψη ιδανικών και ορθών προτύ-
πων, καθώς και ο σύγχρονος τρόπος διασκέδασης. Όλα αυτά αποπροσωποποιούν, ε-
τεροκαθορίζουν και µαζοποιούν το άτοµο.

Βέβαια, η απόλυτη απαλλαγή από τη δύναµη της µάζας δεν είναι εφικτή, αφού η
συγκρότηση της ανθρώπινης προσωπικότητας προσδιορίζεται και από ιδιότητες της
κοινωνίας (γλώσσα, συνήθειες, θρησκεία, συµφέροντα...). Από την άλλη πλευρά, δεν
είναι ούτε επιθυµητή, αφού θα δηµιουργούσε φαινόµενα περιθωριοποίησης, διενέ-
ξεις, προστριβές και βίαιες συγκρούσεις µεταξύ ατόµου και κοινωνίας. 

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που είναι ικανοί να βοηθήσουν το άτοµο να διαφυ-
λάξει την αυτόνοµη προσωπικότητά του, οφείλουν να αναµορφωθούν και να ανα-
διαρθρωθούν. Η ορθά δοµηµένη οικογένεια έχει χρέος να κατευθύνει σωστά τα νέα
παιδιά, ώστε να διαµορφώσουν αυτόνοµη και αυτόβουλη προσωπικότητα, για  να πε-
ριοριστεί ο κίνδυνος υποταγής στη µάζα. Η παιδεία, επίσης, είναι ανάγκη να βρει τον
ορθό προσανατολισµό της, να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και να καλλιεργεί
το χαρακτήρα παράλληλα µε τις γνώσεις, ώστε ο νέος να αποφύγει τον ετεροκαθορι-
σµό και τη χειραγώγηση. 

Επιβάλλεται, επίσης, από τον καθένα µας η άσκηση αυτοκριτικής, η απόκτηση αυ-
τοπειθαρχίας, αυτοελέγχου, αυτογνωσίας και αυτοσυγκράτησης. Η απόκτηση κοινω-
νικής συνείδησης καθίσταται αναπόδραστη ανάγκη, όπως και ο επαναπροσδιορισµός
των αξιών της ζωής. Απαιτούνται, λοιπόν, ισχυρά πνευµατικά, ψυχικά και ηθικά ε-
φόδια, για να ευδοκιµήσει η αντίσταση του ατόµου απέναντι στη µάζα. Σηµαντικό
ρόλο θα διαδραµατίσει και η καλλιέργεια της δηµοκρατικότητας µε τη συµβολή των
φορέων κοινωνικοποίησης (οικογένεια, εκπαίδευση, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας),
καθώς και η υπευθυνότητά µας απέναντι στην ορθή αξιοποίηση του ελεύθερου χρό-
νου (υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, γνήσιες µορφές ψυχαγωγίας).

• ΣΕΛ. 119
Συζητήστε την άποψη του Νίτσε: "Η πλάνη δεν είναι τύφλωση, η πλάνη είναι α-

νανδρία".
Πολλές φορές οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια επιστηµονικών ερευνών και τεχνολο-

γικών εφαρµογών για την κατάκτηση της γνώσης, εξαιτίας κάποιας πνευµατικής αδυ-
ναµίας, δεν µπορούν να συνειδητοποιήσουν το λάθος στο οποίο έχουν υποπέσει. Σε
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αυτή την περίπτωση το λάθος προέρχεται από εγγενή αδυναµία. 
Συνήθως συµβαίνει, όµως, η πλάνη να ισοδυναµεί µε άρνηση της αλήθειας, είτε ε-

πειδή δεν το θέλουν είτε επειδή δεν επιθυµούν να παραδεχτούν την πλάνη τους. Τα
πάντα εξαρτώνται από την αγαθή προαίρεση και την ειλικρινή πρόθεση. Όποιοι δεν
επιθυµούν να βρουν το λάθος, να ανακαλύψουν την πλάνη τους, αν και κατά βάθος
πιστεύουν πως έχουν περιέλθει σε µια τέτοια κατάσταση, διακρίνονται για την πνευ-
µατική τους δειλία, την ανειλικρίνειά τους, φοβούνται να αποδεσµευτούν από τις
πνευµατικές τους παρωπίδες, νιώθουν ανασφάλεια, αφού κάτι τέτοιο θα επιφέρει αλ-
λαγές στην πνευµατική ζωή, σύγχυση στις σχέσεις µε τους συνανθρώπους τους, ηθι-
κές αναστολές, ενοχές και ψυχική αναταραχή. Η έλλειψη ψυχικού σθένους µας οδηγεί
στο ψεύδος και αυτό µε τη σειρά του στην ανανδρία. 

• ΣΕΛ. 119
"Το οργανωµένο πλήθος, η κοινωνική οµάδα µας στηρίζει, µάς προστατεύει, αλλά

και θολώνει την όραση, µηχανοποιεί τη συµπεριφορά, δένει τη σκέψη, αποδυναµώ-
νει τη φαντασία µας µε τα πολυκαιρισµένα σχήµατα των απρόσωπων εννοιών και α-
ξιών της". Να αναπτύξετε την παραπάνω φράση σε ένα κείµενο (250 περίπου λέ-
ξεις), δίνοντας τα κατάλληλα παραδείγµατα για τις θετικές και τις αρνητικές επι-
δράσεις που µπορεί να έχει η κοινωνική οµάδα στην οποία εντάσσεται το άτοµο.
Yποθέστε ότι το κείµενό σας θα δηµοσιευτεί στο περιοδικό του σχολείου σας.

Η κοινωνική οµάδα µας στηρίζει ή µας αποπροσωποποιεί;
Το σύνολο των ανθρώπων που συµβιώνουν σε έναν τόπο ή σε µια εποχή και βρί-

σκονται σε διαρκή σχέση αλληλεπίδρασης, αποτελούν την κοινωνία. ∆εν είναι, όµως,
µόνο το απρόσωπο σύνολο που απαρτίζει την κοινωνία, αλλά σ’ αυτή συµπεριλαµ-
βάνονται και οι κανόνες που τη διέπουν, οι θεσµοί που επικρατούν, οι ιδέες που συ-
νέχουν αυτό το σύνολο. Από  τις πρώτες, βέβαια, σχέσεις που συνάπτει το άτοµο µέ-
σα στο οικογενειακό του περιβάλλον έως τη στιγµή της πλήρους κοινωνικοποίησής
του, το διακατέχει µια συγκεκριµένη τάση, η ανάγκη να ανήκει σε κάποιο σύνολο αλ-
λά και η επιθυµία να ανταλλάσσει σκέψεις, απόψεις, ιδέες, αξίες, οράµατα και όνει-
ρα.

Με τη βοήθεια του κοινωνικού συνόλου ο άνθρωπος καλύπτει τις υλικές του ανά-
γκες και επιλύει τα συναισθηµατικά του προβλήµατα. Παράλληλα, αναπτύσσει την υ-
πευθυνότητα, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την άµιλλα, τη συνέπεια και το διάλο-
γο. Η κοινωνία του προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει υπερατοµική συνείδηση
και να αντιληφθεί πως "το όλο προηγείται του µέρους". Μέσα από την οµαλή κοινω-
νική συνεργασία διαµορφώνει ηθική προσωπικότητα, αποκτά αυτοπεποίθηση, αγωνι-
στικότητα και οδηγείται στην αυτογνωσία αλλά και στην ετερογνωσία.

Στην επίτευξη των όσων προαναφέρθηκαν συνδράµουν, βέβαια, οι κανόνες κοινής
συµπεριφοράς, οι αξίες που διαπνέουν το σύνολο και οι θεσµοί που οριοθετούν τα
πλαίσια δικαιοδοσίας του καθενός, αφού χωρίς αυτά θα απουσίαζε η οργάνωση και η
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συνοχή των µελών. 
Όµως, δε λείπουν και οι περιπτώσεις όπου η κοινωνική οµάδα στερεί από τον άν-

θρωπο-µέλος της τη δυνατότητα να εκφραστεί όπως ο ίδιος επιθυµεί. Τον οδηγεί έτσι
στην αυστηρή προσήλωση στις δικές της αντιλήψεις, στη στείρα αφοσίωση στις δικές
της αξίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος µαζοποιείται, γίνεται οµοιόµορφος µε
τους συνανθρώπους του. Η ζωή του διακρίνεται για τη µονοτονία ή καλύτερα για την
επικράτηση της ψυχολογίας του όχλου. 

Από τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε πως η κοινωνική ένταξη δεν είναι πάντα ω-
φέλιµη για τον άνθρωπο. Οφείλει, λοιπόν, η οργανωµένη οµάδα παράλληλα µε την
προστασία να διαθέτει στα µέλη της περιθώρια προσωπικής δράσης, ώστε να ανα-
πτυχθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΚΕΙΜΕΝΟ: MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ EΞΑΝ∆ΡΑΠΟ∆ΙΣΜΟΥ

• ΣΕΛ. 124
Τι υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι θα συµβεί "στο πολύ κοντινό µέλλον"; Από ποια

ή ποιες αιτίες; Ποια θα είναι τα αποτελέσµατα; Σε ποιους, δηλαδή, τοµείς ο άνθρω-
πος "προσδιορίζει" τον άνθρωπο; Έχει ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τη νέα αυτή
κατάσταση;

Στα πρώτα στάδια της εξέλιξής του ο άνθρωπος βρισκόταν σε πλήρη εξάρτηση
από τη φύση. Στις µέρες µας µε τη βοήθεια της γνώσης και της επιστηµονικής-τεχνο-
λογικής εξέλιξης αποδεσµεύθηκε σε µεγάλο βαθµό από τους φυσικούς νόµους, ωστό-
σο, δεν κατόρθωσε να θέσει στον έλεγχό του πολλές δυνάµεις της φύσης (σεισµούς,
πληµµύρες, ηφαιστειακές εκρήξεις...), ούτε να υπερβεί νόµους που καθορίζουν τη
γέννηση, την ανάπτυξη, τα γηρατειά και το θάνατο.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στο "πολύ κοντινό µέλλον" δε θα είναι η φύση που
θα προσδιορίζει τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος τον άνθρωπο. ∆ηλαδή, ο άνθρωπος
σταδιακά θα αποδεσµευθεί από τις δυνάµεις και τους νόµους της φύσης, όµως, θα υ-
ποταχθεί στον ίδιο τον άνθρωπο. Η διαµόρφωση της προσωπικότητας και η οργάνω-
ση της ζωής του δε θα συντελείται µε την επενέργεια φυσικών επιδράσεων, όπως γι-
νόταν µέχρι τώρα, αλλά θα είναι αποτέλεσµα ελέγχου και επεµβάσεων των συναν-
θρώπων του. Oι θετικές επιστήµες, η τεχνολογία αλλά και η ψυχολογική τεχνική, που
εφαρµόζεται στο εµπόριο και την πολιτική προπαγάνδα, δείχνουν ότι έχει ήδη δρο-
µολογηθεί κάτι τέτοιο. Aποτέλεσµα; H διαµόρφωση ενός ανθρώπινου τύπου σύµφω-
να µε τις επιδιώξεις εκείνων που κατέχουν την πολιτική, επιστηµονική, κοινωνική ε-
ξουσία και δύναµη. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να χειραγωγούν και να κα-
θοδηγούν τους ανθρώπους, να επηρεάζουν και να καθορίζουν τη ζωή τους (µε τη
βοήθεια της γενετικής µηχανικής και της βιοτεχνολογίας είναι δυνατή η δηµιουργία
ολοκληρωτικά πειθήνιων υπηκόων). Αρχικά, σκοπεύουν στη στέρηση από τις µεγάλες
µάζες της εσωτερικής ελευθερίας και ταυτόχρονα στην πρόσδεσή τους σε πλαστές υ-
λικές ανάγκες. Ήδη τις εθίζουν να υπακούουν σε διαφηµιστικά µηνύµατα, αλλά και
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µηνύµατα ιδεολογικού και πολιτικού περιεχοµένου, ώστε να γίνεται προβληµατική η
µελλοντική αφύπνισή τους, καθώς δε θα έχουν επίγνωση της «σκλαβιάς» τους.

Κατά την άποψη του συγγραφέα, οι περισσότεροι απ' τους ανθρώπους δεν έχουν
συνειδητοποιήσει τη νέα αυτή κατάσταση υποδούλωσης, αλλά, αν και χειραγωγηµέ-
νοι, αισθάνονται ελεύθεροι, καθώς θεωρούν ότι διαθέτουν αυτόβουλη επιλογή. ∆εν α-
ντιλαµβάνονται πως, όσο µεγαλύτερη ευχέρεια αποκτούν στην υπερπλήρωση «τεχνη-
τών» αναγκών, τόσο χάνουν την πραγµατική ελευθερία και αρκούνται σε µια πλα-
σµατική. Υπάρχουν, ωστόσο, και οι εξαιρέσεις "κάποιοι ανάµεσά µας, έχοντας πε-
ρισσότερο από τους άλλους επίγνωση όχι µόνον της αξίας αυτού του κειµηλίου (της
ελευθερίας) αλλά και του τι συνεπάγεται σε µεταγενέστερη φάση η απώλειά του, ξε-
σηκώνονται, καλούν σε συναγερµό τις ψυχές, ειδοποιούν για το ανεπανόρθωτο που
βρίσκεται επί θύραις".

Στην αντιφατική εποχή µας ο άνθρωπος κατανόησε τα ανεξήγητα φυσικά φαινόµε-
να που του προκαλούσαν δέος και φόβο, δάµασε δυνάµεις, αξιοποίησε τους φυσι-
κούς νόµους προς όφελός του, συµφιλιώθηκε µε το µέχρι πρότινος "εχθρικό" περι-
βάλλον, εφαρµόζοντας ληστρική εκµετάλλευση και απόλυτη αφαίµαξη των πλουτο-
παραγωγικών φυσικών του πηγών· τώρα ήρθε η ώρα να καταστρέψει εκτός από τη
φύση και τον εαυτό του.

• ΣΕΛ. 124
Να διαβάσετε προσεκτικά τις παραγράφους 7, 8, 9, 10  και να προσπαθήσετε να

παρακολουθήσετε τη συλλογιστική του συγγραφέα όσον αφορά τη λύση του προβλή-
µατος. Τι διαπιστώνετε; Είναι αρκετά σαφής σχετικά µε τη δυνατότητα να βρεθεί
λύση στο πρόβληµα;  Έχετε να προτείνετε εσείς κάποια λύση;

Το δοκίµιο δε χαρακτηρίζεται για την αυστηρότητά του στη δοµή, αλλά ούτε και
από λογική ιεράρχηση στην οργάνωση των επιχειρηµάτων. Ο συγγραφέας στοχάζεται
και διατυπώνει τους προβληµατισµούς του, περιδιαβαίνοντας στο χώρο των ιδεών.
Γι’ αυτό και οι τρόποι αντιµετώπισης δεν εκφράζονται µε σαφήνεια:
à §7 προτείνει αντίσταση στις σειρήνες της κατανάλωσης. Αφού συνειδητοποιήσει ο

άνθρωπος την κατάσταση, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να περιορίσει
την έκτασή της. Αποτελεί αναγκαιότητα η επίγνωση της χειραγώγησής του. Το α-
ντίτιµο, εποµένως, για την ανεξαρτησία µας είναι οι στερήσεις, η εγκράτεια, η ολι-
γάρκεια, µια "ασκητική" σε ατοµικό επίπεδο.

à §8 διατυπώνει αµφιβολίες για τους τρόπους δράσης και για την αποτελεσµατικό-
τητα των µεθόδων. 

à §9 δικαιολογεί τις αµφιβολίες που εξέφρασε. Οι ανάγκες µας πολλαπλασιάστηκαν,
όπως και οι δυσκολίες για την πλήρη αποδέσµευσή µας. 

à §10 τονίζει πόσο σηµαντικό είναι αυτό το τόλµηµα για τον άνθρωπο.
Από τα παραπάνω συνειδητοποιούµε ότι σαφής απάντηση δε διατυπώθηκε. Ο συγ-

γραφέας περιορίστηκε σε γενικολογίες και σε συµπεράσµατα διατυπωµένα επιγραµ-
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µατικά. Το πρόβληµα, όµως, παραµένει οξύ και προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της
επίλυσής του. 

Αναµφίβολα, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η ανθρωπιστική παιδεία, καθώς
δε θα προσφέρει µόνο γνώσεις στον πνευµατικό τοµέα, αλλά και ψυχική-αισθητική
καλλιέργεια. Θα συµβάλει, ακόµη, στην πρόσκτηση αυτοκριτικής ικανότητας, αυτο-
γνωσίας, αυτοελέγχου, εγκράτειας και σύνεσης. Θα οξύνει την ηθική και ψυχική αντί-
σταση του ανθρώπου απέναντι στους µηχανισµούς χειραγώγησης, ώστε µε ηθική και
ελεύθερη βούληση να ανακτήσει τη χαµένη πνευµατική και ψυχική του ακεραιότητα.
Επιβάλλεται, επίσης, η ενεργοποίηση του ατόµου και η συµµετοχή του στα κοινά. Οι
πνευµατικοί άνθρωποι, εξάλλου, έχουν χρέος να διαµορφώσουν ένα περιβάλλον στο
οποίο θα επιτρέπεται η προβολή αξιών που δίνουν νόηµα στη ζωή. Παράλληλα, κρί-
νεται αναγκαίος ένας διαφορετικός σχεδιασµός της οικονοµίας, µε έµφαση σε άλλες
προτεραιότητες, ώστε να µην οξυνθεί περισσότερο το οικολογικό πρόβληµα που τα-
λανίζει τον πλανήτη µας. Όλοι µας αποτελούµε αναπόσπαστο τµήµα του ευρύτερου
οικοσυστήµατος και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας αποτελεί ζωτικής ση-
µασίας παράγοντα για την παρουσία του ανθρώπου πάνω στη γη. 

• ΣΕΛ. 124
Ο Τερζάκης χρησιµοποιεί µεταφορικό, εικονοπλαστικό λόγο στο κείµενό του. Να

εντοπίσετε στο κείµενο κάποια παραδείγµατα. Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας µε τη
χρήση του µεταφορικού λόγου και των εικόνων; Ποια συναισθήµατα προκαλεί στον
αναγνώστη;

à Παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου: 
"κοινωνίας που βοµβαρδίζεται νύχτα-µέρα", "τον κάνετε ψυχολογικά προλετά-
ριο", "δεν κάνουν την καταναλωτική πελατεία να λαχανιάζει", "αόρατο λουρί που
κρατάει δεµένο τον κατάδικο (καταναλωτή)", "το κλειδί της αλυσίδας του", "η ευ-
µάρεια είναι κάτι το απύθµενο, ένα παραισθησιογόνο που προκαλεί εθισµό και για
τούτο απαιτεί όλο και µεγαλύτερες δόσεις", "τοξικοµανείς της ευµάρειας", "οι α-
νάγκες πολλαπλασιάστηκαν, αφηνίασαν", "ξεπουλήσαµε µεθυσµένοι το προγονικό
κειµήλιο (αξίωση της ελευθερίας)", "σε συναγερµό τις ψυχές".

à Παραδείγµατα εικονοπλαστικού λόγου:
• §4: ο δοκιµιογράφος µε παραστατικότητα παρουσιάζει το µηχανισµό του εξαν-

δραποδισµού, προκαλώντας συνειρµικές εικόνες, καθώς µας υποβάλλει ενο-
χλητικά αισθήµατα (στενοχώρια, δυσαρέσκεια, δυσφορία): "Ο µηχανισµός,
τώρα, έχει έτσι ρυθµιστεί ώστε το αόρατο λουρί που κρατάει δεµένο αυτόν
τον κατάδικο από το πόδι να κονταίνει...". 

• §7: έχουµε δραµατική εικόνα που αποκαλύπτει την ψυχική εξάρτηση του σύγχρο-
νου ανθρώπου, προκαλώντας ανησυχία και αίσθηµα απέχθειας: "Η ευµάρεια
είναι ένα παραισθησιογόνο που προκαλεί εθισµό... τοξικοµανείς της ευµάρει-
ας".
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• §10: "Κάποιοι ανάµεσά µας...ειδοποιούν για το ανεπανόρθωτο που βρίσκεται επί
θύραις". Προβάλλει µε δραµατικό τρόπο µια εικόνα από την ανθρώπινη ε-
µπειρία, την εικόνα µιας διαδήλωσης. 

O συγγραφέας αποσκοπεί, εκτός από την πληροφόρηση ή την πειθώ των αναγνω-
στών, να προκαλέσει συγκίνηση µε την επίκληση στο συναίσθηµα. Ο λόγος αποκτά
παραστατικότητα και ένταση και αναδεικνύεται µε έµφαση η υφή του προβλήµατος.
Με τους συνειρµούς διεγείρει την αποστροφή, την απέχθεια, το φόβο για την κατά-
σταση δουλείας στην οποία έχει περιέλθει ο σύγχρονος άνθρωπος και την αγωνία του
για την έξοδο από αυτήν.

• ΣΕΛ. 125  
Αν δεχτούµε ότι ο συγγραφέας συγκαταλέγει τον εαυτό του ανάµεσα σε αυτούς

που, έχοντας επίγνωση τι αξίζει η ελευθερία και τι σηµαίνει η απώλειά της, "ξεση-
κώνονται και καλούν σε συναγερµό τις ψυχές", ποια µέσα χρησιµοποιεί στο κείµενό
του, για να µας ειδοποιήσει "για το ανεπανόρθωτο";

Ο δοκιµιογράφος, στην προσπάθειά του να συνειδητοποιήσουν οι αναγνώστες τον
κίνδυνο που παραµονεύει και απειλεί µε στέρηση το πολύτιµο και αναφαίρετο δικαί-
ωµα της ελευθερίας, χρησιµοποιεί επίκληση στη λογική και στο συναίσθηµα. Η επί-
κληση στη λογική είναι ορατή µέσα από τα παραδείγµατα που αναφέρει και αποτε-
λούν αποδεικτικά τεκµήρια της κατάστασης αλλά και τα λογικά επιχειρήµατα. Η επί-
κληση στο συναίσθηµα φανερώνεται µέσα από τις µεταφορές και τις εικόνες, που συ-
νειρµικά προκαλούν παραστάσεις και δηµιουργούν συναισθηµατική φόρτιση. 

• ΣΕΛ. 125
Τι εννοεί ο συγγραφέας µε τις ακόλουθες φράσεις:

à Φασµατική πάει να γίνει η ελευθερία του ανθρώπου (φασµατικός = πλασµατικός,
ψεύτικος, φανταστικός).
Ο σύγχρονος άνθρωπος φαινοµενικά είναι ελεύθερος. Στην πραγµατικότητα είναι

υπόδουλος στις υλικές ανάγκες και στα αγαθά που µε έντεχνο τρόπο οι διαφηµίσεις
προωθούν, προκαλώντας πλύση εγκεφάλου. Η ικανοποίηση των πλαστών αναγκών
µάς οδηγεί στην πνευµατική υποδούλωση, στην ιδεολογική υποταγή. Η ελευθερία µας
ετεροκαθορίζεται. Εποµένως, δεν είναι ουσιαστική, µόνο τυπική, ψεύτικη. 

à Ο καταναλωτής αυτοενεχυριάζεται.
Με τη στάση και τις ενέργειές του θέτει τον εαυτό του ενέχυρο, υποθήκη σε εκεί-

νους που κρύβονται πίσω από το υλιστικό και ευδαιµονικό πνεύµα. Για την απόκτη-
ση των αγαθών εργάζεται περισσότερο, περιορίζοντας τον ελεύθερο χρόνο του. Έτσι,
αλλοτριώνεται, χάνει την ουσία της ύπαρξής του, δεν αξιοποιεί τη δηµιουργική του ι-
κανότητα και δεν αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.
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à Η ικανοποίηση των αναγκών της ζωής γίνεται κεντρικός πόλος του ψυχικού βίου.
Οι παρορµήσεις, τα συναισθήµατα, οι σκέψεις, γενικότερα ο ψυχικός βίος του αν-

θρώπου χάνει την εσωτερική του δύναµη, υποτάσσεται στις καταναγκαστικές απαιτή-
σεις που δεν προκύπτουν ως εσωτερική ανάγκη αλλά επιβάλλονται από εξωτερικούς,
παράγοντες. Ο άνθρωπος χάνει την επαφή µε τον εαυτό του, µε τη βούληση και τα
συναισθήµατα, δεν ολοκληρώνεται ψυχικά και πνευµατικά. 

à Συντελείται η αλλοτρίωση ενός όντος που κολακεύεται ακόµη να πιστεύει στο αυ-
τεξούσιο.
Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύει πως είναι κύριος του εαυτού του, αρέσκεται µε

την ιδέα της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της κυριαρχίας. Νοµίζει πως είναι ο α-
πόλυτος κυρίαρχος, πως από τη δική του βούληση προσδιορίζεται η ζωή του. Στην
πραγµατικότητα, όµως, έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, έχασε τις ιδιότητες του αν-
θρώπου, περιορίστηκε η ψυχική του ελευθερία, µε λίγα λόγια δεν ορίζει την προσωπι-
κότητά του. Χειραγωγήθηκε και απώλεσε τη κριτική του ικανότητα αλλά και τη βού-
λησή του. Αλλοτριώθηκε. 

à Μας αποµένει η αξίωση της ελευθερίας σαν από κεκτηµένη ταχύτητα, ένα κειµήλιο
προγονικό.
Χάρη στη συνήθεια αναζητούµε την ελευθερία και όχι επειδή διαθέτουµε επίγνωση

της αξίας της. ∆ε διεκδικούµε την προάσπισή της, τη διασφάλιση και θωράκιση των
δικαιωµάτων µας, δεν έχουµε συνειδητοποιήσει πόσο υποκριτές είµαστε και την α-
ντιµετωπίζουµε όπως ένα πολύτιµο προγονικό αντικείµενο. Το υποτιθέµενο ενδιαφέ-
ρον µας γι’ αυτήν είναι πλασµατικό ή απόρροια της συνήθειας.

• ΣΕΛ. 125
α) Να δοθούν συνώνυµα των παρακάτω λέξεων: ενάργεια, αναπόδραστα, σύγκαι-

ρα, έκλυση, µεταπλάθω. 
β) Nα δοθούν τα συνώνυµα και τα αντώνυµα των λέξεων: ενδοτικός, εγκρατής.

α. ενάργεια: σαφήνεια, καθαρότητα, ευκρίνεια, διαύγεια, ευκρίνεια.
αναπόδραστα: αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, µοιραία, αναγκαστικά, αδήριτα.  
σύγκαιρα: ταυτόχρονα, συγχρόνως, έγκαιρα, παράλληλα.
έκλυση: αποχαλίνωση, απελευθέρωση, χαλάρωση, εξαχρείωση, ανηθικότητα.
µεταπλάθω: µεταµορφώνω, µεταβάλλω, µετασχηµατίζω, µετατρέπω.

β. ενδοτικός: (Σ) υποχωρητικός, συναινετικός, παραχωρητικός, συµβιβαστικός, συ-
γκαταβατικός.
(Α) ανένδοτος, ακλόνητος, αδιάλλακτος, άκαµπτος,  ανυποχώρητος.
εγκρατής: (Σ) συγκρατηµένος, ολιγαρκής, αυτοκυρίαρχος, µετρηµένος, αυτοπει-
θαρχηµένος. 
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(Α) ασυγκράτητος, ακρατής, ακόλαστος, άσωτος, έκδοτος, παράφορος, φιλήδονος,
αχαλίνωτος.

• ΣΕΛ. 125
∆ίνεται παρακάτω ένας κατάλογος από λέξεις µέσα σε ένα πλαίσιο που έχει τρεις
στήλες. Σηµειώστε στην πρώτη στήλη τις πολύ γνωστές σας λέξεις (Γ)· στη δεύτε-
ρη, τις λέξεις που µπορείτε να χρησιµοποιείτε (X)· και στην τρίτη, όσες χρειάζε-
ται ίσως να δείτε στο λεξικό (Λ). (∆ίνουµε παρακάτω τη σηµασία όλων των λέξε-
ων).

1. Αναπόδραστος: αναπόφευκτος, αδήριτος, επιτακτικός, αναπότρεπτος, µοιραίος.
2. Ενάργεια: σαφήνεια, καθαρότητα, ευκρίνεια λόγου.
3. Κώδικας: σύστηµα διατάξεων και αρχών, σύνολο κανόνων που ρυθµίζουν   καθή-

κοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις
4. Φασµατικός: ο σχετικός µε το φάσµα, ο φαινοµενικός, ο πλασµατικός, ο φανταστι-

κός, που µοιάζει µε φάντασµα, ο εικονικός.
5. Αυτοενεχυριάζοµαι: θέτω τον εαυτό µου ως ενέχυρο ή υποθήκη, ξεπουλιέµαι.
6. Εξανδραποδισµός: υποδούλωση, αιχµαλωσία, σκλάβωµα, χειραγώγηση.
7. Ενεργούµενος: καθοδηγούµενος, χειραγωγηµένος, υποχείριο, ανδρείκελο.
8. Αλλοτρίωση: αλλοίωση γνωρισµάτων και ανθρωπίνων ιδιοτήτων, αίσθηση αποξέ-

νωσης από τον εαυτό µας, το συνάνθρωπό µας, την εργασία, τη φύση... 
9.  Αυτεξούσιος: κυρίαρχος, αυτόνοµος, ελεύθερος, αυτοκέφαλος, ανεξάρτητος.
10. Ευµάρεια: υλική άνεση, πλούτος, αφθονία.
11. Σύµφυτος: φυσικός, έµφυτος, εγγενής.
12. Ενδοτικός: υποχωρητικός, διαλλακτικός.
13. Κειµήλιο: παλιό αναµνηστικό αντικείµενο µε σηµαντική συναισθηµατική αλλά

και ιστορική, καλλιτεχνική ή ηθική αξία.
14. Υποφώσκω: φέγγω αµυδρά, αχνοφέγγω, θαµποφέγγω.
15. Μεταφυσική: κλάδος της φιλοσοφίας που µελετά τις πρώτες αρχές και την πρώτη

αιτία των όντων· κάθε θεωρία που εξετάζει το αφηρηµένο και γενικό, το οποίο δεν
εµπίπτει στην ανθρώπινη αίσθηση και δεν είναι δυνατό να ερµηνευθεί µε ορθολο-
γικό τρόπο.

16. Υπεραίροµαι: περηφανεύοµαι, επαίροµαι, αλαζονεύοµαι, σεµνύνοµαι.
17. Αβελτερία: ανοησία, αµυαλιά, µωρία, ευήθεια, αφέλεια, νωθρότητα στη σκέψη.
18. Αγλαός: λαµπρός, ένδοξος, φωτεινός, ακτινοβόλος.
19. Αγχίνοια: ευστροφία, οξύνοια, εξυπνάδα.
20. Αδόλεσχος: φλύαρος, πολυλογάς, αερολόγος, περιττολόγος, ακριτόµυθος.
• ΣΕΛ. 125

Τώρα γράψτε από µια πρόταση µε κάθε λέξη που σηµειώσατε στη στήλη X. (Πα-
ραθέτουµε από ένα παράδειγµα για κάθε λέξη).
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à Οι πράξεις του είναι αξιόποινες, γι’ αυτό και η τιµωρία του είναι αναπόδραστη.
à Εξέφρασε µε ενάργεια την άποψή της και όλοι κατάλαβαν τις επιδιώξεις της.
à Η παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας επιφέρει εκτός από τις ποινικές κυ-

ρώσεις και οικονοµικό πρόστιµο. 
à Η φασµατική και όχι ουσιαστική αντιµετώπιση της κατάστασης εγκυµονούσε σο-

βαρούς κινδύνους.
à Ο σύγχρονος άνθρωπος αυτοενεχυριάζεται, αφού δεν αντιλαµβάνεται ότι στο κυ-

νήγι εκπλήρωσης των µαταιοδοξιών του γίνεται από θύτης θύµα. 
à Η σύγχρονη κοινωνία συντελεί στον περιορισµό της βούλησης και στην απουσία

πνευµατικής κρίσης, αποσκοπώντας στον εξανδραποδισµό των ανθρώπων.
à Όλα αυτά αποτελούν οικονοµικά προνόµια που αναίσχυντα παραχώρησαν κατά

καιρούς οι κυβερνήσεις στο λαό για να τον κάνει ενεργούµενο της εξουσίας.
à Οι σύγχρονες µεγαλουπόλεις, µε την απουσία επικοινωνίας και επαφής, ο αγχώ-

δης τρόπος  ζωής και ο υπερκαταναλωτισµός είναι οι κυριότερες αιτίες για την
αλλοτρίωση του ανθρώπου.

à Ο άνθρωπος είναι πλάσµα λεύτερο και αυτεξούσιο, έγραψε ο Γ. Θεοτοκάς. Άραγε,
αν ζούσε, θα είχε την ίδια γνώµη και σήµερα;

à Έγραφε ο Γ. Σεφέρης –αρκετά χρόνια πριν– για την κατάκτηση ανώτερης ποιότη-
τας ζωής "τράπεζες, πολυποίκιλες πραµάτειες, µαγαζιά, ευµάρεια και η συνακό-
λουθή της δυστυχία". Η ευµάρεια δεν είναι αρκετή για να φέρει στον άνθρωπο την
ευτυχία.  

à Η περιέργεια αποτελεί σύµφυτο στοιχείο στον άνθρωπο.
à Όχι µόνο αποτελούσε ενδοτική ενέργεια η αναγνώριση των περιορισµένων πια ε-

θνικών µας συνόρων, αλλά και πράξη που έφθανε στα όρια της εθνικής µειοδο-
σίας.

à Τα οικογενειακά κειµήλια έχουν πάντα µεγάλη συναισθηµατική αξία.
à Έπειτα από τις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις, µε τη µεσολάβηση του Οργανι-

σµού Ηνωµένων Εθνών, αισιοδοξία για οµαλή επίληση των διαφορών άρχισε να
υποφώσκει στις σχέσεις των δύο κρατών.

à Τα πολύ αφηρηµένα και δυσνόητα ζητήµατα για τα οποία η ανθρώπινη φύση αδυ-
νατεί να δώσει εξηγήσεις εµπίπτουν στο χώρο της µεταφυσικής.

à Πάντα θα εισπράττει την αποδοκιµασία, την αποστροφή, για να µην πούµε το µί-
σος, αφού διαρκώς υπεραίρεται για τον εαυτό του και µειώνει την αξία των άλ-
λων.

à Η απεµπόληση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων χαρακτηρίζεται, επιεικώς του-
λάχιστον, ως πράξη αβελτερίας.

à Στην Ιστορία έχουν αποτυπωθεί µε χρυσά γράµµατα τα αγλαά µνηµεία και τα ανυ-
πέρβλητα επιτεύγµατα των προγόνων µας.

à Η αγχίνοια και οξύνοια είναι λέξεις που δεν καταγράφονται στο λεξιλόγιό του. Α-
κόµη και για ένα µικρό παιδί φαντάζει εύκολη η εξαπάτησή του. 

à Ακόµη και χίλιοι άνθρωποι να γνωρίζουν το µυστικό µας, αυτό θα παραµείνει µυ-
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στικό. Αυτή, όµως, είναι τόσο αδόλεσχη, που, αν της το αποκαλύψεις, θα γίνει σε
µια µέρα πρωτοσέλιδο.

ΚΕΙΜΕΝΟ: H TΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ

• ΣΕΛ. 129
Στο συγκεκριµένο δοκίµιο ο Παπανούτσος υποστηρίζει την αξία της "υλικής προ-

όδου", των κατακτήσεων, δηλαδή, της επιστήµης και της τεχνικής. Να ανιχνεύσετε
τη λογική οργάνωση του κειµένου, καθώς επίσης και τη συνοχή µεταξύ των παρα-
γρά-φων. Νοµίζετε ότι ο συγγραφέας διευκολύνει τον αναγνώστη να παρακολουθή-
σει τη συλλογιστική του πορεία;

Το κείµενο, που ακολουθεί παραγωγική συλλογιστική πορεία, απαρτίζεται από έξι
παραγράφους και οργανώνεται µε βάση το σχήµα θέσης και άρσης ή λόγου και αντί-
λογου. 

Στην πρώτη παράγραφο, παραθέτει τις τρεις αρνήσεις που αντιπροσωπεύουν τις
θέσεις εκείνων που ισχυρίζονται, ότι η επιστηµονική και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς
και η υλική πρόοδος, δεν πρόσφεραν ουσιαστικά οφέλη: Καµιά επιρροή δεν έχουν
στον ηθικό βίο, στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα...Καµιά ουσιαστική αξία
δεν έχουν οι τεχνικές τελειοποιήσεις... ευτυχέστερος ήταν ο άνθρωπος που ζούσε χω-
ρίς τις σηµερινές ανέσεις... Χειροτέρεψε τον άνθρωπο... Πολλαπλασίασε τη δύναµη
της κακουργίας του...

Στη δεύτερη παράγραφο, ο συγγραφέας αντικρούει την ορθότητα των τριών αυτών
αντίθετων από τη δική του θέση απόψεων και αρχίζει τον αντίλογό του, επιδιώκο-
ντας να τις ανασκευάσει: Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι και οι τρεις αυτές εκλε-
πτυσµένες υποθέσεις είναι αστήριχτες.

Στην τρίτη παράγραφο, ανασκευάζει την πρώτη άποψη. Στην τέταρτη παράγραφο,
ανασκευάζει τη δεύτερη άποψη, στην πέµπτη, καθώς και σε τµήµα της έκτης, που αποτε-
λεί και τον επίλογο, ανασκευάζει την τρίτη άποψη. Ο επίλογος εκτείνεται στις τελευ-
ταίες σειρές του κειµένου: Ας το πάρουµε µια για πάντα απόφαση...βαθύτερη µάθηση.

Ο δοκιµιογράφος ακολουθεί σωστή δοµή και παραγραφοποίηση, αφού τα νοήµατα
έχουν συνεκτικότητα και αλληλουχία και οι παράγραφοι διακρίνονται για τη συνοχή
τους. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που βοηθούν τον αναγνώστη να παρακολουθή-
σει τη συλλογιστική του πορεία.

Η συνοχή µεταξύ των παραγράφων 2-5 επιτυγχάνεται µε τα τακτικά αριθµητικά,
που αποτελούν και τις διαρθρωτικές λέξεις, "πρώτον", "δεύτερον" και "τρίτο και τε-
λευταίο", που εκφράζουν την ανασκευή καθεµιάς από τις τρεις αρνήσεις-ισχυρισµούς
των αρνητών της προόδου. Η πέµπτη παράγραφος χωρίζεται σε δύο µέρη και η συνο-
χή της επιτυγχάνεται µε τη χρήση της φράσης "Αυτό συµβαίνει και στην περίπτωσή
µας". Η δεικτική αντωνυµία "Αυτό" παραπέµπει στο επιχείρηµα που αναφέρθηκε
από το χώρο των πρακτικών επιστηµών. Στην έκτη παράγραφο, επίσης, χρησιµοποιεί
µια διαρθρωτική φράση που παραπέµπει στο παράδειγµα που ανέφερε: Χωρίς αυτόν
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τον τελευταίο όρο (την επαρκή συνθήκη του Μαθηµατικού).

• ΣΕΛ. 129
Μελετήστε προσεκτικά την παράγραφο 3 και εντοπίστε τους τρόπους µε τους ο-

ποίους αναπτύσσεται η θεµατική περίοδος.

Η ανάπτυξη της θεµατικής περιόδου: Πρώτον, είναι πλάνη να νοµίζουµε ότι η ευη-
µερία δεν επηρεάζει προς το καλύτερο το ήθος των ανθρώπων, γίνεται: 
à Με τη µέθοδο της σύγκρισηςoαντίθεσης: ο δοκιµιογράφος συγκρίνει την πενία µε

την ευηµερία-ευµάρεια. Αντιπαραθέτει και επισηµαίνει τις διαφορές.
à Με ορισµό: ορίζει το περιεχόµενο των όρων "ευηµερία"o"ευµάρεια" και "πενία". 
* η ευµάρεια, ο πλούτος, η πολυτέλεια,
* η ευηµερία, δηλαδή η επάρκεια των υλικών µέσων ζωής..., η ευηµερία ως συνώνυµο

της ευπορίας στα υλικά µέσα της ζωής, της υγείας και της µόρφωσης...,
* η πενία, ως συνώνυµο της πείνας, της αρρώστιας, της αµάθειας...
à Με παράδειγµα: εκφράζει τις αρνητικές επιδράσεις της πενίας και τις ωφέλιµες ε-

πιδράσεις της ευηµερίας.
* Τα παραδείγµατα αφθονούν...Άτοµα ή λαοί που λιµοκτονούν...οµοίους των.

Εποµένως, αναιρεί την άποψη όσων υποστηρίζουν πως τα τεχνολογικά επιτεύγµα-
τα και η επιστηµονική εξέλιξη δεν επηρεάζουν την ηθική του ανθρώπου.

• ΣΕΛ. 129   
Ποια αποδεικτικά µέσα χρησιµοποιεί ο συγγραφέας, για να ανασκευάσει τη δεύ-

τερη υπόθεση στην παράγραφο 4; Ένα από τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιεί ο
συγγραφέας στην ίδια παράγραφο είναι η ειρωνεία. Εντοπίστε κάποιο σχετικό πα-
ράδειγµα.

Για να ανασκευάσει ο συγγραφέας τη δεύτερη υπόθεση, χρησιµοποιεί την επίκληση
στη λογική (επιχειρήµατα και τεκµήρια) και την επίκληση στο συναίσθηµα  (ειρω-
νεία). Η ειρωνεία δεν αποτελεί αποδεικτικό µέσο αλλά τρόπο συναισθηµατικής επί-
δρασης, ώστε να πείσουµε κάποιον. Ειδικότερα: 

Επίκληση στη λογική (επιχειρήµατα). Επισηµαίνει µε µελανά χρώµατα τις άσχη-
µες συνθήκες διαβίωσης στο παρελθόν και τις προβληµατικές καταστάσεις που αντι-
µετώπιζαν οι άνθρωποι.
à Πρώτα-πρώτα, γιατί δογµατίζει...για να ζήσει ευτυχέστερος.
à Και έπειτα, γιατί είναι τουλάχιστον γελοίο...στη δεισιδαιµονία και στο σκότος.
à Όταν πεθαίνει κανείς πολύ νέος...να ευτυχήσει.

Επίκληση στη λογική (τεκµήρια). Με ερευνητικά δεδοµένα καταδεικνύει την ολο-
φάνερη εξύψωση του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής, προβαίνοντας σε µια α-
ντιθετική σύγκριση µε το παρελθόν. Επίσης, παραθέτει και µια κοινά αποδεκτή αλή-
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θεια.
à Ιδού µια λεπτοµέρεια διατυπωµένη µε αριθµούς...της ηλικίας.
à Σήµερα ο άνθρωπος... να αµφισβητηθεί.

Επίκληση στο συναίσθηµα (περιγραφή κατάστασης)
à τότε που οι γιατροί καίγανε µε πυρωµένο σίδερο τις µολυσµένες πληγές...ή που πέ-

θαιναν τα µωρά κατά εκατοµµύρια...

Επίκληση στο συναίσθηµα (ειρωνεία). Επισηµαίνει µε σαφήνεια την τεράστια α-
πόσταση που χωρίζει παλιότερες, "ιδανικές" για κάποιους, εποχές µε τη σηµερινή.
à Αχ τι ωραία που ζούσαν άλλοτε οι άνθρωποι...το αεροπλάνο.
à δεν εγνώρισα ακόµη... για να ζήσει ευτυχέστερος.
à σοφοί και υψηλής ευαισθησίας άνθρωποι καταδέχονταν να θεωρούν τη δουλεία α-

ναπόφευκτη... ψυχαγωγούνται.

• ΣΕΛ. 129
Ο συγγραφέας υποστηρίζει στις παραγράφους 5 και 6 ότι η ανάπτυξη της τεχνι-

κής και της επιστήµης είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την πρόοδο
του ανθρώπου. Να αναπτύξετε µε δικά σας λόγια τη θέση αυτή (80-100 λέξεις).

Χωρίς αµφιβολία, η ανάπτυξη της τεχνικής και η εξέλιξη της επιστήµης επέφεραν
σηµαντικές αλλαγές στο γνωστικό πεδίο των ανθρώπων, αφού οι ανακαλύψεις και οι
εφαρµογές τους συνέβαλαν στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης.

Παρόλα τα θετικά του επιστηµονικού και τεχνολογικού πολιτισµού, ο άνθρωπος
δεν κατόρθωσε να προαγάγει σε ανώτερο ποιοτικό επίπεδο τη ζωή του. Η πρόοδος ή-
ταν µόνο ποσοτική. Κι αυτό συνέβη, επειδή δεν υπήρξε παράλληλη εξέλιξη στον ηθι-
κό και πνευµατικό τοµέα. Χωρίς τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα, χωρίς την καλ-
λιέργεια της αρετής, της ευαισθησίας και την ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος, όλα
τα επιτεύγµατα του ανθρώπου έχουν τη δυνατότητα να στραφούν εναντίον του. ∆εν
αρκεί να διαθέτουµε τα µέσα για την πρόοδό µας, πρέπει να κατέχουµε και την ηθική
αρετή στον τρόπο χρήσης τους.

• ΣΕΛ. 129
α. Σχηµατίστε φράσεις που να περιέχουν τις παρακάτω λέξεις και εκφράσεις του

κειµένου: δογµατικός, αντισταθµίζω, επάρκεια, αναµφισβήτητος, διερεύνηση, στε-
γανά τοιχώµατα, άτεγκτη γενίκευση, εξόφθαλµα γεγονότα. Φροντίστε οι φράσεις
σας να δείχνουν καθαρά τη σηµασία των λέξεων/εκφράσεων.

β. "Η εξαθλίωση διηθείται έως... που το έχουν αποψιλώσει οδυνηρές υλικές στε-
ρήσεις". Συζητήστε τη λειτουργία της µεταφορικής γλώσσας στο απόσπασµα. Σχη-
µατίστε φράσεις, χρησιµοποιώντας τις λέξεις διηθείται και αποψιλώσει µε την κυ-
ριολεκτική τους σηµασία.
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γ. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην "ευηµερία" και στην "ευµάρεια" σύµφωνα
µε τον Παπανούτσο; ∆ιατυπώστε την µε δικά σας λόγια, δίνοντας κάποια παραδείγ-
µατα. Να λάβετε υπόψη και τον "ορισµό" που δίνει στην έννοια ευµάρεια ο Τερζά-
κης στο δοκίµιό του "Μηχανισµός του εξανδραποδισµού" (παράγραφος 7).

Α. Σχηµατισµός φράσεων:
à Είναι άνθρωπος δογµατικός. ∆εν επιτρέπει σε κανέναν να κρίνει αρνητικά τις α-

πόψεις του, επειδή είναι πεπεισµένος πως είναι απόλυτα ορθές. Είναι τόσο αδιάλ-
λακτος και ανυποχώρητος που, ορισµένες φορές, φθάνει στα όρια της µισαλλοδο-
ξίας.

à Πιστεύει πως θα κατορθώσει να αντισταθµίσει τα υπέρογκα έξοδα του πρώτου ε-
ξαµήνου µε καλύτερη διευθέτηση των εσόδων του δευτέρου εξαµήνου.

à Ο υπουργός διαβεβαίωσε για την επάρκεια αγαθών και συνέστησε στους κατανα-
λωτές ψυχραιµία στις αγοραστικές τους κινήσεις.

à Αναµφισβήτητη αιτία για την προσάραξη του οχηµαταγωγού στα αβαθή του νη-
σιού αποτελούν οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια
της νύχτας. 

à Τη διερεύνηση των συνθηκών διαφυγής του διαβόητου κακοποιού ανέλαβε η οικεία
αστυνοµική διεύθυνση. 

à Οι εµπειρογνώµονες απέδωσαν την αιτία βύθισης της θαλαµηγού στα σαθρά στε-
γανά τοιχώµατα της δεξαµενής.

à Η επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους διαπράττουν εγκλήµατα και παραβαί-
νουν κατά συρροή το νόµο αποτελεί µια άτεγκτη γενίκευση· οφείλουµε να διατηρή-
σουµε και την ανθρωπιστική µας ταυτότητα.

à Τα εξόφθαλµα γεγονότα που κατατέθηκαν από µάρτυρες στο δικαστήριο απεδεί-
κνυαν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την ενοχή του.

Β. Σχηµατισµός φράσεων και η µεταφορική λειτουργία της γλώσσας:
à ∆ιηθώ: διυλίζω, στραγγίζω, φιλτράρω, καθαρίζω υγρό ή αέριο από ξένες ουσίες. 

Για παράδειγµα: Tα υπόγεια νερά διηθούνται µε τη βοήθεια των πετρωµάτων και
των ειδικών φίλτρων.

O αέρας στον κλειστό χώρο διηθείται µε τη βοήθεια ειδικών φίλτρων εξαερισµού. 
Στο κείµενο ο συγκεκριµένος όρος δηλώνει πως οι υλικές στερήσεις αλλοτριώνουν

και εξαθλιώνουν την ψυχή του ανθρώπου, τον διαφθείρουν ψυχικά και ηθικά. 
à Αποψιλώνω: µαδώ τρίχες, απογυµνώνω µια έκταση από τη βλάστησή της µε µηχα-

νικά ή άλλα µέσα.
Για παράδειγµα: Tο αρµόδιο δασαρχείο αποφάσισε να αποψιλώσει τµήµα του δά-

σους.
Oι γεωργοί αποψίλωσαν τµήµα της δεντροφυτεµένης έκτασης για να διανοίξουν

δρόµο ή για να καλλιεργήσουν σιτηρά.
Στο κείµενο ο συγκεκριµένος όρος φανερώνει την αποδυνάµωση, την εξασθένιση
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της ψυχής και παράλληλα την αδυναµία της να θωρακιστεί µε ηθικές αρετές και αξίες.
Γ. ∆ιαφορά εννοιών:
à Ευµάρεια: υπερεπάρκεια και επιδεικτική κατοχή πληθώρας υλικών αγαθών. Ταυ-

τίζεται µε την πολυτέλεια, τον πλούτο, την τρυφηλή ζωή, την πλεονεκτική και ακό-
ρεστη επιθυµία του ανθρώπου για απόκτηση επιπλέον από τα αναγκαία υλικών α-
γαθών. Οδηγεί τον άνθρωπο στο πνεύµα του υλικού ευδαιµονισµού, αποδυναµώ-
νοντάς τον από τις πνευµατικές, ηθικές και ψυχικές αναζητήσεις.

à Ευηµερία: η επάρκεια και κατοχή των αναγκαίων υλικών αγαθών που επιτρέπουν
στον άνθρωπο να ζει άνετα. Η ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών οδηγεί τον άν-
θρωπο στην αναζήτηση πνευµατικών, ηθικών και ψυχικών ερεισµάτων.

* Η ευµάρεια δε φέρνει πάντα την ευτυχία, αφού πρέπει να συµπληρώνεται από
πνευµατικές, ηθικές και ψυχικές ανησυχίες. ∆ιαφορετικά απογυµνώνει εσωτερικά
τον άνθρωπο και τον αλλοτριώνει. 

* Για περισσότερο από δέκα χρόνια επιζητούσε την πολυπόθητη οικονοµική ευηµε-
ρία και την κοινωνική καταξίωση.

* Για τους πλούσιους η ευηµερία αποτελεί πραγµατικότητα και για κάποιους από
αυτούς η ευµάρεια αυτοσκοπό. Στη δεινή οικονοµική θέση, όµως, που είχε περιέλ-
θει, η ευηµερία αποτελούσε πλέον αυτοσκοπό, ενώ η ευµάρεια είχε αναχθεί στο χώ-
ρο της φαντασίας.

• ΣΕΛ. 129
Οι συγγραφείς παίρνουν, στα δοκίµια που διαβάσατε, µια διαφορετική στάση α-

πέναντι στο θέµα της τεχνικής προόδου. Ο Παπανούτσος τονίζει τις θετικές της επι-
δράσεις, ενώ ο Τερζάκης τις αρνητικές. ∆ιατυπώστε τις δικές σας απόψεις για το θέ-
µα αξιοποιώντας, εφόσον εσείς το κρίνετε σκόπιµο, κάποια στοιχεία από τα κείµενα
που µελετήσατε. Nα υποθέσετε ότι οι απόψεις σας θα δηµοσιευτούν στο σχολικό πε-
ριοδικό (300-400 λέξεις).

Τα όρια της ανθρώπινης δράσης έχουν διευρυνθεί και καθηµερινά κατακλυζόµα-
στε από νέα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα. Όµως, ο σύγχρονος βιοµη-
χανικός άνθρωπος, προσανατολισµένος στην αλόγιστη, µονοµερή και απεριόριστη ε-
πιδίωξη της µεγέθυνσης του υλικού προϊόντος, έχει, δυστυχώς, χάσει το µέτρο και
την  εσωτερική του ισορροπία, αφού δεν υπάρχει η αρµονία ανάµεσα στις επιδιώξεις
των έργων του και στις ψυχικές και πνευµατικές του ανάγκες.

Παρόλα αυτά, η επιστήµη και η πρακτική εφαρµογή της, η τεχνολογία, έχουν να ε-
πιδείξουν θαυµαστά επιτεύγµατα, αφού αναπτύχθηκαν σε τέτοιο βαθµό που επέλυ-
σαν πολυσύνθετα προβλήµατα. Με την εφεύρεση της µηχανής ο άνθρωπος άνοιξε νέ-
ους ορίζοντες και πρόσθεσε νέες δυνατότητες, αφού πλέον ελαχιστοποίησε το µόχθο
του, ξέφυγε από την επίπονη εργασία, αύξησε τον ελεύθερο χρόνο του και δηµιούργη-
σε νέα προϊόντα χαµηλού κόστους. H πρόοδος της ιατρικής, εξάλλου, τόσο στις γνώ-
σεις όσο και στις τεχνικές µεθόδους, περιόρισε τη θνησιµότητα, καταπολέµησε ασθέ-
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νειες και αύξησε το µέσο όρο ζωής. Παράλληλα, η τελειοποίηση των µέσων συγκοι-
νωνίας εκµηδένισε τις αποστάσεις, διευκόλυνε την ανθρώπινη επαφή και την προσέγ-
γιση των λαών και πρόσφερε τη δυνατότητα εξερεύνησης του σύµπαντος, αναζητώ-
ντας διαφορετικές µορφές ζωής. Η δηµιουργία νέων τοµέων απασχόλησης, νέων ε-
παγγελµάτων, επέκτεινε τις ευκαιρίες για εργασία.

Παρά τις εκθαµβωτικές κατακτήσεις, όµως, δηµιουργήθηκαν και κίνδυνοι που δια-
κυβεύουν ακόµη και την ύπαρξή µας. Ο άνθρωπος αδιαφόρησε για το πνεύµα του και
για την ψυχική του καλλιέργεια, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίσει την απαιτούµενη
ποιότητα ζωής. Η υπέρβαση του µέτρου τον οδήγησε στον υλικό ευδαιµονισµό. Η α-
λόγιστη και κερδοσκοπική επέµβασή του στη φύση προκάλεσε οικολογική καταστρο-
φή, εξάντληση των φυσικών πόρων αλλά και µόλυνση του περιβάλλοντος. Ο µονο-
διάστατος χαρακτήρας της γνώσης, η εξειδίκευση, επέφερε την πνευµατική µονοµέ-
ρεια, περιόρισε τον ανθρώπινο νου, σύνθλιψε τη φαντασία. Επιπρόσθετα, στην πλει-
ονότητα των επιστηµόνων απουσιάζει η κοινωνική συνείδηση, καθώς εφαρµόζουν
αρνητικά τις ανακαλύψεις και εφευρέσεις τους, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η αν-
θρωπότητα από ολοσχερή καταστροφή. Η µηχανοποίηση της εργασίας οδήγησε στην
αλλοτρίωση του ανθρώπου, αφού δε νιώθει τη χαρά της δηµιουργίας, αλλά και στην
αύξηση της ανεργίας. Η αστικοποίηση, η τυποποίηση και ο έντονος ρυθµός της ζωής
αποµάκρυναν τον άνθρωπο από το φυσικό περιβάλλον, του στέρησαν την ανθρώπινη
ζεστασιά και επικοινωνία.

Θα ήταν µέγιστο σφάλµα να επιρρίπτουµε τις όποιες ευθύνες στην επιστήµη και
την τεχνολογία, γιατί χωρίς τη συµµετοχή τους δε θα είχαµε οδηγηθεί στο επίπεδο ε-
ξέλιξης που βρισκόµαστε σήµερα. Οφείλουµε να συνειδητοποιήσουµε πως τα τεχνικά
µέσα δε διαθέτουν αίσθηµα ευθύνης ή χρέους ή καθήκοντος. Όπως κάθε εργαλείο, έ-
τσι και η τεχνολογία µπορεί να αποβεί ανάλογα µε τη χρήση της ωφέλιµη ή βλαβερή.
Εποµένως, έχουµε χρέος να υποδείξουµε τον υπαίτιο, που δεν είναι άλλος από τον
άνθρωπο, και να επισηµάνουµε πως, για την άρση του αδιεξόδου, απαιτείται, συνει-
δητοποίησή του προβλήµατος σε όλη την έκταση και το βάθος του, αλλά και απόκτη-
ση κοινωνικής συνείδησης, συλλογικότητα και συνεργασία.

• ΣΕΛ. 130
Επιλέξτε µία από τις παρακάτω φράσεις και αναπτύξτε την σε ένα κείµενο (20

περίπου στίχων): 
α. Ο τεχνικός εξοπλισµός των σχολείων είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθή-

κη για την αναβάθµιση της εκπαίδευσης, 
β. Η άρτια επιστηµονική κατάρτιση είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη

για να γίνει κάποιος καλός δάσκαλος, 
γ. Η κατασκευή ασφαλών δρόµων είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη για

την αποφυγή των ατυχηµάτων, 
δ. Οι κατάλληλες νοµικές ρυθµίσεις είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη

για την πραγµατική εξίσωση των δύο φύλων. 
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α. Ο τεχνικός εξοπλισµός των σχολείων θεωρείται αναγκαίος όρος για την αναβάθ-
µιση της εκπαίδευσης. Στον τεχνολογικό εξοπλισµό µπορούµε να συµπεριλάβουµε τις
σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, την υλικοτεχνική υποδοµή, τη δηµιουργία εργα-
στηρίων, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και όλα τα απαραίτητα εποπτικά µέ-
σα διδασκαλίας (προβολείς, τηλεοράσεις, ψηφιακούς δίσκους...). Όλα αυτά βοηθούν
στην αποτελεσµατική µετάδοση της γνώσης και, παράλληλα, µαζί µε το έντυπο υλικό,
στη διευκόλυνση της µάθησης. Το εκπαιδευτικό έργο, όµως, δεν µπορεί να επιτευχθεί
σωστά ούτε να οδηγηθούµε στην πολυπόθητη εκπαιδευτική αναβάθµιση µόνο µε την ε-
ξασφάλιση και ορθή χρήση των τεχνικών µέσων. Οφείλουµε να στελεχώσουµε το εκπαι-
δευτικό µας σύστηµα µε εκπαιδευτικούς άρτια καταρτισµένους και ικανοποιητικά α-
µοιβόµενους. Επιπλέον, τα προγράµµατα σπουδών χρειάζονται πλήρη αναδιάρθρωση
και προσαρµογή στις νέες απαιτήσεις. Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τα συγγράµ-
µατα, για έναν σωστό εκπαιδευτικό προσανατολισµό χρειάζεται και η συµβολή των µα-
θητών και ιδιαίτερα η διάθεση για γνώση, για µάθηση. Εποµένως, µπορεί να αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση η αναβάθµιση του τεχνικού εξοπλισµού, όµως, από µόνη της α-
δυνατεί να συντελέσει βελτιώσεις στην ποιότητα της παρεχόµενης παιδείας. 

β. Οπωσδήποτε, για να γίνει κάποιος καλός δάσκαλος, είναι αναγκαία η επιστηµο-
νική κατάρτιση. Αυτό δε σηµαίνει, όµως, πως αποτελεί κάτι τέτοιο και επαρκή όρο.
Η έφεση και αγάπη για το γνωστικό αντικείµενο, η πανεπιστηµιακή κατάρτιση –ενδε-
χοµένως και µε επιπλέον ερευνητικές εργασίες ή µελέτες– αποτελούν το στήριγµα για
έναν δάσκαλο. Οφείλει, παράλληλα, να έχει γνώσεις και για άλλα θέµατα, εκτός από
το αντικείµενο που σπούδασε στο πανεπιστήµιο. Επιβάλλεται να γνωρίζει βασικές
αρχές της ψυχολογίας των παιδιών, της διδακτικής του µαθήµατος, της παιδαγωγι-
κής επιστήµης. Επιπλέον, αναγκαία είναι η µεταδοτική ικανότητα, αλλά και η ηθική
καλλιέργεια, ώστε να εµφυσήσει στους µαθητές του την αγάπη για το µάθηµα, και να
τους µεταδώσει αξίες και αρχές. Ακόµη, χρειάζεται να είναι εφοδιασµένος µε υποµο-
νή και επιµονή, κατανόηση και αγάπη, διάθεση για συνεργασία µε τα παιδιά και σε-
βασµό για την προσωπικότητά τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σε θέση να δίνει
απαντήσεις σε ευρύτερα κοινωνικά, επιστηµονικά, οικονοµικά ή πολιτιστικά θέµατα.
Άρα, η επιστηµονική κατάρτιση είναι αναγκαίος αλλά όχι και επαρκής όρος, για να
γίνει κάποιος καλός εκπαιδευτικός.

γ. Οπωσδήποτε ένα καλό δίκτυο οδοποιίας συντελεί στη µείωση των τροχαίων α-
τυχηµάτων και βοηθά στην πρόληψη ακόµη περισσότερων. Πολλές φορές καταγγέλ-
θηκε από τα µέσα πληροφόρησης πως οι κακοτεχνίες και η ελλιπής σήµανση στους
ελληνικούς δρόµους ευθύνονται για την πλειονότητα των οδικών ατυχηµάτων. Ό-
µως, τα παραδείγµατα που έχουµε από άλλες χώρες µε άρτιο οδικό δίκτυο καταδει-
κνύουν πως δεν είναι αρκετή η κατασκευή άριστων δρόµων για την αποφυγή των α-
τυχηµάτων. Όσο οι οδηγοί δε θα είναι όσο χρειάζεται προσεκτικοί και θα αντιτίθε-
νται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), οι δρόµοι δε θα είναι ασφαλείς.
Όσο θα οδηγούν σαραβαλάκια αντί για την υποτιθέµενη FERRARI, όσο θα νοµίζουν
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ότι βρίσκονται στην πίστα του Χοκενχάιµ αντί του επαρχιακού δρόµου και όσο η πο-
λιτεία δε θα προβαίνει σε άρση της υψηλής φορολογίας για εξοπλισµό ασφάλειας
(π.χ. κράνη), και δε θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες (οδηγοί σε κα-
τάσταση µέθης, χωρίς δίπλωµα ή κατοχή διπλώµατος χωρίς γνώσεις), τότε θα εξακο-
λουθούµε να θρηνούµε θύµατα. Εποµένως, η κατασκευή ασφαλών δρόµων είναι µόνο
αναγκαία και όχι επαρκής συνθήκη για την αποφυγή ατυχηµάτων ή δυστυχηµάτων.

δ. Nοµοθετικές ρυθµίσεις, ήδη από το 1982, έχουν κατοχυρώσει την ισότητα των
δύο φύλων και στη χώρα µας. Όµως, αποτελούν µόνο αναγκαίο όρο για την πραγµα-
τική εξίσωση µε τον άντρα και όχι επαρκή. Αναγκαίος όρος είναι από θεσµική άπο-
ψη, αφού πλέον τα γυναικεία δικαιώµατα στην οικογενειακή, την κοινωνική και ε-
παγγελµατική ζωή κατοχυρώνονται και γίνονται σεβαστά διά νόµου. Η ανεπάρκεια,
εντούτοις, του θεσµικού πλαισίου διακρίνεται µέσα από τις καθιερωµένες αντιλή-
ψεις, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της ακόµη και µέχρι σήµερα ανδροκρα-
τούµενης ιδεολογικά κοινωνίας. Οφείλουµε, συνεπώς, να αναµορφώσουµε την κοι-
νωνική µας αγωγή και να αποκτήσουµε κοινωνική συνείδηση, κριτική σκέψη και ανά-
λογη συµπεριφορά. Μπορεί νοµοθετικά να κατοχυρώθηκε η ισότητα, µέχρι την πρα-
κτική, όµως, εφαρµογή της στην καθηµερινή µας ζωή απαιτούνται αγώνες και θυσίες.

• ΣΕΛ. 130
Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η αναγκαία και ποια η επαρκής συνθήκη για την

οικοδόµηση µιας στέρεης φιλίας;

Αναγκαία προϋπόθεση: η ανιδιοτέλεια, η αµοιβαιότητα των συναισθηµάτων, η α-
γάπη, η συµπάθεια, η κατανόηση, η εµπιστοσύνη, η εκτίµηση.

Επαρκής προϋπόθεση: κοινά ενδιαφέροντα, κοινές πνευµατικές ανησυχίες, κοινός
τρόπος ζωής και διασκέδασης, ηλικία. 

• ΣΕΛ. 131
Να συγκρίνετε τα δοκίµια του Παπανούτσου που διαβάσατε µε το δοκίµιο του

Τερζάκη από την άποψη της χρήσης της γλώσσας, για να διαπιστώσετε αν επαληθεύ-
εται η παραπάνω άποψη.

Το δοκίµιο του Τερζάκη έχει γνωρίσµατα λογοτεχνικού κειµένου, χωρίς, ωστόσο,
να λείπουν και χαρακτηριστικά του επιστηµονικού λόγου. Σε αυτό συµβάλλει και η
χρήση εκφραστικών σχηµάτων, όπως είναι η µεταφορά και η παροµοίωση. Για παρά-
δειγµα: "βοµβαρδίζεται νύχτα-µέρα ο καταναλωτής", "Ο µηχανισµός, τώρα, έχει έτσι
ρυθµιστεί, ώστε το αόρατο λουρί που κρατάει δεµένο αυτόν τον κατάδικο από το πό-
δι να κονταίνει ή να µακραίνει", "ρίχνει στην αγορά καινούρια συνθήµατα", "Τώρα
είναι καιρός να καταλάβει (ο καταναλωτής) πως αλλού έχει κρύψει το κλειδί της α-
λυσίδας του", "Η ευµάρεια είναι κάτι απύθµενο, ένα παραισθησιογόνο που προκαλεί
εθισµό, και για τούτο απαιτεί όλο και µεγαλύτερες δόσεις. Ζούµε κιόλας σε κοινωνι-
κά σύνολα από τοξικοµανείς της ευµάρειας", "Από τότε που οι ανάγκες πολλαπλα-
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σιάστηκαν, αφηνίασαν", "∆εν έχουµε υπονοιαστοί πως το ξεπουλήσαµε µεθυσµένοι",
"ξεσηκώνουν σε συναγερµό τις ψυχές".

Στα δοκίµια του Παπανούτσου διακρίνουµε γνωρίσµατα επιστηµονικού κειµένου.
Σε αυτό συντελεί η κυριολεκτική (δηλωτική) χρήση της γλώσσας αλλά και το επίσηµο
ύφος, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις παρουσιάζονται και γνωρίσµατα λογοτεχνικά.
Για παράδειγµα: "σηµασιολογούµε τα πράγµατα και τα γεγονότα", "η αυστηρή έννοια
της λέξης", "Το φαινόµενο τούτο στη γλώσσα της επιστήµης λέγεται κοινωνικός κοµ-
φορµισµός", "το αµύητο στη συνωµοσία πρόσωπο...συντασσόταν", "συντεταγµένο
σύνολο", "οµαδικές ιδεοληψίες", "ψυχοφυσιολογικό µας σύστηµα", "ένστικτο της α-
γέλης", "ακαταγώνιστη ορµή", "όχι υποχείριος, υποκείµενος στις ιδέες", "homo
sapiens", ψυχοβιολογικά εξελιγµένο άνθρωπο", "διηθείται", "αποψιλώσει", "δογµατί-
ζει", "αδυσώπητη µοίρα", "εσαεί", "µεταξύ αναγκαίων και επαρκών συνθηκών". 

Παρόλα αυτά, το ύφος και στα τρία δοκίµια είναι κυρίως επίσηµο και απλό, ενώ
σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται οικείο ή φιλικό (ιδίως µε τη χρήση του α΄ ενικού ή
πληθυντικού προσώπου που δηλώνει ότι ο συγγραφέας εντάσσει τον εαυτό του στην
ίδια οµάδα µε τον αναγνώστη). Και στα τρία κείµενα υπάρχουν ρητορικές ερωτήσεις,
ενώ διακρίνουµε και το στοιχείο της ειρωνικής αντιµετώπισης κάποιων καταστάσε-
ων. Τέλος, το λεξιλόγιο και των τριών δοκιµίων είναι πλούσιο και διανθισµένο µε ε-
πιστηµονικούς όρους, που ευτυχώς επεξηγούνται από τους δοκιµιογράφους.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΘΗ ΘΕΩΝ

• ΣΕΛ. 136
Στο συγκεκριµένο δοκίµιο ο Σεφέρης αρχίζει το κείµενό του µε την περιγραφή

µιας διαφήµισης η οποία αναφέρεται στην αρχαία αρχιτεκτονική και, καθώς ξετυλί-
γονται οι σκέψεις του, αναδύεται βαθµιαία η αντίληψή του για την προσέγγιση των
αρχαίων µνηµείων, που αποτελεί το κεντρικό θέµα του δοκιµίου. Προσπαθήστε να
παρακολουθήσετε την πορεία του στοχασµού του επισηµαίνοντας: α) τις επιµέρους
ιδέες / θέµατα που τον απασχολούν και β) τη σχέση ανάµεσα στις ιδέες αυτές και
στο κεντρικό θέµα.

Για την εργασία αυτή σας δίνονται βοηθητικά οι παρακάτω ενδεικτικές ερωτή-
σεις:

1. Τι "δείχνει" το περιστατικό µε τη διαφήµιση σύµφωνα µε το Σεφέρη (§2); 
2. Σε ποιο συµπέρασµα σχετικά µε την εποχή µας καταλήγει ο Σεφέρης µε αφόρ-

µηση τη συγκεκριµένη διαφήµιση (§3); 
3. Τι επιδιώκει να δείξει ο Σεφέρης µε τα παραδείγµατα του Μακρυγιάννη και

του Τσελεµπή; 
4. Πού κατά τη γνώµη του "µπορεί να µας φέρει" µια µονοµερής γνώση της αρ-

χαίας αρχιτεκτονικής (§8); 
5. Πού οφείλεται, σύµφωνα µε το Σεφέρη, η φθορά που υπέστη ο Παρθενώνας

(§9); 
6. Με ποιον τρόπο βλέπει τον αρχαίο κόσµο µια κατηγορία ατόµων (δηλαδή ορι-
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σµένοι ξενόγλωσσοι), και πώς ο ίδιος ο Σεφέρης (§11); 
7. Ποια είναι η άποψη ορισµένων µελετητών για τη σχέση των µνηµείων µε τον

περιβάλλοντα χώρο; 
8. Τι πιστεύει ο Σεφέρης για το ίδιο θέµα;

Οι επιµέρους ιδέες και θέσεις που απασχολούν το δοκιµιογράφο, καθώς και η σχέ-
ση που διατηρούν µε την κεντρική ιδέα, αποτυπώνονται στο εξής: Ο σύγχρονος πολι-
τισµός του τεχνολογικού θριάµβου, της επιστηµονικής εξέλιξης και της διαφηµιστι-
κής έξαρσης αντιµετωπίζει µε περισσή ασέβεια και εκµεταλλεύεται ως εµπόρευµα τον
αρχαίο πολιτισµό. Οι πληροφορίες που διαθέτουµε γι’ αυτόν δεν είναι σαφείς αλλά
αποσπασµατικές, χωρίς αλληλουχία και ενότητα. Οι παλιότεροι διατηρούσαν πιο
στενή σχέση µε τα αρχαία µνηµεία, ήταν συναισθηµατικά συνδεδεµένοι: "Τούτες τις
πέτρες εσήκωσα όσο βάσταξα". Μάλλον το βάρος τους φαντάζει ασήκωτο για µας
τους σύγχρονους. Με το πέρασµα των χρόνων χάθηκε αυτή η αρµονική σχέση µε τα
αρχαία µνηµεία, που εξασφάλιζε την ψυχική ισορροπία, τη συµµετρία, το µέτρο. Οι
ανάγκες της µηχανοκρατικής κοινωνίας πρόσφεραν το άλλοθι, ώστε να τα απαρνη-
θούµε και να φθάσουµε σε επίπεδα βεβήλωσής τους. ∆εν πρέπει, ωστόσο, να µας δια-
φεύγει της προσοχής πως η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε τα αρχαία µνηµεία α-
ντανακλά τη σχέση του σύγχρονου πολιτισµού µε τον αρχαίο. Αν συµπεριφερόµαστε
µε βέβηλο και βάναυσο τρόπο στα µνηµεία, αυτό σηµαίνει πως απαρνούµαστε την
κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισµού µας.

Ο δοκιµιογράφος αναπτύσσει τον προβληµατισµό του στοχαστικά και συνειρµικά.
Η χρήση της γλώσσας είναι περισσότερο συναισθηµατική-συνυποδηλωτική και επι-
καλείται σε µεγάλο βαθµό το συναίσθηµα. Μέσα από την ελεύθερη περιδιάβαση στο
χώρο των ιδεών µπορούµε ακόµη να αναφέρουµε:

1. Ο συγγραφέας-δοκιµιογράφος ξετυλίγει τις σκέψεις του, παίρνοντας ως αφορµή
µια φωτογραφία του Παρθενώνα που χρησίµευε για τη διαφηµιστική καµπάνια ενός
ποτού. Aναδύεται έτσι, βαθµιαία, η αντίληψή του για την προσέγγιση των αρχαίων
µνηµείων στο πέρασµα των χρόνων. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν τα αντιµετωπίζουν,
όπως θα έπρεπε, µε σεβασµό και εκτίµηση, ούτε αναγνωρίζουν οι περισσότεροι την
προσφορά τους. Απλώς τα µεταχειρίζονται και τα εκµεταλλεύονται.

2. Αν και ζούµε στην εποχή της γνώσης και της πληροφόρησης, αντιλαµβανόµαστε
πόσο ανενηµέρωτοι και απληροφόρητοι είµαστε σχετικά µε τον πολιτισµό µας.

3. Επιδιώκει να αποδείξει πως, αν και δε διέθεταν εκείνοι οι άνθρωποι το γνωστι-
κό πλούτο των συγχρόνων, η σχέση που είχαν συνάψει µε το παρελθόν και τα µνη-
µεία των προγόνων µας διακρινόταν από ευαισθησία, ανθρωπισµό, συναίσθηση του
χρέους και σεβασµό. Αναµφίβολα, ενδόµυχα είχαν ανακαλύψει τη σχέση της ισορρο-
πίας, της συµµετρίας και της αρµονίας που τους συνέδεε µε αυτά. 

4. Μια µονοµερής γνώση της αρχαίας αρχιτεκτονικής µπορεί να µας φέρει στην α-
νασύσταση µιας ιδεατής, υποθετικής ίσως, αρχικής µορφής του µνηµείου, σε ένα αρ-
χιτεκτονικό σχέδιο, µια χρωµατιστή µακέτα. 
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5. Σύµφωνα µε το Σεφέρη η φθορά που υπέστη ο Παρθενώνας οφείλεται στην κα-
ταλυτική επίδραση που άσκησε πάνω του ο χρόνος, αλλά και κάποια ιστορικά γεγο-
νότα, όπως ο βοµβαρδισµός του το 1687 από το Μοροζίνη (βενετός ναύαρχος) κατά
τη διάρκεια πολιορκίας των οχυρωµένων στην Ακρόπολη Τούρκων, και στη "βοή-
θεια" που "πρόσφερε" στη χώρα µας ο γνωστός σκοτσέζος διπλωµάτης Έλγιν, µετα-
φέροντας στη χώρα του τα γλυπτά του Παρθενώνα.

6. Ορισµένοι ξενόγλωσσοι διατείνονται πως το πνεύµα των αρχαίων Eλλήνων εί-
ναι ολωσδιόλου αλλότριο για µας και πως ο αρχαίος κόσµος είναι τελειωτικά παρω-
χηµένος και ξεψυχισµένος. Υπάρχει, όµως, για το συγγραφέα ένα ζωντανό παράδειγ-
µα που δηλώνει διαχρονικά την παρουσία του, η γλώσσα, που αποτελεί την ανάσα
των ζωντανών ανθρώπων αυτού του τόπου. Είναι η ίδια γλώσσα, οι ίδιες λέξεις που
µιλούσαν και οι αρχαίοι, αφού εξελίχτηκαν και διαµορφώθηκαν µε το πέρασµα των
χρόνων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

7. Ορισµένοι µελετητές πιστεύουν πως η αρτιότητα και τελειότητα αυτών των µνη-
µείων δεν τα εµποδίζει, ακόµη και αποµονωµένα από το περιβάλλον στο οποίο δηµι-
ουργήθηκαν, να αντέχουν παντού, αφού δε χρειάζονται τη γραφικότητα µιας ωραίας
ελληνικής θέας. 

8. Ο Σεφέρης, αντίθετα, ισχυρίζεται πως τα µνηµεία είναι οργανικά δεµένα µε το
χώρο, τον πολιτισµό και τους ανθρώπους που τα γέννησαν και έχουν τη δική τους
ψυχή. Οι θεοί δε θέλουν τη µετακόµισή τους. Τα µνηµεία είναι σπαρµένα και ριζωµέ-
να στον τόπο τους. Τελειώνοντας, αναφέρει πως ο καθένας µας οφείλει να µεταβλη-
θεί σε προσκυνητή και να ανοίξει διάλογο µαζί τους.

• ΣΕΛ. 136
∆ιαπιστώνουµε ότι ο Σεφέρης απέναντι στη λογική θεώρηση της αρχαίας αρχιτε-

κτονικής αντιπροτείνει, τελικά, µια άλλη, διαφορετική προσέγγιση των αρχαίων
µνηµείων. Συζητήστε αυτή την προσέγγιση, µε βάση την παράγραφο 16, προσέχο-
ντας ιδιαίτερα τις λέξεις/φράσεις κλειδιά: πίστη, προσκυνητής, διάλογος µε τα µνη-
µεία, "µόνος, καθρεφτίζοντας την ψυχή που διαθέτει, στην ψυχή αυτών των µαρµά-
ρων µαζί µε το χώµα τους".

Αναµφίβολα, οι άνθρωποι που επισκέπτονται τους αρχαίους χώρους διακρίνονται
σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Από τη µια πλευρά βρίσκονται οι τουρίστες και από την
άλλοι οι περιηγητές ή αλλιώς επισκέπτες-προσκυνητές, σύµφωνα µε την άποψη του
Σεφέρη. 

Οι πρώτοι διακρίνονται από διάθεση για περιπλάνηση και αναψυχή στα αρχαία
µνηµεία. Ενδιαφέρονται µόνο να µιµηθούν τους συνανθρώπους τους που πράττουν
ακριβώς το ίδιο. Η προσοχή τους εστιάζεται στα µνηµεία και τα αγάλµατα, µόνο αν η
φωτογραφική µηχανή απαθανατίζει και τους ίδιους, ενώ η γνώση τους γι’ αυτά είναι
εντελώς αποσπασµατική και µηδαµινή. Ενδεχοµένως, προσέχουν εκείνους που είναι
γνώστες και τα σέβονται, τα εκτιµούν και αναγνωρίζουν την αξία τους. Γι’ αυτό το
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λόγο ασύνειδα ενεργούν µε τον ίδιο τρόπο. 
Οι επισκέπτες-προσκυνητές διακρίνονται για το σεβασµό και την εκτίµηση που ε-

πιδεικνύουν στα αγλαά κατορθώµατα των αρχαίων. Αισθάνονται µια εσωτερική πα-
ρόρµηση να αναζητήσουν µέσα στα µάρµαρα και το χώµα όχι µόνο την ψυχή αυτών
των δηµιουργηµάτων, αλλά και την ψυχή του δηµιουργού τους. Επιδιώκουν να ανα-
καλύψουν ταυτόχρονα και τη δική τους ψυχή, τη χαµένη ταυτότητα της ύπαρξής
τους, και να σφυρηλατήσουν την εθνική ή καλύτερα την υπερεθνική συνείδηση που
αυτά διαµορφώνουν για µας ως σήµερα. Η συγκίνηση που νιώθουν αντικατοπτρίζε-
ται στην ψυχή τους, νιώθουν πως συνοµιλούν όχι µόνο µε τα µάρµαρα, αλλά συνειρ-
µικά και µε τους αρχαίους δηµιουργούς. Πνευµατικά, µε τη δύναµη της φαντασίας,
µεταβαίνουν στην Αρχαία Αγορά, συνδιαλέγονται µε τους φιλοσόφους, και τους α-
ποκαλύπτονται µηνύµατα που δεν είχαν διανοηθεί. Αυτή η διαδικασία αποτελεί µια
αφορµή για το αρχαίο "ένδον σκάπτε", για ψυχική ενδοσκόπηση και πνευµατική εµ-
βάθυνση, "λειτουργίες" που θωρακίζουν και γαλβανίζουν στις µέρες µας την προσω-
πικότητα και το χαρακτήρα µας. Μέσα από την προσέγγιση της αρχαίας αρχιτεκτονι-
κής θα ανακαλύψουµε το µέτρο και τη συµµετρία, θα αντιληφθούµε την αρµονία αλ-
λά και το µεγαλείο ενός πολιτισµού, που ακόµη και σήµερα, παρά την αδιαφορία και
εκµετάλλευση που έχει εισπράξει, εξακολουθεί να µας µεταλαµπαδεύει αξίες, ήθος,
πρότυπα και αρχές.

• ΣΕΛ. 136
∆ιες από τους τρόπους µε τους οποίους ασκείται η πειθώ στο κείµενο του Σεφέρη,

απαντώντας στις παρακάτω ασκήσεις:
α. Ο Σεφέρης χρησιµοποιεί ένα παραµύθι, για να υποστηρίξει την άποψή του ότι

οι αρχαίοι ναοί είναι ριζωµένοι στα τοπία τους και ότι, εποµένως, δεν επιτρέπεται η
απόσπαση / µεταφορά κάποιου αρχιτεκτονικού µέλους σε άλλον τόπο (κάποιο µου-
σείο ξένης χώρας). Ποια εντύπωση σας προκάλεσε το παραµύθι αυτό; Σχολιάστε την
αξία του ως µέσου πειθούς στη συγκεκριµένη περίπτωση. Γιατί "χρειάζονται καµιά
φορά τα παραµύθια"; 

β. Ο συγγραφέας παρεµβάλλει στην πορεία του στοχασµού του διάφορα παρα-
δείγµατα. Εντοπίστε ένα παράδειγµα και διερευνήστε τη λειτουργία του σε σχέση
µε την ιδέα, σκέψη, άποψη που εκφράζει ο συγγραφέας στο συγκεκριµένο σηµείο
του κειµένου.

γ. Να προσδιορίσετε το ύφος που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στο παρακάτω από-
σπασµα, για να στηλιτεύσει την πράξη του Έλγκιν: "οδήγησαν την πουριτανική «φι-
λανθρωπία» του Έλγκιν –όπως την ονοµάζουν οι απολογητές του– να κατακρεουρ-
γήσει τον έκθετο ναό, για να «προστατέψει» στον ίσκιο ενός ανήλιαγου µουσείου
όσα σπαράγµατα µπόρεσε να σηκώσει".

α. Ενώ όλοι αντιµετώπιζαν το ζήτηµα και εξακολουθούν ως και σήµερα να µετέρ-
χονται το τεχνοκρατικό πνεύµα και την τετράγωνη λογική στο θέµα των γλυπτών και
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των µνηµείων που αποσπάσθηκαν µε δόλιο τρόπο από τον τόπο τους, ο Σεφέρης στο-
χάζεται και προβληµατίζεται περιδιαβαίνοντας στο χώρο των ιδεών. Η δοµή και η
οργάνωση των ιδεών του κειµένου είναι συνειρµική. Η χρήση της γλώσσας είναι συ-
νυποδηλωτική-συναισθηµατική (επίκληση στο συναίσθηµα) και αποσκοπεί στην πρό-
κληση συγκίνησης. Σε ένα τέτοιο στοχαστικό δοκίµιο το παραµύθι µετουσιώνεται σε
µύθο και δένει άρρηκτα µε το σκοπό του συγγραφέα.

β. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα του Μακρυγιάννη και του Εβλιά Τσελεµπή.
Χωρίς ιδιαίτερες ιστορικές γνώσεις και µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, αυτοί οι άν-
θρωποι κατόρθωσαν να συλλάβουν το µεγαλείο του αρχαίου πολιτισµού, να το περι-
βάλουν µε αγάπη, συγκίνηση, ευαισθησία, εκτίµηση και σεβασµό.  Αντιλήφθηκαν τις
αξίες που έκρυβαν τα αρχαία µνηµεία και, ακόµη, πως αυτές θα αποτελούσαν φωτει-
νό οδοδείκτη για να αντεπεξέλθουµε στους σκοπέλους της σηµερινής πολιτισµικής
κρίσης. Εκείνοι οι άνθρωποι λειτουργούσαν µε γνώµονα το συναίσθηµα. Οι σηµερι-
νοί µε βάση το συµφέρον και τον ορθολογισµό.  

γ. Χρήση παραδείγµατος έχουµε και στη "φιλάνθρωπη" ληστεία, στην "ανθρωπι-
στική" κλοπή, στην "ανιδιοτελή" υπεξαίρεση και µεταφορά των αγαλµάτων από το
"µέγιστο φιλέλληνα" συµφεροντολόγο Έλγκιν, που δε δίστασε να διαστρεβλώσει την
πραγµατική έννοια των λέξεων, "για να τα προστατέψει" από τις αγαθές προθέσεις
µας. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που οι λέξεις χάνουν το νόηµά τους, καθώς µε
καυστική γλώσσα ο Σεφέρης αναφέρεται στον αορίστου χρονικού διαστήµατος "δα-
νεισµό". Στο παράδειγµα διακρίνουµε και εκφραστικά σχήµατα: την προσωποποίηση
της έννοιας "φιλανθρωπία", την έννοια της "κατακρεούργησης" που λειτουργεί µετα-
φορικά, το "ανήλιαγο µουσείο" που αντιτίθεται στην "Ελλάδα, τη χώρα του φωτός".

• ΣΕΛ. 136   
Να σχολιάσετε τον τίτλο του δοκιµίου.

Από τη στιγµή που το κείµενο αποτελεί στοχαστικό δοκίµιο που αναπτύσσεται µε
συνειρµικές εικόνες και µε περιδιάβαση από το συγγραφέα στο χώρο των ιδεών, και
ο τίτλος του µοιάζει απόλυτα εναρµονισµένος σ’ αυτό το κλίµα. Είναι αποθησαυρι-
σµένος από τις "Μαρτυρίες" του Θαλή του Μιλήσιου, ενός από τους επτά σοφούς
της αρχαιότητας, που, όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης στο έργο του "Περί ψυχής",
πίστευε πως όλα εκπορεύονται και επιβλέπονται από τη µεγαλοσύνη και το άγρυπνο
βλέµµα των θεών.  Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η αξιοπιστία και η φερεγγυό-
τητα του αρχαιοελληνικού πνεύµατος, καθώς και η θεϊκή παρουσία, που φορτίζει µε
δέος το πεπερασµένο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Ως άλλος Κάλβος, έρχεται να
µας ξαναθυµίσει το σχήµα "Ύβρις-Τίσις-Άτη-Κάθαρσις", που θα επέλθει µε την τι-
µωρία όσων αντιστρατεύονται τις θεϊκές επιταγές και επιδιώκουν να µεταφέρουν
αυτά τα λαµπρά δηµιουργήµατα µακριά από τη γη που γεννήθηκαν. 

• ΣΕΛ. 137   
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Ελέγξτε αν το συγκεκριµένο δοκίµιο του Σεφέρη παίρνει πράγµατι τον προσωπι-
κό τόνο του ηµερολογίου ή και το ύφος της οµιλίας. Τεκµηριώστε την απάντηση σας,
εντοπίζοντας κάποια ενδεικτικά στοιχεία στο κείµενο (π.χ. παρατηρήστε την επιλο-
γή του συγγραφέα σε ρηµατικό πρόσωπο, επίπεδο λόγου κτλ).

Όπως και στο ηµερολόγιο, έτσι και στο συγκεκριµένο δοκίµιο ο συγγραφέας χρη-
σιµοποιεί α' ενικό πρόσωπο, ενώ και το ύφος είναι προσωπικό, εξοµολογητικό. Ο
συγγραφέας ορµώµενος από ένα περιστατικό θα µπορούσε κάλλιστα να αποτυπώσει
τις σκέψεις του και σ’ ένα ηµερολόγιο, αν πρόσθετε την προαιρετική ηµεροµηνία στο
πάνω µέρος. Γράφει µε απλό και σαφές ύφος για το θέµα που τον προβληµατίζει.
Παράλληλα, όπως και στο ηµερολόγιο, και στο δοκίµιο αυτό δεν εκφράζονται µόνο
προσωπικά περιστατικά ή σκέψεις, αλλά και θέµατα που αφορούν όλες τις πτυχές
της ζωής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδεχοµένως, το ύφος να είναι περισσότερο στοχα-
στικό πράγµατι, εκτός των δύο πρώτων παραγράφων, το στοχαστικό ύφος είναι διά-
χυτο σε όλο το κείµενο καθώς ο συγγραφέας χρησιµοποιεί συνειρµούς, προβάλλει ι-
δέες, φορτίζει συναισθηµατικά το λόγο, για να προσεγγίσει το ζήτηµα που τον απα-
σχολεί. 

Για παράδειγµα: "βρέθηκε τυχαία στα χέρια µου", "∆εν είµαι", "συλλογίζοµαι µια
εργασία", "∆εν ξέρω καθόλου", "Και αναρωτιέµαι", "Ο ένας που έτυχε να έχω στο
νου", "Το αίσθηµά µου είναι ότι τούτοι οι αρχαίοι ναοί της Ελλάδας...Κι έχει ένα τέ-
τοιο φως...". 

• ΣΕΛ. 137
α) Υποθέστε ότι ο Γ. Σεφέρης σας απευθύνει µια πρόσκληση: σας καλεί να συνοµι-

λήσετε και να συνεργαστείτε µαζί του σχετικά µε το δοκίµιο του "Πάντα πλήρη θε-
ών". Εκφράστε ελεύθερα σε ένα δικό σας κείµενο τις απορίες, τις εντυπώσεις, τα συ-
ναισθήµατα και τις σκέψεις που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της µελέτης του δοκι-
µίου. Tο κείµενό σας µπορεί να επικεντρωθεί, εξάλλου, σε ένα ή σε ορισµένα µόνο
σηµεία του κειµένου που σας προβληµάτισαν ή είχαν ιδιαίτερη απήχηση στα βιώµατά
σας. Όσοι θέλετε, µπορείτε, επιπλέον, να αξιολογήσετε τη συνοµιλία σας αυτή µε το
δοκίµιο του Σεφέρη, να διερευνήσετε δηλαδή τι αποκοµίσατε από την ανάγνωσή του. 

β) Νοµίζετε ότι ισχύει στη δική σας περίπτωση η παρακάτω ρήση ενός άλλου δο-
κιµιογράφου "Ο πρώτος και ο τελικός στόχος του δοκιµίου είναι να βαθαίνει τη δυ-
νατότητα του προβληµατισµού µας"; (Γ. ∆άλλας).

α) Είχε περάσει περίπου ένας µήνα από την πρώτη µου επίσκεψη στο µουσείο της
Ακροπόλεως και το περιστατικό παραµένει ακόµη χαραγµένο στη µνήµη µου. Οι φύ-
λακες του Ιερού Βράχου είχαν κηρύξει, όπως κάθε χρόνο, στη µέση του καλοκαιριού,
απεργία µε τα ... γνωστά αιτήµατα. Ευτυχώς για µένα, τον Iερό Βράχο θα επισκεπτό-
ταν ένας ξένος διπλωµάτης και οι πόρτες κάποια στιγµή άνοιξαν διάπλατα.

Πρώτη διαπίστωση (λέγω πρώτη, γιατί θα υπάρξει και δεύτερη): µάλλον γίναµε
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διεθνώς ρεζίλι, αφού εκατοντάδες ξένοι, τουρίστες να πω; περιηγητές-επισκέπτες να
πω; δεν ήξερα ακριβώς µέχρι εκείνη τη στιγµή, "εκθείαζαν" µε τα πιο "κολακευτικά"
λόγια αυτήν την κατάσταση. Έπειτα, µετά την επίσκεψη του επισήµου, αναγκαστικά
οι πύλες έµειναν ανοικτές και οι ξένοι, όπως και κάποιοι Έλληνες, κατόρθωσαν να
επισκεφτούν το χώρο, καθώς και το Μουσείο της Ακροπόλεως. Περίεργο πράγµα,
σκέφτηκα. Οι ξένοι επισκέπτες, οργανωµένοι, µε χάρτες, ιστορικά βιβλία, εγχειρίδια
τέχνης που επεξηγούσαν τα εκθέµατα, προσέρχονταν µε προσοχή και χωρίς βοήθεια
ξεναγού εξερευνούσαν ό,τι έβλεπαν. Υπήρχε, εννοείται, για τους εξωτερικούς χώ-
ρους και η απαραίτητη φωτογραφική και εικονοληπτική συσκευή. Εµείς οι Έλληνες,
οι απόγονοι των αρχαίων, που φυσικά... γνωρίζουµε "άρτια" (!) το παρελθόν µας και
ακόµη καλύτερα τα έργα του, διαθέταµε ως πολύτιµο συνοδό σ’ αυτή µας την περιή-
γηση τον ορυµαγδό, την οχλαγωγία, το πακέτο µας, για να καπνίζουµε αρειµανίως,
το σακουλάκι µε τα πολύτιµα εδέσµατα, αγορασµένα από το πλανόδιο καταστηµατά-
κι. Μια "υπέροχη" κακοφωνία!

∆ιαπίστωση ή απορία δεύτερη: Άραγε γιατί οι πλειονότητα των ξένων και, δυστυ-
χώς, η µειονότητα των Ελλήνων αντιµετωπίζει µε ευλάβεια και εκτίµηση το χώρο; Α-
ναµφίβολα, κάποιοι από µας θα διατύπωναν την απάντηση: "µα για µας ο Ιερός χώ-
ρος του Παρθενώνα είναι γνωστός. Η επίσκεψή µας δεν έχει άλλο σκοπό από το να
δούµε την πόλη από ψηλά και να φωτογραφηθούµε στα αγαπηµένα µας Προπύλαια,
για να αποστείλουµε τη στιγµή που απαθανατίσαµε σε φίλους, γνωστούς και στους
συγγενείς µας". H απάντηση «δε σηκώνει αµφισβήτηση».

Αναρωτιέµαι, όµως, µήπως αυτές οι "πέτρες και τα κατσάβραχα", όπως τα αποκά-
λεσε κάποιος νέος, έχουν πλέον πάψει να µας συγκινούν. Το θεωρούµε αυτονόητο
καθηµερινά να αντικρίζουµε την Ακρόπολη. Τι θα συµβεί, άραγε, αν µας την "πά-
ρουν" και αυτή; Κάποτε κάποιος "καλός φιλέλληνας" λόρδος Έλγιν θεώρησε πως ε-
πιτελούσε µέγιστο χρέος προς την ανθρωπότητα, όταν µε "ανιδιοτέλεια" καρπωνόταν
για τη χώρα του κάποια... κοµµάτια µαρµάρων(!). Μήπως είναι καιρός να συνειδητο-
ποιήσουµε πως ό,τι µας έµεινε, για να µας θυµίζει τους αγώνες για τη δηµοκρατία,
την ελευθερία, τη δικαιοσύνη είναι αυτά τα "κοµµάτια µαρµάρων"; 

Οι πιο ροµαντικοί από µας θα στοχαστούν και θα πουν πως µέσα σ’ αυτά κυλά το
αίµα των προγόνων µας, αποτελούν µετουσίωση της ψυχής και του πνεύµατός τους,
της ανδρείας τους και της σοφίας τους. Μόνο που δεν είναι ροµαντικοί. Είναι µάλ-
λον ρεαλιστές. Αρκετά χρόνια µετά την κατασκευή τους αποδείχτηκε και επιστηµονι-
κά µε τεχνοκρατικές µεθόδους πως αποτελούν µερικά από τα αρτιότερα κατασκευά-
σµατα για την εποχή τους. ∆ιακρίνεται µέσα τους η αρµονία, η συµµετρία, η ισορρο-
πία και το µέτρο, στοιχεία που δυστυχώς λείπουν από τη ζωή µας. Αυτά τα δηµιουρ-
γήµατα µας ενώνουν µε το παρελθόν, όπως και η γλώσσα µας, που αποτελεί την ανά-
σα των προγόνων µας. Ας προσπαθήσουµε λίγο ακόµη! Μπορεί να την ξεχάσουµε
και αυτήν.   

"Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα µάτια της ψυχής µου", έγραφε ο Σολωµός, και
µάλιστα δυο φορές, σε διαφορετικά του έργα. Όµως, ποια ελληνική ψυχή µπορεί να
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αντέξει αυτή τη βεβήλωση; Αντί να επαγρυπνούµε και να προασπίζουµε την εθνική
µας κληρονοµιά από τις επιβουλές των επιτηδείων, έχουµε παραδοθεί πνευµατικά,
ψυχικά και ηθικά αµαχητί στις ξενόφερτες επιταγές. Οµοιάζουµε µε τους γιους του
λαµπρού φιλοσόφου, καθώς αδυνατούµε να κατανοήσουµε τα έργα του. Αντιλαµβα-
νόµαστε, όµως, πως κάποιοι που τα αναγνωρίζουν τρέφουν εκτίµηση και σεβασµό γι’
αυτά. Και εµείς υπερηφανευόµαστε, κοµπάζουµε για την καταγωγή µας. ∆εν κατα-
βάλλουµε, όµως, προσπάθειες όχι µόνο να τους ξεπεράσουµε αλλά ούτε και να τους
κατανοήσουµε.                           

Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω σε όλους µας ποιοι τέλος πάντων είµαστε.
Έγραφε κάποια στιγµή ο Ε. Ροΐδης πριν διωχθεί "...τα µεν πάτρια ήθη απηρνήθηµεν,
του δε διανοητικού βίου των εθνών της ∆ύσεως δεν µετέχοµεν εισέτι". Βρισκόµαστε
κάπου ανάµεσα στο ζενίθ και στο ναδίρ. Σαν τον τάφο του Μωάµεθ. Ακόµη, όµως,
και σήµερα, που γνωρίζουµε που ανήκουµε, ας διατηρήσουµε µέσα µας την εθνική
µας αξιοπρέπεια, την ταυτότητά µας. Έχουµε µεγάλα ψυχικά και ηθικά αποθέµατα.
Ας µην ξεχνάµε πως είµαστε Έλληνες και πόσο µεγάλη ευθύνη αλλά και τιµή µας
προσδίδει αυτός ο τίτλος.    

β) Ο πρώτος και ο τελικός στόχος του δοκιµίου είναι να βαθαίνει τη δυνατό-τητα
του προβληµατισµού µας, επισήµανε ο Γ. ∆άλλας. Kάθε δοκίµιο αποτελεί πηγή πλη-
ροφόρησης ή στοχασµού αλλά και έναυσµα για ευρύτερο προβληµατισµό πάνω σε
κάποιο θέµα. Το θέµα µε το οποίο ασχολείται ο δοκιµιογράφος δεν το εξαντλεί αλλά
αφήνει στον αναγνώστη  τη δυνατότητα για περαιτέρω διερεύνηση. 

• ΣΕΛ. 138
Η διαφήµιση γίνεται αφορµή να γεννηθούν στο µυαλό του Σεφέρη κάποιες σκέ-

ψεις που συνειρµικά οδηγούν σε άλλες. Έτσι, καθώς ξετυλίγεται ο στοχασµός του
Σεφέρη, γράφεται το δοκίµιο. Με αφορµή κάποιο περιστατικό που σας προξένησε ι-
διαίτερη εντύπωση, προσπαθήστε να καταθέσετε γραπτά σκέψεις και αντιδράσεις
που συνδέονται άµεσα, έµµεσα ή συνειρµικά µε το περιστατικό αυτό. Μπορείτε, ε-
ποµένως, να οργανώσετε το κείµενό σας λογικά ή συνειρµικά, να χρησιµοποιήσετε
κυριολεκτική ή µεταφορική γλώσσα, αρκεί να γίνει φανερός ο προβληµατισµός σας.

Το µάθηµα της έκθεσης και η ...ανάκριση
Αυτές οι σκέψεις µου εκπορεύονται από ένα όχι και τόσο ασυνήθιστο γεγονός

στην εκπαιδευτική διαδικασία. "Κάθε άποψη είναι αποδεκτή, εκφράστε την ελεύθερα
και τεκµηριώστε την επαρκώς". Κάπως έτσι, αν θυµάµαι καλά, έκλεινε ο κύκλος των
ερωτήσεων στο δεδοµένο του θέµατος που έπρεπε να αναλύσουµε. Το ζητούµενο ή-
ταν σαφέστατο. Όµως, µια σκέψη µε ταλάνιζε. Είχα, άραγε, το δικαίωµα να διατυπώ-
σω κάποια αντίθετη θέση από αυτή που µου δινόταν, αφού διαφωνούσα σε αρκετά
σηµεία µε αυτή;  Ο διπλανός µου µε κοίταξε µε απορία και µε ρώτησε: "Γιατί δε γρά-
φεις; Εύκολο είναι το θέµα. Θα τελειώσουµε γρήγορα και θα βγούµε έξω". 

Αναµφίβολα, το µάθηµα της Έκθεσης σκοπεύει στη διάκριση ορισµένων παραγω-

TO ¢OKIMIO 183



γικών στοιχείων του πνευµατικού και συναισθηµατικού µας κόσµου. Αυτά τα στοι-
χεία αποτελούν και τους συντελεστές της επιτυχίας ή της αποτυχίας. "Αυτό, όµως,
που έχουµε στο νου µας σαν δείγµα προσωπικότητας του ατόµου είναι ανάλογο µε
την τυποποιηµένη οµοείδεια των βιοµηχανικών προϊόντων. ∆ηλαδή, προσωπικότητα
θεωρούµε ένα κοινότοπο πρόσωπο που εκφράζει εκείνα που πιστεύουµε εµείς ή εκεί-
να που πρέπει να εκφράζει! Ένα µοντέλο λοιπόν. Και το µοντέλο αυτό, κατά το τεκ-
µήριο της ηλικίας, είναι πιο σαφές στον εξεταστή παρά στον εξεταζόµενο. Αν η έκθε-
ση ιδεών είναι καθρέφτης ψυχής, στην περίπτωση και στις περιστάσεις µας έχει γίνει
παραµορφωτικός και στην όψη του δεν εικονίζεται το πρόσωπο του παιδιού αλλά το
είδωλο του εξεταστή. Με αυτό θέλω να πω ότι ο νέος προβάλλει στο γραπτό του, ε-
µείς τον έχουµε µάθει έτσι, µια εικόνα που µας µοιάζει. ∆εν απεικονίζει την προσω-
πικότητά του, αλλά τη δική µας ιδανική προσωπικότητα.

Κάθε τι στο γραπτό του εξεταζοµένου που θα µας έβγαζε από τη γνώριµη και βολι-
κή πεπατηµένη µας, αυτό θα το θεωρούσαµε λάθος ή εκτός θέµατος. Και όµως, σε αυ-
τό το "λάθος" είναι ενδεχόµενο να δηλώνει δειλά την παρουσία της η προσωπικότητα
του νέου. ∆εν είναι άραγε θράσος να ανακρίνουµε και να λογοκρίνουµε κάθε τι που
δεν εµπίπτει στα δικά µας µέτρα και σταθµά και έτσι να υποκαθιστούµε εξουσιαστι-
κά τη λογική του; Ο νέος τα ξέρει όλα αυτά και γι’ αυτό µεταµφιέζεται. Έχει πληρο-
φορηθεί ή έχει άµεση αντίληψη ότι, για να πετύχει, πρέπει να γράψει ψέµατα". (Τάσος
Λιγνάδης) 

Αυτό το γεγονός µε προβληµάτισε και µε οδήγησε να σκεφτώ πού βρίσκονται τα ό-
ρια της ψυχικής, της εσωτερικής ελευθερίας. Ο άνθρωπος είναι ηθικά ελεύθερος, ό-
ταν επιλέγει ο ίδιος, όταν αυτοκαθορίζεται και αυτοδεσµεύεται, όταν οι επιλογές των
δραστηριοτήτων του είναι αποτέλεσµα εσωτερικών ηθικών διεργασιών. Ήδη η δια-
φήµιση επέδρασε καταλυτικά και µας περιόρισε την εσωτερική ελευθερία. Είναι, ό-
µως, ανάγκη να µεταµφιεζόµαστε τόσο στη σχολική–εκπαιδευτική διαδικασία όσο
και στις κοινωνικές µας υποχρεώσεις και να υποδυόµαστε κάποιον άλλο, τοποθετώ-
ντας µπροστά µας κάθε φορά και διαφορετικό προσωπείο;

ΚΕΙΜΕΝΑ: AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ «EΛΓΙΝΕΙΑ MΑΡΜΑΡΑ»
• ΣΕΛ. 138

∆ιαβάστε τα παρακάτω αποσπάσµατα από δηµοσιεύµατα στον τύπο σχετικά µε
τα "Ελγίνεια µάρµαρα". Προσπαθήστε να αντλήσετε από τα αποσπάσµατα αυτά,
καθώς επίσης και από το δοκίµιο του Σεφέρη, που µελετήσατε προηγουµένως, απο-
δεικτικά στοιχεία (επιχειρήµατα, τεκµήρια), για να υποστηρίξετε την άποψη ότι τα
γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στη χώρα µας. Με βάση τα στοιχεία
που συγκεντρώσατε, γράψτε ένα κείµενο (400-450 λέξεις) µε τη µορφή γραπτής ει-
σήγησης. Υποθέστε ότι η εισήγησή σας πρόκειται να παρουσιαστεί σε εκδήλωση
σχετική µε το θέµα την οποία οργανώνει το σχολείο σας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συµµαθήτριες και συµµαθητές,
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το αίτηµα για την επιστροφή των µαρµάρων και γλυπτών του Παρθενώνα δεν εί-
ναι καινούριο. ∆ιατυπώθηκε πολλές φορές στο παρελθόν από κάθε ελληνική κυβέρ-
νηση. Σε λίγα χρόνια θα κλείσει και η δεύτερη δεκαετία από τη στιγµή που η υπουρ-
γός Πολιτισµού, η αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, ανακίνησε το ζήτηµα και κοινοποίη-
σε το αίτηµα στην αγγλική κυβέρνηση. Από τότε το µόνο που λαµβάνουµε είναι δια-
βεβαιώσεις για το δίκαιο αίτηµά µας και για τη νοµιµότητα της διεκδίκησής µας. Το
θέµα, όµως, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεµότητα.

Ο λόρδος Έλγιν, σκοτσέζος διπλωµάτης και πρεσβευτής στη χώρα µας, πριν από
διακόσια περίπου χρόνια έπραττε... "θεάρεστο"(!) έργο, όταν προέβαινε σε µια "φι-
λάνθρωπη" ληστεία, σε µια "ανθρωπιστική" κλοπή, σε µια "ανιδιοτελή" υπεξαίρεση
και µεταφορά των αγαλµάτων από τη χώρα µας στη δική του. Σίγουρα µπορούµε να
τον συµπεριλάβουµε στον κατάλογο µε τους... "µέγιστους συµφεροντολόγους φιλέλ-
ληνες". Πολλές δεκάδες έργα τέχνης φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό µε τη βοήθεια του
Σουλτάνου, ο οποίος, βασισµένος στο δικαίωµα που του πρόσφερε ο νόµος και χω-
ρίς ίχνος ηθικής αρετής oπού να τη βρει άλλωστε;–, στέρησε από τη χώρα µας σηµα-
ντικά στοιχεία της παράδοσής της, της ιστορίας της, του πολιτισµού της. 

Τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιήσαµε για την επιστροφή των Μαρµάρων είναι
πολλά και δίκαια. Αρχικά η µεταφορά τους στο εξωτερικό ήταν παράνοµη. Πουθενά
δε βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία πώλησης ή οικειοθελούς παραχώρησης. Οι όποιες
δικαιολογίες περί προστασίας τους από φθορές θα έπρεπε να είχαν αρθεί, αφού πλέ-
ον δε συντρέχουν τέτοιοι λόγοι. Επιπλέον, αποτελεί ζήτηµα ηθικό. Πώς είναι δυνατό
να διακηρύττουµε ότι προασπίζουµε τη νοµιµότητα των θεσµών και την πίστη µας
στη δικαιοσύνη, όταν συγκαλύπτουµε µια εγκληµατική πνευµατική, υλική και ηθική
κλοπή;

Αναντίρρητα, τα µάρµαρα αποτελούν κτήµα όλου του κόσµου, αλλά πρωτίστως
δική µας πνευµατική περιουσία, στοιχείο του πολιτισµού µας και της εθνικής µας
ταυτότητας. ∆ηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα, από Έλληνες και µε πεντελικό µάρµαρο.
Η φυσική τους θέση είναι στο χώρο όπου είχαν αρχικά τοποθετηθεί, στο χώρο της Α-
κρόπολης, και όχι µέσα σε µουσείο. Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού
µας τοπίου και δένουν αρµονικά µε τον αρχικό τους χώρο, την καλλιτεχνική του δια-
µόρφωση και την αρχιτεκτονική του διάταξη. Μακριά από την Ελλάδα, το οποιοδή-
ποτε "καλλιτεχνικό συνταίριασµα" µε άλλα αντικείµενα τέχνης δεν αναδεικνύει την
τελειότητά τους και υστερεί από αισθητική άποψη.

Τέλος, όσοι διατείνονται ότι η φύλαξη και η συντήρησή τους στο Βρετανικό Μου-
σείο είναι ασφαλής, διαψεύδονται κατηγορηµατικά. Έρευνες απέδειξαν πως το 1938
υπέστησαν ανεπανόρθωτες φθορές, όταν κάποιοι συντηρητές αποφάνθηκαν πως το
µάρµαρο δεν ήταν τόσο λευκό και αποφάσισαν να το τρίψουν, για να γίνει πιο λευ-
κό! Επίσης, "διαπίστωσαν" πως η κόρη του µατιού ενός ζώου δεν ήταν τόσο καθαρή
(πώς ήταν δυνατόν, αφού απεικόνιζε παράσταση;) και αποφάσισαν να τη... γυαλί-
σουν(!), καταστρέφοντας, φυσικά, την παράσταση. Ας µη µιλήσουµε και για το δια-
κοσµητικό ρόλο των µνηµείων µας, όταν χρησιµεύουν ως καλλιτεχνική διακόσµηση
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στις "περίεργες" αρχαιοελληνικές συνεστιάσεις των Άγγλων πνευµατικών ταγών.
Από όλα όσα αναφέρθηκαν, αντιλαµβανόµαστε ότι το ζήτηµα της επιστροφής τους

στην Ελλάδα είναι καίριο και επιτακτικό. Οφείλουµε µε εθνική σύµπνοια να το προ-
ωθήσουµε και να απαιτήσουµε, όπως και τόσες άλλες διακεκριµένες προσωπικότητες
του διεθνούς χώρου, την επιστροφή τους.

ΚΕΙΜΕΝΟ: «BΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (EΛΓΙΝΟΥ MΑΡΜΑΡΑ)»
• ΣΕΛ. 144

∆ιαβάστε το παρακάτω ποίηµα και παρατηρήστε πώς η ποιήτρια αποδίδει µε δι-
κό της τρόπο το θέµα των ελγινείων.

Η αίθουσα του µουσείου, στο οποίο εκτίθενται τα κλεµµένα αγάλµατα του Παρθε-
νώνα, περιγράφεται ψυχρή, δηλαδή εχθρική, σε αντίθεση µε το θερµό κλίµα της Ελλά-
δας, το αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο χρώµα και τη φωτεινότητα του ορίζοντα. Το βλέµ-
µα της Καρυάτιδας είναι γλυκύ και σκοτεινό. Το πρώτο επίθετο ίσως παραπέµπει
στην αγνότητα που διακρίνει όχι µόνο την Καρυάτιδα, αλλά και τους Έλληνες ή υ-
ποδηλώνει την αγάπη που επέδειξε ο δηµιουργός για το έργο του. Το δεύτερο επίθετο
τονίζει ότι, ενώ τόσα χρόνια αντίκριζε το φως, τώρα εξαναγκάζεται να παραµένει έ-
γκλειστη σε µια αίθουσα. Ίσως, όµως, αυτό το σκοτεινό βλέµµα να είναι αποτέλεσµα
της φυλάκισής της. Στα αγάλµατα, αναµφίβολα, αποδίδονται ανθρώπινα χαρακτηρι-
στικά, αφού αισθάνονται πρόσφυγες µακριά από τον τόπο τους και νιώθουν πόνο
για την αποξένωσή τους από το ελληνικό περιβάλλον.

∆ίπλα της παρουσιάζεται το καλλίγραµµο, αρχαιοελληνικό και σφριγηλό σώµα
του ∆ιονύσου, µε όλες τις αρετές και "ιδιότητες" που διαθέτει. Ίσως µεταξύ τους να
έχει πλεχτεί κάποιο ειδύλλιο. Μόνο το βράδυ, όταν αδειάζει η αίθουσα, τα αγάλµατα
"απελευθερώνονται". Ο ∆ιόνυσος εγείρεται προσεκτικά και σύρεται κοντά στη συνε-
σταλµένη Καρυάτιδα (τη συστολή της να λυγίσει). Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, η αί-
θουσα γεµίζει µε "θορυβώδεις" (δηλωτικό της ασέβειας απέναντι στα γλυπτά) επισκέ-
πτες. 

Μπορεί, όµως, η ποιήτρια να µην έχει επακριβώς εντοπίσει τη σχέση που τους ε-
νώνει και επιχειρεί µε τη βοήθεια του ποιητικού λόγου να προβεί σε µια δεύτερη προ-
σέγγιση. Ίσως ο δεσµός να µην είναι ερωτικός, αλλά κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ
πιο δυνατό: τους ενώνει ο πόνος που πηγάζει από τον πόθο και τη νοσταλγία για την
πατρίδα. Η στέρησή της είναι που γεµίζει τη µνήµη τους µε πάθος και νοσταλγία. Εν-
δεχοµένως, γι’ αυτό το λόγο στενάζουν και θρηνούν.

Όλα αυτά συµβαίνουν µε τη δύναµη της ποιητικής φαντασίας, η οποία προσδίδει
στα αγάλµατα ανθρώπινα γνωρίσµατα, συναισθήµατα και ψυχή· τα συναισθήµατα
και την ψυχική κατάσταση της ποιήτριας και την επιθυµία της για επιστροφή τους
στα πάτρια εδάφη.
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ΚΕΙΜΕΝΑ: AΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ «MΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
• ΣΕΛ. 145

∆ιαβάστε τα παρακάτω αποσπάσµατα από άρθρα σχετικά µε το θέµα "Μνηµεία
και εκπαίδευση" και συζητήστε τους τρόπους που προτείνονται, για να οικοδοµή-
σουν οι µαθητές µια ουσιαστική σχέση µε τα µνηµεία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις, για να ευοδωθεί µια ουσιαστική σχέση των µαθητών
µε τα αρχαία µνηµεία, αποτελούν η αποδέσµευσή τους από τη βαθµολογική διαδικα-
σία των εξετάσεων, η ανάληψη της ευθύνης από γνώστες του αντικειµένου (ιστορι-
κούς τέχνης, φιλολόγους, αρχαιολόγους), αλλά και η διάθεση επαρκούς χρόνου, ώστε
οι µαθητές να τα µελετήσουν σε βάθος και να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους γνωρίσµατα. ∆ιαφορετικά, η διαδικασία θα συνίσταται σε µια απλή και ά-
σκοπη επίσκεψη, σε µια ανοργάνωτη περιδιάβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επιπλέον, τα µνηµεία µπορούν να συνδεθούν µε ήδη διδασκόµενα µαθήµατα, όπως
είναι η Ιστορία, η Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά. Οι επισκέψεις στους αρχαιολογι-
κούς χώρους θα έπρεπε να πλαισιώνονται από την εκ των προτέρων συζήτηση, τη συ-
νεργασία µε τον οικείο σχολικό σύµβουλο, τη µελέτη κάποιου ειδικού ιστορικού ή
αρχαιολογικού φυλλαδίου και, φυσικά, την παρουσία κάποιου εκπροσώπου του Υ-
πουργείου Πολιτισµού. Έτσι µόνο οι µαθητές θα αποκτήσουν εµπειρίες και κίνητρα
για µάθηση και ερευνητική δραστηριότητα και θα αναπτύξουν βιωµατικούς δεσµούς
µε το χώρο.

Ακόµη, έχουµε χρέος να συνειδητοποιήσουµε ότι στα ιστορικά και αρχαιολογικά
µνηµεία δε συγκαταλέγονται µόνο ο Παρθενώνας ή κάποιοι άλλοι στερεότυποι χώ-
ροι, αλλά και τα τοπικά µνηµεία κάθε περιοχής. Κάθε σχολείο µπορεί να "υιοθετή-
σει", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το σχετικό Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα, και να αναδείξει την εθνική µας κληρονοµιά. Επιπλέον, µε τη βοήθεια του
προγράµµατος "Πήγασος", υπάρχει η δυνατότητα για πολιτιστικές ανταλλαγές και ε-
πικοινωνία µε άλλους "άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους" της Ευρώπης. Έτσι, θα
γίνουν και αυτοί γνωστοί και εµείς θα ωφεληθούµε από την επαφή µαζί τους.

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως στόχος του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού
προγράµµατος "Πήγασος" είναι η γνωριµία και η δηµιουργία µιας εµπειρικής και
βιωµατικής σχέσης µε το παρελθόν, που θα βασίζεται στη συνεργασία µε τους κρατι-
κούς πολιτισµικούς και πολιτιστικούς φορείς. Επιδίωξη αποτελεί και η συνειδητο-
ποίηση του κοινού πολιτισµικού παρελθόντος ως συνδετικού στοιχείου στην ευρω-
παϊκή ενοποίηση. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ «AΝΟΙΧΤΑ XΑΡΤΙΑ»
• ΣΕΛ. 154

Ποιο είναι το "αµάρτηµα" που εξοµολογείται ο Ελύτης; Με ποια επιχειρήµατα
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το δικαιολογεί; Να απαντήσετε µε βάση την τρίτη παράγραφο.

Ο Ελύτης υποστηρίζει ότι υπάρχουν ποιητές που διακρίνονται για το κριτικό τους
πνεύµα, αφού έχουν τη δυνατότητα να γράψουν µε αυστηρή οργάνωση σκέψεων, να
διατηρήσουν σαφή δοµή στο κείµενό τους, να διακριθούν για το επίσηµο ύφος στο
γραπτό τους και να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα µε τη λογική-δηλωτική της µορφή.
Σ’ αυτούς, όπως εξοµολογείται, δεν εντάσσει τον εαυτό του. 

∆εν ανήκει, όµως, ούτε στους δεύτερους, αυτούς «που δε βγαίνουν ποτέ από τα ό-
ρια που του έχει θέσει η Ποίηση», γιατί, ενώ είναι ποιητής και χρησιµοποιεί τη γλώσ-
σα µε τη συνυποδηλωτική της µορφή, αποφάσισε να ασχοληθεί µε το δοκίµιο. Kαι
αυτό ακριβώς, το τελευταίο, είναι το «αµάρτηµά» του, ότι αποφάσισε να µπει στο
χώρο του δοκιµίου, χωρίς να απαρνηθεί τα βασικά χαρακτηριστικά του ποιητικού
λόγου. Aν και ο δοκιµιακός χώρος είναι αυστηρά διαχωρισµένος από τον ποιητικό,
θεωρεί πως "είναι χρέος του ποιητή που θέλει, οπουδήποτε και αν µετατοπίζεται, να
µένει εκείνος που πραγµατικά είναι, .... να αποτολµά κινήµατα της ψυχής αιφνιδια-
στικά και ανεξέλεγκτα", µε όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται και µε δεδο-
µένη την επιείκεια του αναγνωστικού κοινού.

• ΣΕΛ. 154
Ο Ελύτης αντιµετωπίζει µε κριτικό µάτι τα πρώτα του κείµενα (δοκίµια). Ανα-

γνωρίζει τα αρνητικά τους σηµεία, αλλά επισηµαίνει και τα θετικά. Να εντοπίσετε
τα σηµεία αυτά (αρνητικά και θετικά).

Στην §4 αναφέρει τα εκφραστικά προβλήµατα που αντιµετώπισε: αδιαφάνεια στα
νοήµατα, απουσία καθαρότητας στην έκφραση, υπερβολές, αδικαιολόγητοι και αντι-
παθητικοί ενθουσιασµοί, απίθανες αλλά και µακροσκελείς φράσεις (µακροπερίοδος
λόγος), λυρικές εξάρσεις χωρίς αντίκρισµα, γλωσσικοί ακροβατισµοί, φραστικά πυ-
ροτεχνήµατα, περίσσεια λόγου.

Στην §5 εξοµολογείται ότι δεν απαρνιέται αυτά τα κείµενα. Εµείς οι αναγνώστες
πρέπει να τα κρίνουµε µε συγκατάβαση και να τα προσπεράσουµε, αφού το γράψιµό
του αντιπροσώπευε χαρακτηριστικά την εποχή της νιότης του, τότε που ήθελε να αι-
σθάνεται ελεύθερος. Γι’ αυτό και διακρίνεται από πολλές παραβάσεις και αυθαιρε-
σίες. Αποτελεί µια πρόγευση της βαθύτερης αλήθειας, που συνδέεται µε τη νεανική
διάθεση για παράβαση των καθιερωµένων κανόνων. Πάνω από όλα, όµως, πιστεύει
πως η απειρία του είναι υπεύθυνη για την παρέκκλιση από το δοκιµιακό ύφος. 

Στην §6 επισηµαίνει ότι, ενώ γνώριζε τα κηρύγµατα για περιεκτικές φράσεις, α-
πλότητα, τάξη και εγκράτεια, ο ίδιος συνέχιζε να χρησιµοποιεί την εικονοπλαστική
δύναµη της γλώσσας και τους συναισθηµατικούς συνειρµούς. Κυρίως ενεργούσε α-
ντιδραστικά, ήθελε όµως να αποδείξει και κάτι: ότι η γλώσσα µας είναι σε θέση, «βά-
ζοντας σε ενέργεια όλες τις κρυφές της δυνατότητες», να απελευθερωθεί από το σύ-
µπλεγµα κατωτερότητας που την κατατρέχει απέναντι στις άλλες και να ανδρωθεί.
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• ΣΕΛ. 154 
Ο Ελύτης διατυπώνει την άποψη ότι για έναν έφηβο το γράψιµο δεν µπορεί να εί-

ναι "παρά µια συνειδητή, αδιάλλαχτη και αδιάκοπη άσκηση ανορθοδοξίας". Τι νοµί-
ζετε ότι εννοεί µε αυτό;

Ένας έφηβος από τη φύση του είναι ανένταχτος, ασυµβίβαστος και απελευθερωµέ-
νος. Αµφισβητεί σχεδόν τα πάντα: τον κόσµο, τις ιδέες, τις αξίες, τα πρότυπα, τα εν-
δεδειγµένα και παραδεδοµένα είδη συµπεριφοράς, την κατεστηµένη κοσµοθεωρία.
Βρίσκεται σε µια διαρκή αναζήτηση της προσωπικής του ταυτότητας. Το ίδιο συµβαί-
νει και στην προσπάθειά του να γράψει κάποιο κείµενο. Αποστασιοποιείται από τα
πεπαλαιωµένα εκφραστικά σχήµατα, αντιµάχεται τον απαρχαιωµένο λόγο και δοκι-
µάζει νέες µορφές γλωσσικής έκφρασης. Επόµενο είναι και ο Ελύτης να εντάσσεται
στον ευρύτερο αυτό κανόνα, που θέλει τους νέους να µετέρχονται νέα γλωσσικά σχή-
µατα στην αναζήτηση της προσωπικής τους εκφραστικής ταυτότητας.

• ΣΕΛ. 154
Ποιο είναι το κύριο θέµα που θίγει ο Ελύτης στο κείµενο του; Αφού εντοπίσετε

το κύριο θέµα, δώστε έναν κατάλληλο τίτλο στο κείµενο, το οποίο είναι απόσπασµα
από ένα εκτενές δοκίµιο που προτάσσει ο Ελύτης στο έργο του "Ανοιχτά χαρτιά".

Ο Ελύτης επιδιώκει να απελευθερώσει την ελληνική γλώσσα από τους στενούς εκ-
φραστικούς κανόνες και τα αυστηρά πλαίσια στα οποία έχει περιορισθεί, και να της
δώσει αναγεννητική πνοή. Για να επιτύχει το σκοπό του, ξεπερνά τα ποιητικά του ό-
ρια και ασχολείται µε το δοκιµιακό λόγο. Γι’ αυτό και εξοµολογείται τις αδυναµίες
της γραφής του. Ως τίτλο θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε: "Ποιητικές ακροβα-
σίες στο δοκίµιο", "∆οκίµια από έναν ποιητή", "Tο χρέος του ποιητή", "Kινήµατα ψυ-
χής".

• ΣΕΛ. 154
Μπορείτε να εντοπίσετε κάποια από τα παραπάνω στοιχεία στο δοκίµιο του Ελύτη;

Στο δοκίµιο του Ελύτη εντοπίζονται αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που εί-
ναι κοινά µε το ύφος της επιστολής ή της εξοµολογητικής συνοµιλίας. Με απλότητα
και οικειότητα, επιδιώκει να αποκαλύψει γνωρίσµατα του εαυτού του και της γραφής
του, καθώς και της βαθύτερης πρόθεσής του, που δεν είναι άλλη από το ζωντάνεµα
της γλώσσας µας και την απελευθέρωσή της από συµπλέγµατα κατωτερότητας έναντι
των άλλων γλωσσών. Συγκεκριµένα :
à χρήση α΄ ρηµατικού προσώπου: "Θα ήθελα...", "∆εν είµαι...", "Όσο µπορώ...",

"...θέλω να πω...", "Για να είµαι πιο ακριβής...", "...θα έλεγα..." κτλ.
à απλό, οικείο, ανεπιτήδευτο, φυσικό ύφος: "...δε µε τραβάει καθόλου...", "Που ση-
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µαίνει ότι βουτώ µέσα του πολύ προτού ξεκαθαρίσω...", "Όταν έπιανα την πένα,
θυµάµαι...", "Το κόκκινο πανί µου -το πιο κόκκινο- ήταν και είναι ακόµη η ευκο-
λία", "...ν’ αποφεύγει σαν το διάβολο..." κτλ.

à ελεύθερη περιδιάβαση στο χώρο των ιδεών-συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας
που προκαλεί συνειρµικές εικόνες: "Που σηµαίνει ότι βουτώ µέσα του πολύ προ-
τού ξεκαθαρίσω...αφήνοµαι να πλανηθώ εδώ κι εκεί, στις γωνιές τις πιο σκοτει-
νές...να ψαύω...", "...πολλές φορές τα ρεύµατα µε παρασύρουν...καθώς το τρέξιµο
της πένας...ξυπνά µέσα µου άλλα ένστικτα...",  "ν’ αποτολµά κινήµατα της ψυχής,
αιφνιδιαστικά και ανεξέλεγκτα· να προκαλεί επεµβαίνοντας µες στη σύνταξη,
πρωτοδοκίµαστους κλυδωνισµούς· το ύφος του, η γλώσσα του, ν’ αποκτούν κάτι
από το σκίρτηµα του νεανικού οργανισµού", "γλωσσικοί ακροβατισµοί και φρα-
στικά πυροτεχνήµατα" κτλ.

à άσκηση αυτοκριτικής και αποκάλυψη ιδεολογίας: "...αρνήθηκα να συµµορφω-
θώ...", "...θα έλεγα ότι είναι χρέος του ποιητή...", "Μπορεί ένα ιδανικό µου να ήταν
ανέκαθεν η διαφάνεια...", "...γνώρισα περιπλανήσεις και έφτασα σε υπερβολές...",
"...µήτε τ’ απαρνιέµαι αυτά τα κείµενα µήτε δοκιµάζω...να τα διορθώσω..." κτλ. 

à εξοµολογητικό τόνο: "...να το εξοµολογηθώ αµέσως...", "Το δικό µου αµάρτηµα
–και πείσµα– είναι...", "Καθώς τα ξαναδιαβάζω... αισθάνοµαι...", "Από αντίδραση
έφτασα στο άλλο άκρο" κτλ.

• ΣΕΛ. 154
Ο Ελύτης βλέπει το δοκίµιο σαν ένα "χώρο γεωδαιτηµένο από τα όργανα ακριβεί-

ας που διαθέτει η σκέψη", θεωρεί, ωστόσο, χρέος του να παραµείνει ποιητής, παρό-
λο που "µετατοπίζεται" από το χώρο της ποίησης στο χώρο του δοκιµίου. Στο κείµε-
νο του, λοιπόν, επικρατεί ο µεταφορικός και εικονοπλαστικός λόγος που προσιδιάζει
στη λογοτεχνία. Να εντοπίσετε χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του λόγου.

à Μεταφορικός λόγος: "Που σηµαίνει ότι βουτώ µέσα του πολύ προτού ξεκαθαρίσω
τι θέλω να πω...", "Γιατί, δυστυχώς, πολλές φορές τα ρεύµατα µε παρασύρουν...",
"...ξυπνά µέσα µου άλλα ένστικτα, βρίσκοµαι, τη στιγµή που βγαίνω από το παρά-
ξενο αυτό κολύµπηµα πολύ µακριά..." κτλ. 

à Εικονοπλαστικός λόγος: "...και αφήνοµαι να πλανηθώ εδώ κι εκεί, κατά προτίµη-
ση στις γωνιές τις πιο σκοτεινές, προσπαθώντας να βλέπω ή, αν όχι, τουλάχιστον
να ψαύω και ν' αναγνωρίζω", "Το ύφος του, η γλώσσα του, ν' αποκτούν κάτι από
το σκίρτηµα του νεανικού οργανισµού, τη φορά του πουλιού προς τα ύψη", "Έτσι
σα να 'βγαινα στα βουνά και να µπορούσα να τσαγκρουνίζοµαι στ' αγριοκλώναρα,
να ζουπάω πού και πού κανένα µοσχοµπίζελο, να δρασκελάω χαντάκια, να πίνω
χούφτες το καθαρό νερό. Ήθελα στο βάθος, να τραγουδήσω αλλιώς απ' ό,τι τρα-
γουδάνε οι άλλοι -κι ας ήτανε φάλτσα", "...που να διαγράψει µε όσο γίνεται µεγα-
λύτερη άνεση και χάρη την τροχιά της...µέσα στον ουρανό της νύχτας σπιθοβολώ-
ντας". κτλ.
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Ο Ελύτης είναι πρωτίστως ποιητής και κατά δεύτερο λόγο δοκιµιογράφος. Ως
ποιητής, λοιπόν, χρησιµοποιεί εκφραστικά σχήµατα και γλώσσα που ταιριάζουν πε-
ρισσότερο στην ποίηση και στη λογοτεχνία και λιγότερο στο απρόσωπο και επίσηµο
ύφος ενός δοκιµίου. Εξάλλου, σκοπός του ήταν η απελευθέρωση και αποδέσµευση
της εθνικής µας γλώσσας από τα στερεότυπα σχήµατα στα οποία είχε εγκλειστεί.

• ΣΕΛ. 154
Ποια είναι η κυριολεκτική σηµασία των παρακάτω µεταφορικών εκφράσεων;

à "το κόκκινο πανί µου -το πιο κόκκινο- ήταν και είναι ακόµη η ευκολία": αυτό που
µε ερέθιζε και µε εξόργιζε σαν εχθρός, που µου προκαλούσε απέχθεια ήταν και εί-
ναι ακόµη η ευκολία της γραφής.

à "ήθελα, στο βάθος να τραγουδήσω αλλιώς απ' ό,τι τραγουδάνε οι άλλοι -κι ας ήτα-
νε και φάλτσα": επιδίωξή µου ήταν η εξεύρεση προσωπικής έκφρασης, ατοµικού ύ-
φους στη συγγραφή, ακόµη και αν αυτό ήταν λανθασµένο. 

à "να την απαλλάξουνε (τη γλώσσα) από τη µυρωδιά του γραφείου, την κιτρινίλα
της περγαµηνής": να αναµορφώσουν, να ανανεώσουν και να απαλλάξουν τη γλώσ-
σα από τους τυπικούς και στερεότυπους κανόνες.

• ΣΕΛ. 154
Στην παράγραφο 5 ο Ελύτης χρησιµοποιεί µια παροµοίωση. 
α) Να εντοπίσετε τα δύο σκέλη της παροµοίωσης. Τι παροµοιάζεται/συγκρίνεται

µε τι; 
β) Να σχολιάσετε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο β' σκέλος της παροµοίω-

σης, π.χ. "σα να 'βγαινα στα βουνά", προσέχοντας κυρίως τη συνυποδηλωτική σηµα-
σία των ρηµάτων. 

γ) Τι νοµίζετε ότι πετυχαίνει ο Ελύτης µε τη χρήση της συγκεκριµένης παροµοίω-
σης;

α. Στο πρώτο σκέλος της παροµοίωσης, το δεικτικό, αναφέρει την επιδίωξή του:
την ελεύθερη από κανόνες και τύπους συγγραφή (Όταν έπιανα την πένα... ελεύθερος).
Στο δεύτερο σκέλος, το αναφορικό, συσχετίζει την ελευθερία που ένιωθε µε την ελευ-
θερία που βιώνει κάποιος περιπλανώµενος στη φύση (Έτσι σα να ’βγαινα ... νερό). 

β. Τα σύµβολα που χρησιµοποιεί: 
à "σα να 'βγαινα στα βουνά": νιώθει την αίσθηση της ελευθερίας που τον διαπνέει.

Τα "βουνά", χάρη στο ύψος τους, µας υποβάλλουν την ιδέα της ολόπλευρης και
συνολικής θεώρησης του κόσµου. Ο συγγραφέας βρίσκεται σε ανώτερες ψυχικές
και διανοητικές σφαίρες δηµιουργίας και έκφρασης. 

à "τσαγκρουνίζοµαι στ’ αγριοκλώναρα": υποδηλώνει τις δοκιµασίες, τις δυσκολίες
και τους κινδύνους ("αγριοκλώναρα") που αντιµετώπισε, προσπαθώντας να εκ-
φραστεί ελεύθερα. Η επαφή µε τη φύση είναι άγρια, αλλά δεν τον πτοεί.

à "να ζουπάω κανένα µοσχοµπίζελο": η όµορφη οσµή των λουλουδιών ταυτίζεται µε
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την αίσθηση των νέων εκφραστικών µέσων που χρησιµοποιεί στο λόγο. Ο ποιητής
αισθάνεται ψυχική και πνευµατική ευφορία.

à "να δρασκελάω χαντάκια": ξεπέρασε όλες τις δύσκολες καταστάσεις, υπερέβη τα ό-
ρια και υπερνίκησε τα εµπόδια. 

à "να πίνω χούφτες το καθαρό νερό": το νερό συµβολίζει τη ζωή και κατ’ επέκταση
την πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια. Το επίθετο δηλώνει πως το νερό (η έκ-
φραση και γλώσσα) δεν είναι πλέον ακάθαρτο (η παραδεγµένη γλώσσα), αλλά κα-
θαρό (απέκτησε προσωπικό ύφος γραφής, υιοθέτησε νέα εκφραστικά σχήµατα). 
γ. Ο λόγος αποκτά παραστατικότητα, γίνεται πιο ζωντανός και οικείος. Το παρά-

δειγµα προκαλεί συνειρµικές εικόνες, καθώς ταυτίζει την ελευθερία της γραφής που
νιώθει ο συγγραφέας µε την ελευθερία που νιώθει κάποιος περιπλανώµενος στη φύ-
ση. Το δεύτερο σκέλος της παροµοίωσης είναι γνωστό και κατανοητό σχεδόν από ό-
λους, ενώ το πρώτο µόνο σε ελάχιστους και, µάλιστα, ανθρώπους του πνεύµατος.

• ΣΕΛ. 154
Προσγράφω-οµαι, συµµορφώνω-οµαι: 
α) να δώσετε συνώνυµες λέξεις/εκφράσεις, 
β) να σχηµατίστε σύνθετα ρήµατα µε α' συνθετικό διάφορες προθέσεις και να τα

χρησιµοποιήσετε σε φράσεις.
γ) γεωδαισία, πανδαισία, αυθαιρεσία: να ετυµολογηθούν και να χρησιµοποιηθούν

σε φράσεις.
δ) αντιστρατεύοµαι, χλιδή, ανεξέλεγκτος, αιφνιδιαστικός, συγκατάβαση, δυσπι-

στώ: να βρείτε συνώνυµα.
ε) αδιάλλαχτος, ανορθόδοξος, εγκράτεια: να βρείτε αντώνυµα. 
στ) έξαρση, κλυδωνισµός, παράβαση, παρασιώπηση, υπαινιγµός, αποτυπώνω: να

σχηµατίσετε φράσεις, φροντίζοντας να φαίνεται καθαρά η σηµασία των λέξεων.

α) Προσγράφω-οµαι: γράφω κάτι επιπλέον, προσµετρώ, προσθέτω, συµπληρώνω,
αποδίδω, προσαρτώ, προστίθεµαι, προσαρτώµαι. 

Συµµορφώνω-οµαι: υπακούω, πειθαρχώ, συνετίζω-οµαι, σωφρονίζω, ταιριάζω,
προσαρµόζοµαι.

β) Σύνθετα του γράφω-οµαι µε προθέσεις: ανα-, αντι-, απο-, δια-, επι-, κατά-, πα-
ρά-, περί-, υπογράφω-οµαι. Επίσης µεταγράφω, εγγράφω-οµαι, προγράφω, συγγρά-
φω-οµαι.

Σύνθετα του µορφώνω-οµαι µε προθέσεις: ανα-, δια-, επι-, µετα-, παραµορφώ-
νω-οµαι.

Φράσεις: 
Στην ετικέτα αναγράφεται η τιµή του προϊόντος / Αντιγράφω στο διαγώνισµα / Α-

πογράφω τον πληθυσµό / ∆ιαγράφω ανοδική τροχιά / Καταγράφω τη συνοµιλία /
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Παραγράφω αδικήµατα / Περιγράφω µια κατάσταση / Υπογράφω την αίτηση / Μετα-
γράφω αθλητές / Εγγράφω σπουδαστές / Συγγράφω µυθιστόρηµα. 

Αναµορφώνω το χώρο / ∆ιαµορφώνω την πλατεία / Επιµορφώνω τους µαθητές
και τους καθηγητές / Παραµορφώνω το πρόσωπο µε αµφίβολης ποιότητας "αισθητι-
κές" παρεµβάσεις. 

γ)
à γεωδαισία (γεω- < γηο- < γη + -δαισία < -δαίτης < δαίοµαι) : διαµοιράζω, διαχωρί-

ζω σε ίσα µέρη. Είναι επιστήµη που µελετά τη γήινη επιφάνεια· καταµετρά µε ακρί-
βεια και προσδιορίζει το µέγεθος και τη µορφή της. 
Φράση: η Γεωδαισία είναι επιστήµη που ασχολείται µε τον προσδιορισµό του σχή-

µατος και του µεγέθους της γήινης επιφάνειας ή των εκτάσεών της. Αποτελεί δηλαδή
µια τεχνική µέτρησης και απεικόνισης τµηµάτων του εδάφους.
à πανδαισία (παν + δαισία < δαις-δαιτός = γεύµα). Σηµαίνει το πλούσιο συµπόσιο,

γενναίο φαγοπότι / (µτφ.) για οποιεσδήποτε υλικές ή πνευµατικές απολαύσεις που
προκαλούνται από διαφορετικούς παράγοντες: ερωτική πανδαισία - µουσική παν-
δαισία.
Φράση: Η συναυλία που πραγµατοποιήθηκε στο Ηρώδειο πλαισιώθηκε από παν-

δαισία χρωµάτων και ήχων, χαρίζοντας στο κοινό µια µαγευτική βραδιά.
à αυθαιρεσία (αυθ + αιρεσία < αυτός + αιρετός < αιρούµαι : εκλέγω, προτιµώ. Πρά-

ξη ή συµπεριφορά που παραβιάζει τα δικαιώµατα των άλλων / κατάχρηση εξου-
σίας. 
Φράση: Στα απολυταρχικά-αντιδηµοκρατικά καθεστώτα διαπιστώνονται πολλές

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και πλήθος αυθαιρεσιών. 

δ)
à αντιστρατεύοµαι: αντιτάσσοµαι, αντιµάχοµαι, αντιβαίνω, αντίκειµαι, αντιτίθεµαι,

εναντιώνοµαι.
à χλιδή: πολυτέλεια, πλούτος, τρυφηλότητα, όλβος, ευδαιµονία.
à ανεξέλεγκτος: αυθαίρετος, ασύδοτος, απεριόριστος, ανεξακρίβωτος, αχαλίνωτος,

ανεπιβεβαίωτος.
à αιφνιδιαστικός: ξαφνικός, απροσδόκητος, απρόοπτος, αναπάντεχος, απρόβλεπτος.
à συγκατάβαση: ανεκτικότητα, επιεικής αποδοχή, κατανόηση, µακροθυµία, καρτερι-

κότητα, ανεξικακία, υποµονή.
à δυσπιστώ: αµφιβάλλω, επιφυλάσσοµαι, αµφισβητώ, διστάζω. 

ε)
à αδιάλλαχτος: διαλλακτικός, συµβιβαστικός, ενδοτικός, µετριοπαθής.
à ανορθόδοξος: ορθόδοξος, καθιερωµένος.
à εγκράτεια: αποχαλίνωση, ακράτεια, ασωτία, ακολασία, φιληδονία.
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στ)
à Ο µεγάλος µουσουργός βρισκόταν σε κατάσταση ψυχικής και πνευµατικής έξαρ-

σης, όταν έγραφε αυτή την εξαίσια συµφωνία.    
à Κλυδωνισµούς, άλλοτε ισχυρότερους και άλλοτε ασθενέστερους, περνούν ανέκα-

θεν όλοι οι κοινωνικοί θεσµοί στο απέραντο πέλαγος της ανθρώπινης ιστορίας.
à Οι τροχαίες παραβάσεις εγκυµονούν κινδύνους τόσο για τους οδηγούς όσο και για

τους πεζούς.
à Η παρασιώπηση από τους µάρτυρες σηµαντικών στοιχείων σχετικά µε το θέµα συ-

ντέλεσε, ώστε ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη σε τρεις από αυτούς. 
à Με νύξεις και υπαινιγµούς προσπάθησε να του υποδείξει ποιοι ήταν υπεύθυνοι

της σε βάρος του συκοφαντίας. ∆εν άντεχε να του αποκαλύψει ολοφάνερα την α-
λήθεια.

à Του είχε προξενήσει µεγάλη εντύπωση. Ακόµη και σήµερα στην όγδοη δεκαετία της
ζωής του, έχει αποτυπώσει ανεξίτηλα στο νου του τη µορφή της.

• ΣΕΛ. 155   
Προσέξτε τη χρήση της άνω τελείας στο κείµενο, π.χ. §1 στ. 7, §2 στ. 8, §3 στ. 15,

§4 στ. 6, §5 στ. 1. Συζητήστε τη λειτουργία της άνω τελείας στις παραπάνω περι-
πτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στη Γραµµατική σχετικά µε τη χρή-
ση του συγκεκριµένου σηµείου στίξης.

Η άνω τελεία χρησιµοποιείται στο κείµενο στο τέλος µιας ηµιπεριόδου που έχει
µεν αυτοτελές νόηµα, αλλά δεν παρουσιάζεται ολοκληρωµένο, συµπληρωµένο και α-
ποσαφηνισµένο. Για παράδειγµα: §1 "Η ψυχολογική ανάλυση δεν µε τραβάει καθό-
λου", §3 "Όµως η διαφάνεια των νοηµάτων ήταν κάτι διαφορετικό", §5 "∆εν πειρά-
ζει", "Θέλω να πω ότι το βάρος της γοητείας έπεφτε στην παράβαση". 

Όταν διαχωρίζει νοηµατικά µιαν αντιθετική σχέση. Για παράδειγµα: §2 "Για να εί-
µαι πιο ακριβής, τότε µόνο ξέρω τι θα έπρεπε να πω· αλλά είναι κιόλας αργά".

Όταν έχουµε παράθεση ή απαρίθµηση. Για παράδειγµα: §3 "...θα έλεγα ότι είναι
χρέος του ποιητή...ν’ αποτολµά κινήµατα της ψυχής αιφνιδιαστικά και ανεξέλεγκτα·
να προκαλεί επεµβαίνοντας στη σύνταξη, πρωτοδοκίµαστους κλυδωνισµούς· το ύφος
του, η γλώσσα του...".
• ΣΕΛ. 155

Ο Ελύτης δηλώνει ότι παραµένει πιστός στη βασική αρχή που τον ωθούσε, όταν
ήταν νέος, στην "παράβαση", που τον έβαζε να δυσπιστεί σε καθετί παραδεγµένο και
να το αντιστρατεύεται συστηµατικά. Πώς αντιµετωπίζεις εσύ τα "παραδεγµένα"
στο πλαίσιο της σχολικής ή της εξωσχολικής σου ζωής; Ποια από αυτά σε προβλη-
µατίζουν, σε ενοχλούν, σε κάνουν να δυσπιστείς; Σε ποια συµµορφώνεσαι και µε
ποιο τίµηµα; Σε ποια από αυτά αντιδράς και µε ποιο τρόπο; Να εκφράσεις ελεύθερα
τις σκέψεις και τα συναισθήµατα σου σε ένα κείµενο µε εξοµολογητικό τόνο.
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"Πρέπει", "οφείλεις", "έχεις χρέος", "επιβάλλεται", "έτσι είναι το σωστό", "έτσι κά-
νουν τα καλά παιδιά". ∆ηλαδή, πώς (!)...έτσι; Όλα αυτά αποτελούσαν για µένα µια
τεράστια απορία. Κανείς, όµως, δε µου την εξήγησε. Από µικρός πάντα συµµορφω-
νόµουνα στις απαιτήσεις των γονιών µου. ∆εν "έπρεπε" να τους κακοκαρδίσω. "Ό-
φειλα" να µη γίνω το µαύρο πρόβατο. Μια ζωή γεµάτη συµβάσεις. ∆εν έπρεπε, εξάλ-
λου, να υπερβώ τα εσκαµµένα ή αλλιώς τα "παραδεγµένα". Κι όµως, υπήρχαν στιγµές
που ένιωθα πως µερικές πράξεις και ενέργειες, ακόµη κι αν δεν ήταν ορθές, έπρεπε
να τις εκτελέσω, επειδή ήταν κοινωνικά παραδεκτές και σεβαστές. Όλα υπακούουν
στη δύναµη µιας παράλογης, µερικές φορές, συνήθειας, της κοινωνικής σύµβασης. 

Στον όρο "κοινωνικές συµβάσεις" µπορούµε να συµπεριλάβουµε τον τρόπο συµπε-
ριφοράς, τις αξίες, τα πρότυπα, τα ήθη και τα έθιµα, τις στερεότυπες αντιλήψεις, τη
νοοτροπία. Όµως, οι κοινωνικές συµβάσεις, πολλές φορές, δε λειτουργούν µε βάση
τη λογική θεώρηση των πραγµάτων, αλλά σύµφωνα µε τις ηθικές επιταγές, αφού ε-
ναρµονίζονται µε το κοινά και ηθικά αποδεκτό και αντικατοπτρίζουν την κοινή γνώ-
µη. 

Στο σχολείο, για παράδειγµα, συµβιβάζοµαι µε τις "ανόητες", σύµφωνα µε τη γνώ-
µη µου, παρατηρήσεις του καθηγητή και υποδύοµαι το ρόλο του "καλού παιδιού". Έ-
τσι, θα κατορθώσω ίσως να αυξήσω τους µέτριους, εξαιτίας του ελλιπούς διαβάσµα-
τος βαθµούς µου, και να απαιτήσω από τους γονείς µου να µου αγοράσουν εκείνο το
κινητό τηλέφωνο ή κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Στο οικογενειακό µου περιβάλλον,
επίσης, συµπεριφέροµαι µε ανάλογο τρόπο. Όταν, όµως, δε µε παρακολουθούν τό-
τε..."επαναστατώ". Εκδύοµαι το προσωπείο που "φορώ" και γίνοµαι ο κανονικός, ο
φυσιολογικός µου εαυτός.

Μια και ανέφερα τον όρο "φυσιολογικός", θα ήθελα να εξοµολογηθώ ότι στις µέ-
ρες µας υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, που εκ πρώτης όψεως είναι κοινωνικά πα-
ραδεκτά, ωστόσο, δε µου φαίνονται και τόσο φυσιολογικά. Στο σχολείο αποστηθί-
ζουµε και αφοµοιώνουµε γνώσεις, για να εισαχθούµε στο πανεπιστήµιο. Ακόµη κι αν
έχουµε διαφορετική άποψη για διάφορα θέµατα, θεωρείται αναγκαία η αποστήθισή
τους. Στην κοινωνία µας επικρατεί ο νόµος του ισχυροτέρου, το µεγάλο ψάρι τρώει
το µικρό. Όλοι µας, όµως, ενστερνιζόµαστε αυτόν τον αφύσικο νόµο της ζούγκλας.
∆ιακηρύττουµε πως µε τη βοήθεια της ανθρωπιστικής παιδείας θα καλλιεργήσουµε
το ήθος µας και θα οξύνουµε το πνεύµα µας. Η παιδεία, εντούτοις, παραµένει τεχνο-
κρατική, ωφελιµιστική και χρησιµοθηρική. Όλοι µας συµµεριζόµαστε τον πόνο του
πάσχοντος συνανθρώπου µας. Οι ενέργειές µας, ωστόσο, είναι ιδιοτελείς. Αυτό δεν
είναι υποκρισία; Οι "µεγάλες" και οικονοµικά ισχυρές χώρες διατείνονται ότι ενδια-
φέρονται για την οικολογική καταστροφή. Θεσπίζουν νόµους. Είναι, όµως, οι πρώ-
τες που τους παραβαίνουν. Στο όνοµα της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων διαπράττονται τα πιο απάνθρωπα εγκλήµατα. Παρόλα αυτά,
ισχυριζόµαστε ότι όλα τα θέµατα επιλύονται στο τραπέζι του διαλόγου. Ακόµη και
στο θέµα του καπνίσµατος οι ειδικοί υποστηρίζουν τα βλαπτικά για την υγεία µας α-
ποτελέσµατα. Οι ίδιοι, ωστόσο, καπνίζουν. 
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∆εν ανέφερα όσα µε προβληµατίζουν και µε αναγκάζουν να δυσπιστώ· ούτε όσα µε
ενοχλούν. Όµως, αποτελούν στοιχεία που αποδεικνύουν περίτρανα τη διάσταση µε-
ταξύ λόγων και έργων. Λογικώς δεν είναι ορθά· κοινωνικώς, ωστόσο, είναι αποδε-
κτά. Συµµορφωνόµαστε, χωρίς να το συνειδητοποιούµε, µε αποτέλεσµα να µετατρε-
πόµαστε σε παθητικούς δέκτες· σα να βρισκόµαστε µπροστά σε τηλεοπτικό δέκτη. Υ-
πακούουµε άκριτα και πειθήνια. Υποχωρούµε και τα ασπαζόµαστε, γιατί "πρέπει να
γίνουµε αποδεκτοί από τους άλλους". Η οποιαδήποτε αντίδραση και δύσκολη φαντά-
ζει και ενέχει κινδύνους απόρριψης από το κοινωνικό σύνολο. 

Οφείλω, ωστόσο, να οµολογήσω πως υπάρχουν "παραδεγµένα" που δεν είναι και
τόσο αρνητικά. Επικρατούν κοινά αποδεκτές αντιλήψεις που δε διακρίνονται για το
απαρχαιωµένο και αναχρονιστικό τους πνεύµα, αλλά βασίζονται στο δίκαιο και στο
δίκιο, γραπτό και άγραφο. Αυτές αποτέλεσαν και το εφαλτήριο για την εξέλιξη του
πολιτισµού µας. Αν δεν υπήρχαν, όµως, "κάποιοι" να αµφισβητήσουν, να ορθώσουν
αντιρρήσεις και να στηλιτεύσουν τα κακώς κείµενα, µικρή πρόοδο θα είχαµε σηµειώ-
σει σε κάθε τοµέα της ζωής µας. Η όποια αντίδραση οφείλει να προκύψει µετά από
γόνιµη και ώριµη σκέψη και µε ευθυκρισία να ωθήσει σε εποικοδοµητικές παρεµβά-
σεις. 

• ΣΕΛ. 155
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά µε την ελευθερία του γραπτού λόγου µέ-

σα στο πλαίσιο του σχολείου. Πόσο ελεύθερα αισθάνεται ο µαθητής, όταν καλείται
να γράψει ένα κείµενο στο γλωσσικό, κυρίως, µάθηµα; Ποιες δεσµεύσεις αντιµετω-
πίζει ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο του κειµένου; Με ποιες προϋποθέσεις θα
µπορούσε ο µαθητής, από τη µια πλευρά να εκφράζεται ελεύθερα, και από την άλλη
να καλλιεργεί συστηµατικά, µέσα στο σχολείο την ικανότητά του στο γραπτό λόγο;
Υποθέστε ότι το κείµενό σας πρόκειται να δηµοσιευτεί ως άρθρο σε µαθητικό περιο-
δικό.

Πριν από λίγες µέρες δηµοσιοποιήθηκε στις εφηµερίδες µια έρευνα για το µάθηµα
της Έκθεσης. Tο εισαγωγικό σηµείωµα της έρευνας ανέφερε τα παρακάτω: "∆εν κρί-
νουν το θέµα και τα ζητούµενα, δε στοχάζονται για το περιεχόµενό του, δεν εκφράζο-
νται ελεύθερα, δεν αναπτύσσουν διαφορετικές ιδέες, αξίες, στάσεις για τον άνθρωπο
και τον κόσµο. Ζουν σε µια ιδεολογικά πλουραλιστική κοινωνία αλλά, παραδόξως,
διατυπώνουν όµοιες πεποιθήσεις για µείζονα κοινωνικά θέµατα, πράγµα που έρχεται
σε πλήρη αντίθεση µε τον κύριο στόχο του σχολείου, που είναι η ανάπτυξη της ελευ-
θερίας έκφρασης και της κριτικής σκέψης των νέων".

Αναµφίβολα, σε σχέση µε παλαιότερες εποχές, όπου το γλωσσικό µάθηµα ήταν πιο
τυποποιηµένο, έχουµε οδηγηθεί σε µιαν εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που διεύρυνε κα-
τά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες του µαθητή και του πρόσφερε µεγαλύτερα περιθώ-
ρια ελευθερίας στην έκφραση και διατύπωση των ιδεών. Εντούτοις, η παραγωγή γρα-
πτού λόγου, όχι µόνο στο γλωσσικό µάθηµα αλλά και σε όλα τα µαθήµατα που επι-
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τρέπουν στους µαθητές να κρίνουν και να διατυπώνουν τεκµηριωµένα τις απόψεις
τους, παρουσίασε και υπέδειξε, ταυτόχρονα, τεράστιες αποκλίσεις στη βαθµολόγηση. 

Ας µην ξεχνούµε ότι, από το απρόσωπο και επίσηµο ύφος γραφής, καταλήξαµε
στη συγγραφή κειµένων που εναρµονίζονται κάθε φορά µε τις ζητούµενες από το δε-
δοµένο επικοινωνιακές συνθήκες και περιστάσεις (επιστολή, άρθρο κτλ.), µε την επι-
λογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας. Αυτό από µόνο του υποδηλώνει ότι τα ό-
ρια της ελευθερίας διευρύνθηκαν, όµως, η γλωσσική ποικιλία ταλανίζει τους µαθη-
τές. Η κατάλληλη επιλογή του ύφους που θα ακολουθήσουν, του τρόπου σύνδεσης
εννοιών και παραγράφων, της νοηµατικής αλληλουχίας αποτελούν για πολλούς µα-
θητές έννοιες άγνωστες. Έτσι, καταφεύγουν αναγκαστικά σε πιο τυποποιηµένες λύ-
σεις, που το πέρασµα του χρόνου τις έχει δικαιώσει. Η "πεπατηµένη" και τυπική δια-
δικασία αποτέλεσε για πολλούς σωτήρια λύση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση. 

Σ’ αυτό συνέβαλαν τόσο οι φροντιστές όσο και οι καθηγητές των σχολείων και οι
συγγραφείς ανάλογων βιβλίων. Αυτοί, εξάλλου, ήταν οι υπεύθυνοι για την εξύψωση
του πνευµατικού και µορφωτικού επιπέδου των µαθητών σε τέτοιο βαθµό, ώστε από
τη µια να έχουµε συνωστισµό στους αριστούχους µαθητές, και από την άλλη το Υ-
πουργείο Παιδείας να ανακοινώνει την απόφασή του για εκπαιδευτική µεταρρύθµι-
ση. Συνέβαλαν, εποµένως, αποφασιστικά στην προαγωγή των γνώσεων. 

Το πιο σηµαντικό, ίσως, ζήτηµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα κατορθώσει να α-
φοµοιώσει γόνιµα ο µαθητής όλες αυτές τις γνώσεις που απέκτησε και να τις αναπτύ-
ξει µε τον προσωπικό του τρόπο. Τα σχεδιαγράµµατα ή τα ανεπτυγµένα θέµατα απο-
τελούν µόνο υποδείξεις. Όσοι είναι οι µαθητές, άλλοι τόσοι τρόποι υπάρχουν για τη
διαπραγµάτευση ενός θέµατος. Μία και µόνη απάντηση δεν είναι δυνατό να δοθεί. 

Εποµένως, αποτελεί χρέος να ευνοηθεί η ελεύθερη ανάπτυξη των ιδεών και να µην
περιχαρακώνεται σε τυποποιηµένα σχήµατα, τα οποία αποτελούν απλώς υποδείγµα-
τα· ούτε οι καθηγητές πρέπει να βαθµολογούν µε βάση κάποιο µοντέλο που έχουν υ-
πόψη τους, γιατί η αξιολόγηση των γραπτών θα καθορίσει το επαγγελµατικό και
προσωπικό µέλλον των µαθητών. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε µαθητής έχει τη δική
του προσωπικότητα, τη δική του κοσµοθεωρία και τρόπο αντίληψης των πραγµάτων,
διαφορετικές εµπειρίες και βιώµατα, αλλά και διαφορετικό γνωστικό επίπεδο. Η ο-
ποιαδήποτε απόκλιση από τις κοινά αποδεκτές απόψεις ή την προσδοκώµενη απά-
ντηση, αν είναι σωστά και επαρκώς τεκµηριωµένη, επιβάλλεται να γίνεται αποδεκτή.

Γι’ αυτούς τους λόγους, είναι ανάγκη να δοθεί έµφαση στην οργάνωση του υλικού,
στην επιµέλεια της έκφρασης και στην επιλογή των κατάλληλων λέξεων. Ακόµη, πρέ-
πει ο µαθητής να εξασκήσει τη σκέψη του και να µην περιµένει για όλα τα θέµατα έ-
τοιµες απαντήσεις. Η σωστή εκµάθηση της γραµµατικής και του συντακτικού, καθώς
και η ορθή διατύπωση, δεν αποτελούν ικανοποιητικά εφόδια. Στο κείµενο οφείλει να
ακολουθήσει κάποιο σχέδιο, ώστε οι απόψεις και οι σκέψεις του για κάθε ζήτηµα να
είναι τακτοποιηµένες µε λογική σειρά. 

Από όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι το πρόβληµα είναι αρκετά σηµαντι-
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κό. Η γλωσσική διδασκαλία αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα έκφρασης, εξάσκησης και
αξιολόγησης του πνευµατικού και ιδεολογικού επιπέδου των µαθητών. Πρέπει το ζή-
τηµα, όµως, να τεθεί σε νέες βάσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο µαθητή για πε-
ρισσότερη αυτενέργεια, όξυνση της κριτικής ικανότητας και ανάπτυξη της φαντα-
σίας.

ΚΕΙΜΕΝΟ: «AΝΟΙΞΗ» ΤΟΥ E.B. WHITE (ΑΠΡΙΛΗΣ 19541)
• ΣΕΛ. 156

∆ιαβάστε το παρακάτω κείµενο που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα δοκι-
µίου που κινείται στο χώρο της λογοτεχνίας. Προσπαθήστε, λοιπόν, να το προσεγγί-
σετε, όπως προσεγγίζουµε ένα λογοτεχνικό κείµενο, ένα ποίηµα. Προσέξτε κυρίως
το συνειρµικό παιχνίδι µε τις λέξεις, τις εικόνες και τις ιδέες. Σε ένα τέτοιο δοκίµιο
οι εικόνες γίνονται σύµβολα που έχουν σκοπό κυρίως να υποβάλλουν κάποια νοήµα-
τα παρά να πείσουν. 

Στο κείµενο διακρίνουµε έντονο προβληµατισµό, καθώς και λέξεις που χρησιµεύ-
ουν ως σύµβολα, προκαλώντας συνειρµικές εικόνες. Σε πολλά χωρία παρατηρούµε
εκφραστικά σχήµατα (µεταφορές...), αλλά και χαλαρότητα στη δοµή. Η γλώσσα χρη-
σιµοποιείται µε τη συγκινησιακή-συνυποδηλωτική λειτουργία της. Περισσότερα στοι-
χεία υπάρχουν στις επόµενες απαντήσεις.

• ΣΕΛ. 159
Mε βάση τις επισηµάνσεις που έγιναν στην αρχή προσπαθήστε να απαντήσετε

στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1) Σε ποιον απευθύνεται ο συγγραφέας; 
2) Ποιο είναι το σύµβολο που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας και ποια είναι τα ση-

µαντικότερα νοήµατα που υποβάλλει µέσω αυτού του συµβόλου; 
3) Σε ποιο σηµείο του δοκιµίου ο συγγραφέας απευθύνεται στον αναγνώστη; 
4) Ποια στάση εκφράζει ο συγγραφέας µε το κείµενό του απέναντι στη ναζιστική

λαίλαπα;

1) Η χρήση του α΄ ενικού προσώπου, "∆εν έχω δει ακόµη...αλλά δεν έχω περά-
σει...", "Οποτεδήποτε µιλάω για την άνοιξη...", "Αν είµαι τυχερός...", "Προσπαθούσα
να τελειώσω κάτι που έγραφα...", "...εγώ ακόµα δηµοσιεύω την πίστη µου στο αυ-
γό...", υποδηλώνει πως πρόκειται για ηµερολόγιο. Εποµένως, βασικός αποδέκτης εί-
ναι ο συγγραφέας. Ο µονόλογος, ωστόσο, είναι φαινοµενικός, αφού οι στοχασµοί
του απευθύνονται σε κάποιο (υπαρκτό ή ανύπαρκτο) φίλο του, που του πρότεινε να
σταµατήσει τη δηµοσίευση τέτοιου είδους κειµένων,"ευελπιστώ πως θα απαλλάξεις
το αναγνωστικό κοινό από τις ασήµαντες εν ευδαιµονία περιπέτειές σου", ή γενικότε-
ρα σε κάθε αναγνώστη του δοκιµίου, "Αν ποτέ βρεθείτε στην εξοχή την άνοιξη...και
δείτε...µπορείτε να είστε βέβαιοι ότι κοιτάζετε...έναν εκκολαπτικό φούρνο στο νου
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του", "να ενασχολείστε µε οποιαδήποτε φωτιά σας ευχαριστεί και σας στηρίζει". 
Ο συγγραφέας, εποµένως, απευθύνεται έµµεσα σε όλη την ανθρωπότητα, εκµαιεύο-

ντας τα φιλάνθρωπα αισθήµατά της και επισηµαίνοντας την αγάπη για τη ζωή.

2) Το κεντρικό και πιο σηµαντικό σύµβολο είναι ο εκκολαπτικός φούρνος, που
συµβολίζει τη ζεστασιά και τη θαλπωρή που προσφέρει απλόχερα η ζωή. Ακόµη, υπο-
δηλώνει τον αγώνα για τη ζωή, την ενασχόληση µε τη γη και τη φύση, που είναι συνυ-
φασµένες µε την έννοια της ειρήνης, και αντιστρατεύονται τη φρίκη και τον παραλογι-
σµό του πολέµου. Η άνοιξη, επίσης, συµβολίζει την αναγέννηση, το νέο ξεκίνηµα, την
άνθηση, την αισιοδοξία, την ίδια τη ζωή. Αυτή η άνοιξη αντιβαίνει στην "Άνοιξη" των
ναζιστών και στην εντύπωση που είχαν δηµιουργήσει γι’ αυτήν. Το αυγό, το κάρβου-
νο, η φωτιά και τα κοτοπουλάκια αποτελούν σύµβολα ζωής και εξαγνισµού από τα
στίγµατα της αµαρτίας. Σηµαντικός είναι και ο παραλληλισµός της κότας, που υπερ-
τερεί και του εκκολαπτικού φούρνου, που υστερεί µπροστά της: η φύση υπερνικά την
τεχνολογία. 

3) Ο συγγραφέας απευθύνεται στους αναγνώστες του σε δύο σηµεία: "Αν ποτέ βρε-
θείτε στην εξοχή την άνοιξη... και δείτε... µπορείτε να είστε βέβαιοι ότι κοιτάζετε... έ-
ναν εκκολαπτικό φούρνο στο νου του", "να ενασχολείστε µε οποιαδήποτε φωτιά σας
ευχαριστεί και σας στηρίζει". ∆ηλώνει την πίστη του πως όλες οι ζωτικές δυνάµεις
είναι ικανές να µας δηµιουργήσουν απέχθεια, µίσος και αποστροφή για τον πόλεµο
και να µας οπλίσουν µε ευαισθησία και ανθρωπιστικά αισθήµατα.

4) Ο συγγραφέας αντιτίθεται στο θάνατο και τον όλεθρο που προκαλεί ο  ναζι-
σµός και, συνακόλουθα, στο στενά συνδεδεµένο µε αυτόν πόλεµο. Πιστεύει στις πρω-
ταρχικές ανθρώπινες αξίες, στην ευαισθησία, την ειρήνη, τον ανθρωπισµό, στο σεβα-
σµό απέναντι στη ζωή και τη φύση. Η εαρινή επίθεση δεν έφερε µαζί της και την Ά-
νοιξη. Η άνοιξη αυτή είναι φαινοµενική, πλασµατική, ψεύτικη. Αντί για τη χαρά και
τη δηµιουργία, πρόσφερε στους λαούς την καταστροφή.

• ΣΕΛ. 159
Πώς προοικονοµεί ο συγγραφέας, µε την πρώτη κιόλας παράγραφο, τη δοµή και

το στοχαστικό χαρακτήρα του δοκιµίου του; Πού νοµίζετε ότι θα περιορίσει κυρίως
το στοχασµό του; (Προσέξτε κυρίως τα εναρκτήρια τµήµατα του δοκιµίου και εκµε-
ταλλευτείτε τις νύξεις και τη συνειρµική δύναµη των λέξεων, εικόνων και ιδεών).

Στην πρώτη φράση του κειµένου αναφέρει ολοφάνερα: "σηµειώσεις για την εποχή
της άνοιξης", ενώ στην επόµενη φράση ο συγγραφέας συµπληρώνει και το "και για ο-
τιδήποτε άλλο µας έρχεται στο νου". Η εποχή της άνοιξης µας παραπέµπει στη δηµι-
ουργία, στην αναγέννηση, στην αναζωογόνηση, στην οµορφιά, στην ίδια τη ζωή. Η
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παράθεση της λέξης "σηµειώσεις", αντικατοπτρίζει τη χαλαρή δοµή του κειµένου. Α-
φού είναι σηµειώσεις, δε θα ακολουθήσει κάποιο συγκεκριµένο σχεδιάγραµµα. Με
την επόµενη, όµως, φράση δηλώνει τη στοχαστική του πρόθεση "για µια µεθυσµένη
φύση". Το λεξιλογικό παιχνίδι συντελείται µε την αναφορά των λέξεων άνοιξη, φύση,
ζωή, που αντιπαρατίθενται στην ανοιξιάτικη επίθεση, στην καταστροφή και τον όλε-
θρο. Τα ιδεώδη του ναζισµού αντιτίθενται στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, στην αξία της
ανθρώπινης ύπαρξης. 

• ΣΕΛ. 160
Βρείτε και συσχετίστε τις συνειρµικές συνδέσεις της λέξης "άνοιξη". Ποιες ιδέες

σας υποβάλλουν;
Η άνοιξη συµβολίζει τη χαρά της ζωής και καταδεικνύει την αναγεννητική δύναµη

της φύσης, την ελπίδα, την προσδοκία, την αναζωογόνηση και τη δηµιουργία: "το α-
νοιξιάτικο µεθύσι είναι µια γενναία κρασοκατάνυξη", "Τα πολύ µικρά αρνάκια... πα-
ραπατούν", "∆ύο ψαρόνια ανακαινίζουν... να γεννήσουν τα αυγά, να κλωσήσουν τα
πουλιά", "περιγράφει µια απριλιάτικη στιγµή... µια ανοιξιάτικη αίσθηση", "την υπό-
σχεση της ζέστης, την ελπίδα που ορθώνεται, την άσπλαχνη απόρριψη", "η ηµέρα των
ηµερών", "Οποτεδήποτε µιλάω για την άνοιξη... ή για την ευχάριστη εξοχή", "να φρο-
ντίζεις έναν εκκολαπτικό φούρνο", "µικρά αθώα πουλάκια", "µια κότα είναι ισοδύ-
ναµη µε οποιονδήποτε φούρνο", "κοτόπουλα", "Oποιοσδήποτε έχει µια φωτιά στο
νου του βρίσκεται σε ένα είδος έκστασης", "την άνοιξη του 1941 ένας άντρας φροντί-
ζει τη φωτιά του µέσα σε µια έκσταση", "Αλλά η γη και τα πλάσµατα που πάνε µαζί
της είναι το µόνο καλό που απόµεινε", "τη γεµάτη υγεία ανάσα µιας φωτιάς που την
είχαν παρατήσει νοµίζοντάς την σβησµένη". 

Συνειρµικά µας παραπέµπει σε µιαν άλλη άνοιξη, που αποτελεί σύµβολο φρίκης
και κτηνωδίας. Τα ναζιστικά ιδεώδη επιβάλλονται µε την ανοιξιάτικη επίθεση: "Την
Κυριακή 6 Απριλίου, τη µέρα που η γερµανική εαρινή επίθεση άρχισε στα Βαλκάνια,
κάπνα άρχισε να σχηµατίζεται στη µια πλευρά της σχάρας µου", "είχα µια εξασθενη-
µένη φωτιά στα χέρια µου", "τρελή φάση", "η ζεστασιά που απέµενε σ' αυτόν τον πει-
σµατάρη φούρνο ήταν όλα όσα είχα να αντιτάξω απέναντι στη ναζιστική ιδέα της Ά-
νοιξης", "Χώρες λεηλατούνται, κοιλάδες ποτίζονται µε αίµα".

• ΣΕΛ. 160
Εξετάστε το τµήµα του δοκιµίου που αρχίζει µε τις δυσκολίες του "να φροντίζεις

έναν εκκολαπτικό φούρνο". Πώς συνδέεται µε το θέµα του δοκιµίου; Σε ποιες σκέ-
ψεις οδηγεί το συγγραφέα η σύγκριση του φούρνου µε την κότα;

Ο συγγραφέας, χρησιµοποιώντας πνευµατώδεις αστεϊσµούς, αλλά και διατηρώ-
ντας εύθυµη διάθεση, επιδιώκει µια σύγκριση του εκκολαπτικού φούρνου µε την κό-
τα. Με στοχαστικό ύφος προκαλεί συνειρµικές εικόνες, αναζητώντας τα πλεονεκτή-
µατα και τα µειονεκτήµατα. Με χαλαρό ύφος, αλλά και ευχάριστη διάθεση, διηγείται
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τις προσωπικές του εµπειρίες. Η περιγραφή του φούρνου αποτυπώνει την πίστη του
σε αξίες, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τις αγωνιώδεις προσπάθειές του για υπερνίκηση
των δυσκολιών. Η πραγµατικότητα, ωστόσο, είναι θλιβερή. Η ενασχόληση µε το
φούρνο απλώς του δίνει κουράγιο και πίστη στις ιδέες του. 

Η εκκόλαψη σηµαίνει κυοφορία ζωής. Ο φούρνος συµβολίζει τη ζωή και τον αγώ-
να για επιβίωση. Ο συγγραφέας αγωνίζεται να τον διατηρήσει σε λειτουργία µε κάθε
θυσία. Με αυτόν τον τρόπο, υποδηλώνει τις προσπάθειές του, για να δώσει νόηµα
και αξία στην ύπαρξή του. Παράλληλα, προβαίνει σε µια σύγκριση της κότας (φυσική
οντότητα) µε το φούρνο (τεχνητό επίτευγµα):
à Ένας φούρνος έχει ένα πλεονέκτηµα απέναντι σε µια κότα: παραµένει στον ίδιο

τόπο και ξέρεις πάντοτε πού βρίσκεται. 
à ο θερµοστάτης της (της κότας) βρίσκεται πάντοτε σε τέλεια τάξη.
à η θαλπωρή της έχει την ακαθόριστη ιδιότητα της κοινωνικότητας.
à επιπλέον, (η κότα)είναι αεροστεγής.
à έχει πλουσιότερο λεξιλόγιο. (η κότα)
à κάνει πολλή από τη χοντροδουλειά (εργάζεται σκληρά) που ο συνηθισµένος σηµε-

ρινός φούρνος είναι ανίκανος να κάνει.
à δεν έχει ανάγκη (η κότα) να την τινάξουν και κόκκινα αναµµένα κάρβουνα ποτέ

δεν κυλούν από αυτήν πάνω στο στεγνό πάτωµα.

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι πως οτιδήποτε σχετίζεται µε τη φύση υ-
περτερεί της τεχνολογίας. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος από τις µηχανές και, ιδιαίτε-
ρα, τις πολεµικές. Άρα, αυτό που αξίζει είναι η ανθρώπινη ζωή. 

Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά: "ένας άντρας πρέπει να ζει καταπώς τον
οδηγούν οι πεποιθήσεις του, ακόµη κι αν οι πεποιθήσεις του είναι τα αναµµένα κάρ-
βουνα στη βάση µιας θερµάστρας". Οφείλει να διαθέτει υψηλό φρόνηµα, συνείδηση
του ηθικού του χρέους, να ακολουθεί τις πεποιθήσεις του, ακόµη κι αν αυτές είναι
κοινότοπες και καθηµερινές.

• ΣΕΛ. 160
Παρατηρήστε τις συγγραφικές ενασχολήσεις του συγγραφέα µε τις άλλες του ε-

νασχολήσεις και µε τα συµβάντα γύρω του. Σε ποιες συγκρούσεις τον οδηγούν;
Στο απόσπασµα διακρίνονται ξεκάθαρα οι αλληλοσυγκρουόµενες σχέσεις της συγ-

γραφικής του δραστηριότητας και των εργασιών στο αγρόκτηµα (εκκολαπτικός
φούρνος): "προσπαθούσα να τελειώσω κάτι που έγραφα, δουλεύοντας µε τη µεγαλύ-
τερη δυνατή ταχύτητα, και έτσι έπρεπε να µένω ως αργά το βράδυ για να κάνω τη
δουλειά µου και έπειτα να σηκώνοµαι νωρίς το πρωί για να βεβαιώνοµαι πως ακόµα
είχα ένα ζεστό εκκολαπτικό φούρνο' έτσι, για τρεις µέρες δεν κοιµήθηκα σχεδόν κα-
θόλου, και άρχισα να νιώθω τα δυσάρεστα συµπτώµατα και τη ζαλάδα της υπερκό-
πωσης του µυαλού". Ο φούρνος συµβολίζει τη ζωή, την άνοιξη, την αναγέννηση της
φύσης, την ελπίδα. Όλα αυτά συνέβαιναν τη στιγµή που "χώρες λεηλατούνται, κοιλά-
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δες ποτίζονται µε αίµα". Όµως, "Αν και φαίνεται παράκαιρο, εγώ ακόµη δηµοσιεύω
την πίστη µου στο αυγό, στο ζεστό κάρβουνο...". Ο πόλεµος δεν τον πτοεί και εκείνος
εξακολουθεί να επιτελεί το ηθικό του χρέος· οπλίζεται µε θάρρος και  διατρανώνει
την πίστη του στις ανθρωπιστικές αξίες, που δίνουν νόηµα στην ανθρώπινη ύπαρξη.

• ΣΕΛ. 160
Τι ρόλο παίζουν στο δοκίµιο οι λέξεις "ζεστασιά" και "φωτιά";

Η ζεστασιά συµβολίζει την ελπίδα, τη θαλπωρή και τη φροντίδα, ενώ η φωτιά την
ίδια τη ζωή, το πάθος και τον εξαγνισµό. Ενδεχοµένως, θα µπορούσαµε να συµπερι-
λάβουµε σ’ αυτές τις δύο έννοιες και όλες τις ανθρώπινες αξίες που δίνουν νόηµα
στην ανθρώπινη ύπαρξη και αντιδιαστέλλονται µε το θάνατο, την πολεµική φρίκη
και τις θηριωδίες.

• ΣΕΛ. 160
Ο συγγραφέας δίνει συµβολικό περιεχόµενο στις λέξεις "αυγό" και "κάρβουνο".

Σε ποια θέση καταλήγει;

Το αυγό και το κάρβουνο συµβολίζουν οτιδήποτε καταξιώνει την ανθρώπινη ύ-
παρξη. Καταλήγει σε µια διαβεβαίωση: θα δηµοσιεύει συνεχώς την πίστη του στο αυ-
γό, στις ανθρωπιστικές αξίες και θα εξακολουθεί να µένει προσηλωµένος στις πεποι-
θήσεις του, στη φωτιά που τον ευχαριστεί. 

• ΣΕΛ. 160   
Μπορείτε να ανιχνεύσετε το στοιχείο της πειθούς σ' αυτό το δοκίµιο;

Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί στο κείµενό του γλαφυρό και στοχαστικό ύφος, δια-
σκεδαστικό και χιουµοριστικό τόνο. Ταυτόχρονα, µετέρχεται και κάποιους τρόπους
πειθούς, που µπορεί να µην εκφράζονται µε την αυστηρή αποδεικτική ισχύ ενός ξε-
κάθαρου επιχειρήµατος, αφού οι συνειρµικές εικόνες και ιδέες διασαλεύουν την εσω-
τερική του δοµή και την αλληλουχία των νοηµάτων, στοχεύουν, ωστόσο, στην επί-
κληση του συναισθήµατος. Μέσα από την περιγραφή και απεικόνιση της φύσης, κατά
τη διάρκεια της άνοιξης, ο συγγραφέας προβαίνει σε µια εξωτερίκευση της ψυχολο-
γίας του για τη συγκεκριµένη περίοδο και αποτυπώνει µε ενάργεια τα συναισθήµατά
του, τα οποία βρίσκονται διασκορπισµένα σε όλο το κείµενο. 

Στην τελευταία παράγραφο προτρέπει την ανθρωπότητα να υπερασπιστεί τη ζωή
και να αντιστρατευτεί στον πόλεµο. Αυτή είναι και η πεποίθησή του.
• ΣΕΛ. 160

Ποιος είναι ο κυρίαρχος τόνος του δοκιµίου; Από ποιες λέξεις και φράσεις φαίνε-
ται;
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Ο κυρίαρχος τόνος του δοκιµίου είναι χιουµοριστικός (στη συσχέτιση φούρνου
και κότας), διασκεδαστικός (όταν περιγράφει τις εικόνες µε τα αρνιά)· πίσω όµως
από αυτόν τον τόνο κρύβεται όλος ο προβληµατισµός και η βαριά διάθεση του συγ-
γραφέα για όσα δραµατικά συµβαίνουν γύρω του («εαρινή επίθεση», πόλεµος, όλε-
θρος).

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΤΟΥ A. ΣΒΑΪΤΣΕΡ «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΙΣ

ΜΟΥ»
• ΣΕΛ. 161

Ποιος είναι ο κυρίαρχος τόνος σ' αυτό το δοκίµιο;

Ο τόνος στο δοκίµιο είναι σοβαρός και επίσηµος. Ο συγγραφέας στοχάζεται και
προβληµατίζεται για το ζήτηµα του σεβασµού της ζωής. Χρησιµοποιεί, κυρίως, την
κυριολεκτική-δηλωτική λειτουργία της γλώσσας, ενώ µε την αναφορά στα φιλοσοφι-
κά συστήµατα αποδεικνύει τις επιστηµονικές του γνώσεις. Τα επιχειρήµατά του είναι
λογικά αποδεδειγµένα και τα νοήµατά του διακρίνονται για τη συνοχή τους.

• ΣΕΛ. 162   
∆ώστε το διάγραµµα του δοκιµίου. Εντοπίστε τις συνδετικές λέξεις ή φράσεις α-

νάµεσα στις παραγράφους.

∆ιάγραµµα:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
§1: Προβληµατισµός για την "παγκόσµια έννοια της ηθικής".

α. "Ο σεβασµός της ζωής".
β. "Η επιβεβαίωση του κόσµου µε την ηθική".

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
§2: Ο συγγραφέας διερωτάται ποιο είναι το νόηµα της έννοιας "σεβασµός της ζωής". 
§3: ∆ιατυπώνει τις προϋποθέσεις.

α. Οφείλει να αποφύγει τις έννοιες που δηµιούργησε η σκέψη για την κατανόηση
του εαυτού της.

β. O σεβασµός της ζωής απορρέει από τη συνείδηση.
§4: Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τη θέληση για τη ζωή µε τη σκέψη. 

α. Απορρίπτει το καρτεσιανό αξίωµα: "Σκέπτοµαι, άρα υπάρχω".
β. Υιοθετεί την αντίληψη "είµαι ζωή που θέλω να ζήση πλαισιωµένη από τη ζωή
που θέλει να ζήση".

§5: Η θέληση για τη ζωή αποβλέπει στην ευτυχία. 
α. Αυτό συµβαίνει σε όλα τα έµβια όντα. 
β. Ο άνθρωπος µπορεί να τη δεχτεί ή να την αρνηθεί.

§6: Η άρνηση της ύπαρξής µας είναι αφύσικη.
α. Στην ινδική φιλοσοφία και στη φιλοσοφία του Σοπενάουερ διαπιστώνουµε α-
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συνέπειες.
β. H µόνη συνεπής µε τον εαυτό της άρνηση της ζωής είναι εκείνη που αποφασί-

ζει να θέσει τέρµα στη φυσική ύπαρξη.
§7-8: Η επιβεβαίωση της ζωής είναι µια πνευµατική πράξη.
§9: Βασική αρχή της ηθικής είναι ο σεβασµός προς κάθε µορφή ζωής.
§10-11: Μέχρι σήµερα η ηθική παρουσίαζε κενό.

α. Μέχρι τις µέρες µας περιόριζε τα όριά της στο σεβασµό ανθρώπου από άνθρω-
πο.

β. Επιβάλλεται σεβασµός σε κάθε οντότητα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την
παγκόσµια ηθική του αισθήµατος της ευθύνης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
§12: Η θεµελίωση της ηθικής του σεβασµού πρέπει να µην περιορίζεται µόνο στο συ-

νάνθρωπό µας αλλά να επεκτείνεται στο σεβασµό κάθε µορφής ζωής.

Συνδετικές λέξεις και φράσεις:
§1-2 "Ο σεβασµός της ζωής" - "Ποιος είναι ο σεβασµός της ζωής;"
§3-4 "η σκέψη του...να σκεφθή" - "Ο Ντεκάρτ ξεκινά τη σκέψη του"
§4-5 "θέληση της ζωής - "Όπως η θέλησή µου για τη ζωή"
§5-6 "της ινδικής σκέψεως" - "Η ινδική σκέψη"
§6-7 "στην ενσυνείδητη σκέψη του" - "Η αφετηρία της σκέψεως"
§7-8 "παραδέχεται" - "Η επιβεβαίωση"
§8-9 "της θελήσεως της ζωής" - "θέληση ζωής"
§9-10 "βασική αρχή της ηθικής" - "το µεγάλο κενό της ηθικής"
§10-11 "τότε µονάχα είναι ο άνθρωπος ηθικός" - "µονάχα η παγκόσµια  ηθική"
§11-12 "απόσπασµα ηθικής" - "Η ηθική"

• ΣΕΛ. 162   
Το δοκίµιο έχει ένα αφηγηµατικό τµήµα και ένα στοχαστικό. Ξεχωρίστε τα τµή-

µατα και δείξτε πώς γίνεται ή µετάβαση από το ένα στο άλλο. Στη συνέχεια εντοπί-
στε ποιο είναι το κεντρικό πρόβληµα που απασχολεί το συγγραφέα.

Το αφηγηµατικό τµήµα του δοκιµίου: "Αναπλέαµε σιγά-σιγά... O σεβασµός της ζωής".
Το στοχαστικό τµήµα του δοκιµίου: "Η µπρούντζινη πόρτα υποχώρησε...στην χα-

ρά και κοινή προσπάθεια".  
Η µετάβαση από το ένα τµήµα στο άλλο τµήµα γίνεται µε τη µεταφορά "Η µπρού-

ντζινη πόρτα υποχώρησε και φάνηκε το µονοπάτι µέσα στη ζούγκλα". Με αυτόν τον
παραστατικό τρόπο ο στοχαστής-δοκιµιογράφος υποδηλώνει ότι ανακάλυψε τρόπο
να εισέλθει στην καρδιά του προβλήµατος. Το κεντρικό πρόβληµα είναι ο σεβασµός
της ζωής –σε όλες τις εκδηλώσεις και µορφές της– ως ύψιστη οικουµενική ηθική αρ-
χή.
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• ΣΕΛ. 162   
Ο συγγραφέας θεωρεί τη σκέψη καθοριστικό στοιχείο του πολιτισµού. Ο Ντεκάρτ

ξε-κινά τη σκέψη του από την αρχή: "Σκέπτοµαι, άρα υπάρχω". Σε τι διαφοροποιεί-
ται η σκέψη του Σβάιτσερ από εκείνη του Ντεκάρτ; Σχολιάστε τη µέσα σε µία πα-
ράγραφο.

Τόσο ο Ντεκάρτ όσο και ο Σβάιτσερ αποδέχονται ότι η σκέψη αποτελεί αναµφίβο-
λο πολιτιστικό στοιχείο, αφού πάνω σ’ αυτή θεµελιώνονται και διαµορφώνονται οι
σχέσεις των ανθρώπων µεταξύ τους, αλλά και µε τον εαυτό τους. Ο Ντεκάρτ στο έρ-
γο του "Λόγος περί της Μεθόδου", στο οποίο στηρίχτηκε ο ευρωπαϊκός ορθολογι-
σµός, προκρίνει το Λόγο ως θεµελιώδη αρχή ανακάλυψης της πραγµατικότητας, δη-
λαδή την αφηρηµένη σκέψη, το "Cogito ergo sum". Αφού σκέπτοµαι, επιβεβαιώνω την
ύπαρξή µου. Η αφηρηµένη σκέψη ή η συνείδηση, κατά τον Ντεκάρτ, δεν αναφέρεται
σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα, ζήτηµα, αντικείµενο ή πρόσωπο, απλώς επιβεβαιώνει
την ύπαρξη.  Ο Σβάιτσερ, αντίθετα, διατείνεται ότι η αφηρηµένη σκέψη δεν είναι δυ-
νατόν να είναι αφηρηµένη και καθαρή σκέψη. Η συνείδηση αποτελεί πάντα συνείδηση
κάποιου πράγµατος, γι’ αυτό και η σκέψη αναφέρεται σε κάτι συγκεκριµένο. Στο κεί-
µενό µας αναφέρεται στην αγάπη και στο σεβασµό για κάθε είδος ζωής. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει: "είµαι ζωή που θέλω να ζήση, πλαισιωµένη από τη ζωή που θέ-
λει να ζήση".

• ΣΕΛ. 162   
Πώς δικαιολογεί ο συγγραφέας την άποψή του ότι ο σεβασµός και η επιβεβαίωση

της ζωής είναι η "απόλυτη και βασική αρχή της ηθικής, αλλά συνάµα και το βασικό
αξίωµα της σκέψης";

Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη απάντηση, αφού η συγκεκριµένη σκέψη α-
ναφέρεται στη θέληση για ζωή, "είµαι ζωή που θέλω να ζήση, πλαισιωµένη από τη
ζωή που θέλει να ζήση", αυτόµατα αυτό σηµαίνει πως ο συγγραφέας σέβεται όχι µόνο
τη δική του ζωή αλλά και κάθε άλλο είδος ζωής. Παραδέχεται και αναγνωρίζει το δι-
καίωµα στη ζωή σε κάθε ον. Η αποδοχή και παραδοχή της ζωής αποτελεί ηθικό αξίω-
µα που εξυψώνει το ηθικό και πνευµατικό επίπεδο κάθε ανθρώπου. Οτιδήποτε εξυ-
ψώνει  και οδηγεί σε πρόοδο τη ζωή µας, κρίνεται ως θετικό στοιχείο, ενώ οτιδήποτε
την καταστρέφει ή λειτουργεί ανασχετικά στην πρόοδό της, θεωρείται αρνητικό.

• ΣΕΛ. 162   
Με βάση τις σκέψεις του Σβάιτσερ για τη ζωή γράψτε ένα δικό σας δοκίµιο µε

διά-θεση µάλλον χιουµοριστική. Προσπαθήστε να είστε αυθεντικοί και πρωτότυποι.
Πραγµατευθείτε το θέµα απλά και φυσικά σαν να µιλούσατε σε κάποιον. Aφήστε ε-
λεύθερη τη σκέψη σας να καλπάζει αχαλίνωτα στο χιούµορ, σε ό,τι ιδιότροπο και

TO ¢OKIMIO 205



παράξενο. Όµως, και όταν ακόµα περιπλανιέστε άσκοπα από την µία σκέψη στην
άλλη, πάντα να βρίσκεστε µέσα στο θέµα. H σύνδεση µπορεί να γίνει µε κάποιο α-
σήµαντο επεισόδιο που µπαίνει «παρεµπιπτόντως» στην κατάλληλη θέση. Ο τίτλος
του θέµατός σας µπορεί να είναι σαφής ή υπαινικτικός και µεταφορικός: π.χ. "Η α-
ξία της ζωής", "Το παιχνίδι της ζωής", "Ανεµοδείχτης", "Φτήνια", "Το κενό" κ.ο.κ.

Η (από)µυθοποίηση 
Κάπου κάπου, δεν µπορώ να πω, µας διακρίνει ως λαό µια τάση ειλικρίνειας.

∆ιερχόµαστε και κρίσεις αλήθειας. Πότε είµαστε ένας µεγάλος λαός µε µικρές σκέ-
ψεις και πότε ένας µικρός λαός µε µεγάλες σκέψεις. Οι κρίσεις, οι συγκρίσεις και τα
συµπτώµατα αποτελούν σηµεία της εθνικής µας αναφοράς στο χωροχρονικό πλαί-
σιο. Αναλογίζοµαι ότι η αρχαία µας µυθολογία είναι τόσο πλούσια σε ιστορικά πα-
ραδείγµατα και αντιλαµβάνοµαι από πού προέρχονται αυτές οι τόσο δυνατές σε έ-
νταση και διάρκεια µυθοπλασίες. Έπειτα, τη συγκρίνω µε τη νεοελληνική µας µυθο-
λογία και καταλήγω στο συµπέρασµα πως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συµπτώ-
µατα στην προσωπικότητά µας είναι και η ικανότητά µας να πλάθουµε µύθους για
τους "άλλους" αλλά και για τον εαυτό µας.

Αποτελεί, αναντίρρητα, σύµπτωµα της ελληνικής ψυχολογίας, αφού οι µύθοι που
πλάθουµε µας δηµιουργούν αίσθηµα ασφάλειας, αλλά και δυστυχίας. Πάντα παρου-
σιάζουµε τους εαυτούς µας ανώτερους, πιο έξυπνους και επιτήδειους. Ο µύθος µάς α-
ναπτερώνει το ηθικό, µάς εξυψώνει πνευµατικά και ηθικά. Κατά βάθος, όµως, είµαστε
δυστυχισµένοι, γιατί φαινόµαστε κατώτεροι από τις προσδοκίες µας. Ιδού ορισµένα
παραδείγµατα. Ως φοιτητές, όταν επιτυγχάνουµε και κρινόµαστε άξιοι στη δοκιµασία
κάποιου µαθήµατος, πάντα αναφωνούµε: "το πέρασα", όχι "µε πέρασε". Όταν συµβαί-
νει το αντίθετο αναφωνούµε: "µε έκοψε", όχι "κόπηκα". Πάντα αποδίδουµε την επιτυ-
χία στον εαυτό µας και πάντα την αποτυχία στους άλλους, στον "ξένο δάκτυλο". Σε ό-
ποιες εξετάσεις αποτύχουµε, "δίκαια" απιστούµε. Αν κάποιος συνάδελφος εξασφαλί-
σει κάποια προαγωγή, δεν την αναγνωρίζουµε. Αυτός ο άλλος έχει πάντα τον αναξιο-
κρατικό του τρόπο να ελίσσεται, να "έχει τα µέσα". Τα "µέσα", κατά κάποιον τρόπο,
αµβλύνουν το αίσθηµα του προσωπικού µας χρέους και της ευθύνης. ∆εν ισχυρίζοµαι
πως δεν υπάρχουν. Απεναντίας. ∆εν έχουµε, ωστόσο, το δικαίωµα να αποδίδουµε πά-
ντα τις αποτυχίες µας σε αυτά, και µάλιστα µε µεταφυσικό τρόπο. 

Ένας άλλος µύθος τώρα αναφέρεται στην ελληνική εξυπνάδα, στην καπατσοσύνη
και στην επιτηδειότητά µας. Σε αντιδιαστολή έρχεται ο µύθος των "άλλων" λαών, του
κουτόφραγκου, του αχρείου, του απολίτιστου, του βάρβαρου... Από τη µια θεωρούµε
τον εαυτό µας ανώτερο και από την άλλη... υιοθετούµε τα ξένα πρότυπα. 

Στην ικανότητά µας για µυθοπλασία, µπορούµε να προσθέσουµε έναν ακόµη µύθο.
Πάντα θεωρούµε τον εαυτό µας πανέξυπνο, πανέµορφο και αξιόλογο. Για κάποιον
αξιόλογο συµπατριώτη µας, ωστόσο, εκφράζουµε την αδυναµία µας να τον αποδε-
χτούµε και τον απορρίπτουµε. Παράδειγµα: "ναι µεν είναι...αλλά... δεν...". Και µόνο
η παρουσία του αποτελεί για µας απειλή. Μας θίγει προσωπικά και µας προσβάλλει.
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Γι’ αυτό πάντα τον µειώνουµε. ∆εν αντέχει στη σύγκριση µε τον εαυτό µας. 
Νοµίζω ότι είναι καιρός να σταµατήσουµε να πλάθουµε µύθους. Η µυθοπλασία

ποτέ δεν ωφέλησε κανέναν. Ίσως, πρόσκαιρα λειτούργησε ως αγχολυτικό και ψυχο-
λογικό έρεισµα. Η πραγµατικότητα, όµως, µας διαψεύδει. Ίσως θα πρέπει να την α-
ντικρίσουµε καταπρόσωπο, να στηριχτούµε στις δικές µας δυνάµεις και να αφήσουµε
τους "άλλους" να πλάθουν µύθους για µας παρά εµείς για τον εαυτό µας. Αλλιώς, θα
εξακολουθούµε να αντικρίζουµε στον καθρέφτη µας το Μεγαλέξανδρο ή τον Ωνάση
και όχι τον Καραγκιόζη που ονειρεύεται τον κόσµο και τον εαυτό του µε τη µόνιµη
τέχνη της ηθοποιίας και (ίσως) της υποκρισίας.
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II. APΘPO

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΤΙ (ΜΑΣ) ΣΥΝΕΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

• ΣΕΛ. 168  
∆ιατύπωσε µε δικό σου λόγο τα ερωτήµατα που θέτει ο συγγραφέας σχετικά µε

το ποδόσφαιρο.

Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, δύο είναι τα κύρια ερωτήµατα που προκύπτουν. Το
πρώτο σχετίζεται µε το παγκόσµιο ενδιαφέρον που προκαλεί ένα αθλητικό γεγονός
το οποίο από τη φύση του δεν έχει καθοριστικές συνέπειες στην κοινωνία, σε αντίθε-
ση µε ένα σηµαντικό πολιτικό ή οικονοµικό γεγονός. Το δεύτερο σχετίζεται µε το ίδιο
το ποδόσφαιρο και τη φύση του. Αναρωτιέται, γιατί ειδικά το ποδόσφαιρο και όχι
κάποιο άλλο άθληµα συγκινεί και συνεπαίρνει αδιακρίτως εκατοµµύρια ανθρώπους. 

• ΣΕΛ. 168
Τι νοµίζετε ότι εξυπηρετεί η διαίρεση του άρθρου σε ενότητες µε πλαγιότιτλους;

Ο αρθρογράφος έχει χωρίσει σε νοηµατικές ενότητες το άρθρο, ώστε οι αναγνώ-
στες να διευκολύνονται στην παρακολούθηση της συλλογιστικής του πορείας και να
αντιλαµβάνονται καλύτερα και µε µια πρώτη µατιά τα θέµατα που πραγµατεύεται.
Κάθε ενότητα ασχολείται και µε διαφορετικό θέµα, σχετικό πάντως µε το συγκεκρι-
µένο άθληµα. 

• ΣΕΛ. 168
Γιατί, σύµφωνα µε το συγγραφέα, µόνο το ποδόσφαιρο από όλα τα αθλήµατα ε-

νώνει τους πάντες και έχει γίνει σήµερα το παγκόσµιο άθληµα; Συµφωνείτε ή δια-
φωνείτε µε την άποψη αυτή; 

Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, από τη στιγµή που η κοινωνία µας διακρίνεται για
το µαζικό και παγκόσµιο χαρακτήρα της και αγκαλιάζει ποικιλοτρόπως όλους τους
ανθρώπους (πολιτισµός, πληροφόρηση, συνήθειες), κατά τον ίδιο τρόπο τους ενώνει
και στη διασκέδαση. Από τα αρχαία χρόνια στα µεγάλα αστικά κέντρα υπήρχαν µορ-
φές µαζικού θεάµατος, µαζικής διασκέδασης. Το ποδόσφαιρο, καθώς συνδυάζει τις
ατοµικές επιδόσεις µε τις συλλογικές προσπάθειες και την αποτελεσµατική στρατηγι-
κή, ταυτίζεται µε το ρωµαϊκό αµφιθέατρο, τις αρένες και τον ιππόδροµο. Η ψυχαγω-
γία του όχλου, εξάλλου, διεγειρόταν και απαιτούσε για την ικανοποίηση των ανα-
γκών της θέαµα βίαιης και σκληρής σύγκρουσης µεταξύ ατόµων και οµάδων. Το πο-
δοσφαιρικό γήπεδο, απ’ την άλλη, είναι το µόνο που έχει τη δυνατότητα να στεγάσει
τόσο µεγάλο αριθµό θεατών. Παράλληλα, η οµάδα ενώνει τους οπαδούς και γίνεται
"ιδεολογία". Απαιτεί σύµπνοια και προσήλωση. Παρέχει σύµβολα, σηµαίες, ύµνους
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και χρώµατα. Με λίγα λόγια, επιτρέπει την οµαδοποίηση των µαζών, τη συλλογική
ταύτιση µε ένα χώρο που αγκαλιάζει διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές ιδεολο-
γίες αλλά και κοινωνικές τάξεις. Προσφέρει καταφύγιο στους ανθρώπους και ικανο-
ποιεί την έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει σε µια οµάδα. 

Ακόµη, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ένα τελευταίο στοιχείο, που αφορά κυ-
ρίως τους άνδρες. ∆ίνει διέξοδο στην ανδρική επιθετικότητα, την τονώνει και την ε-
κτρέφει. Καθιερώνει και µιµείται τελετουργικά και αγωνιστικά µια πράξη.

Ωστόσο, θα µπορούσαµε να αντιτάξουµε και µια διαφορετική άποψη για το θέµα
που προβληµατίζει τον αρθρογράφο. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, τα τελευταία δε-
κατέσσερα χρόνια, κυρίαρχη θέση κατέχει και η καλαθοσφαίριση (µπάσκετµπολ), χά-
ρη στις νίκες της Εθνικής µας οµάδας. Σε άλλες χώρες, επίσης, είναι διαδεδοµένα και
άλλα αθλήµατα (στις Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, το ποδόσφαιρο βρίσκεται
σε εµβρυακή κατάσταση και συγκινεί ελάχιστους). 

Οφείλουµε, πάντως, να οµολογήσουµε ότι το συγκεκριµένο άθληµα, όπως και κάθε
συλλογικό άθληµα, συνδέει τους ανθρώπους, αφού ταυτίζει τους κοινούς στόχους
και τις επιδιώξεις τους, θωρακίζει το πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαιότητας, καλ-
λιεργεί την ευγενή άµιλλα και τον υγιή ανταγωνισµό και αναπτύσσει φιλικές σχέσεις
µεταξύ των ανθρώπων. Το µόνο αρνητικό φαινόµενο που ελλοχεύει είναι η απόκτηση
από ορισµένους "φιλάθλους" της ψυχολογίας της µάζας. Ιδιαίτερα, όταν απουσιάζει
το κριτικό πνεύµα και ο προσωπικός τρόπος σκέψης, τα άτοµα µεταβάλλονται σε
πειθήνια όντα που υπακούουν άκριτα, πιστά και φανατικά στις επιταγές των οικονο-
µικών και πολιτικών συµφερόντων· δεν επιδιώκουν, βέβαια, τίποτε άλλο από το να
τους χειραγωγήσουν ιδεολογικά και να τους αποπροσανατολίσουν κοινωνικά, µετα-
στρέφοντας την προσοχή τους από τα σηµαντικά κοινωνικά και πολιτικά προβλήµα-
τα σε έναν τοµέα που "όλους τους ενώνει".

• ΣΕΛ. 168
∆έχεστε την άποψη του συγγραφέα ότι το ποδόσφαιρο συνδέεται µε την ανδρική

επιθετικότητα;

Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ανάγκη αυτής της επιθετικής συλλο-
γικής ταύτισης είναι µεν παγκόσµια, αφορά, όµως, το ανδρικό φύλο, εφόσον µε τις ά-
γριες χαρές και τις ταπεινωτικές λύπες, που προκαλεί, συµπυκνώνει και συµβολίζει
το ρόλο που έχει αναλάβει το ανδρικό φύλο. Απευθύνεται στους άνδρες, οι οποίοι
µέσα από αυτό επιβεβαιώνουν το ρόλο τους· γεγονός που, βέβαια, δε σηµαίνει πως
προσφέρει άλλοθι σε όλους τους ποδοσφαιρικούς χώρους, ώστε να µετατρέπονται σε
αρένες. Επίσης, δε σηµαίνει ότι σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, εκτός από τους παί-
κτες, θα βλέπουµε στον αγωνιστικό χώρο οπαδούς-χούλιγκανς. Πέρα από το ποδό-
σφαιρο, υπάρχουν σαφέστατα και άλλα αθλήµατα για την εκτόνωση των παθών και
για την εξωτερίκευση της εσωτερικής οργής και ορµής. Ο ποδοσφαιρικός χώρος προ-
σφέρεται και για κοινωνιολογική ανάλυση, αφού αποτελεί µικρογραφία της κοινω-
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νίας, η οποία είναι βασισµένη πάνω σε ανδροκρατικά πρότυπα. Απ’ τη µια πλευρά,
προσφέρεται για αναφώνηση διαµαρτυριών, προπηλακισµών, βωµολοχιών εκ µέρους
των θεατών· αυτό σηµαίνει πως επιτελεί ένα ζωτικής σηµασίας ρόλο, την εκτόνωση
από την καταπίεση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Απ’ την άλλη, αποτελεί «το όπιο
του λαού», αφού παρέχει τη δυνατότητα στην κάθε µορφής "εξουσία" να τον χειρα-
γωγεί και να τον κατευθύνει όπου αυτή θέλει. Αποτελεί συµφέρον για την "εξουσία"
να φανατίζεται ο λαός µε καθετί που δε σχετίζεται µε την ίδια. 

Ο φανατισµός διακρίνεται περίτρανα στην περίπτωση του ανδρικού φύλου, καθώς
ο άνδρας διαθέτει και µυϊκή δύναµη και σωµατικά προσόντα και προβάλλει, µέσα
από το φανατισµό, την τάση του για επίδειξη της σεξουαλικότητάς του. 

Κάποιοι κοινωνιολόγοι, ωστόσο, διατυπώνουν µια διαφορετική γνώµη· αφού το
ποδόσφαιρο ταυτίζεται µερικώς µε τις δοµές του κοινωνικού συστήµατος, προσφέρει
τη δυνατότητα για κοινωνική ανάδειξη. Όποιος είναι ικανότερος και διαθέτει προσό-
ντα, µπορεί να καταξιωθεί κοινωνικά. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και στον ποδο-
σφαιρικό χώρο. Οι οµάδες που διακρίνονται για τη συλλογικότητά τους και για τους
τεχνικά καταρτισµένους παίκτες είναι αυτές που αναδεικνύονται πρωταθλήτριες.

• ΣΕΛ. 168
α) Από πού προέρχεται η λέξη Mundial και τι σηµαίνει στην πρώτη σηµασία της; 
β) Να σχηµατίσετε φράσεις, χρησιµοποιώντας τα παρακάτω ονοµατικά σύνολα:

πολιτιστικός περίγυρος, καθοριστικές επιπτώσεις, παγκόσµια σύµπνοια, κοινή συνι-
σταµένη, ατοµικές επιδόσεις, συλλογική ταύτιση, αποτελεσµατική στρατηγική. 

γ) Να βρείτε σύνθετες λέξεις µε β' συνθετικό –συλλέκτης και –ποίηση. 
δ) Να χρησιµοποιήσεις τη λέξη παγκοσµιοποίηση σε φράσεις, αλλάζοντας στον

παραδειγµατικό άξονα τη γενική που µπορεί να συνοδεύει τη λέξη, π.χ. παγκοσµιο-
ποίηση της αγοράς. 

ε) Οι λέξεις ψυχαγωγία και διασκέδαση είναι σήµερα σχεδόν συνώνυµες, αλλά
διέφεραν σηµασιολογικά στην αρχαιότητα. Να τις ετυµολογήσετε µε τη βοήθεια λε-
ξικού και να ελέγξετε σε τι διέφεραν. 

στ) Nα αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις / φράσεις του κειµένου µε άλλες ι-
σοδύναµες: θεάµατος, συνυφασµένου, αµείλικτο, παρέχουν διέξοδο, εγείρει, εκτρέ-
φει.

α) Προέρχεται από τη λατινική λέξη mundus-i (ο κόσµος, ο ουρανός, το σύµπαν, η
οικουµένη). Στην ισπανική γλώσσα η λέξη mundial σηµαίνει: παγκόσµιος.

β) Φράσεις µε ονοµατικά σύνολα: 
à Ο πολιτιστικός περίγυρος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην πνευµατική ανά-

πτυξη του ατόµου, καλλιεργεί το ήθος και διαπλάθει το χαρακτήρα.
à Η αδιαφορία µας για το φυσικό περιβάλλον και η καθηµερινή επιδείνωση του οι-

κολογικού προβλήµατος θα έχει καθοριστικές επιπτώσεις για τη ζωή µας. 
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à Για τον περιορισµό των συγκρούσεων και των εντάσεων µεταξύ των χωρών και
για την κατάπαυση των πολεµικών εχθροπραξιών επιβάλλεται η ύπαρξη παγκό-
σµιας σύµπνοιας.

à Η πρόκριση της οµάδας µας στον τελικό ήταν αποτέλεσµα της κοινής συνισταµέ-
νης των προσπαθειών που κατέβαλαν ο προπονητής, ο πρόεδρος, οι παίκτες, αλλά
και οι φίλαθλοί µας.

à Οι ξεχωριστές ατοµικές επιδόσεις των αθλητών µας στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα
Στίβου συνέβαλαν, ώστε η Εθνική µας οµάδα να κατακτήσει το στόχο της.

à Η συλλογική ταύτιση ισοδυναµεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε παθητικοποίηση
των µελών και απουσία ενεργητικής ατοµικής συνεισφοράς.

à Η αποτελεσµατική στρατηγική, που ακολούθησε το Υπουργείο Οικονοµικών, συ-
νέβαλε στη µείωση της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δηµοσιονοµικών εσό-
δων.

γ) à Με β΄συνθετικό -συλλέκτης:
βιβλιοσυλλέκτης, νοµισµατοσυλλέκτης, γραµµατοσυλλέκτης, ρακοσυλλέκτης, τρο-

φοσυλλέκτης, ηλιοσυλλέκτης, ναρκοσυλλέκτης, καρποσυλλέκτης, καπνοσυλλέκτης, υ-
δροσυλλέκτης, ρητινοσυλλέκτης, ψηγµατοσυλλέκτης.

à Με β΄ συνθετικό -ποίηση:     
αδελφοποίηση, αντιποίηση, αξιοποίηση, αποποίηση, γελοιοποίηση, διαφοροποίη-

ση, δηµοσιοποίηση, δραµατοποίηση, ειδοποίηση, επισηµοποίηση, εκποίηση, ενοποίη-
ση, θεοποίηση, ικανοποίηση, ισχυροποίηση, κακοποίηση, κρατικοποίηση, κλωνοποίη-
ση, µυθοποίηση, µεταποίηση, οικειοποίηση, οµαδοποίηση, παγκοσµιοποίηση, παρα-
ποίηση, περιποίηση, πιστοποίηση, προσποίηση, προσωποποίηση, ρευστοποίηση, σελι-
δοποίηση, σταθεροποίηση, τακτοποίηση, τελειοποίηση, τροποποίηση, τυποποίηση,
χρησιµοποίηση, 

δ) Παγκοσµιοποίηση: των σχέσεων, της οικονοµίας, του κεφαλαίου, της πληροφό-
ρησης, της επικοινωνίας, του εµπορίου, του πολιτισµού, της παραγωγής, του προβλή-
µατος, της τεχνολογίας, των δικαιωµάτων.

ε) Η λέξη ψυχαγωγία είναι σύνθετη και προέρχεται από το ψυχή + αγωγός < άγω.
Η πρώτη σηµασία της ήταν καθοδήγηση της ψυχής, χειραγώγηση. Στις µέρες µας ση-
µαίνει αναψυχή και σχετίζεται µε δηµιουργικές ενέργειες και δραστηριότητες που
τέρπουν και ωφελούν στην ψυχική και πνευµατική καλλιέργεια, αλλά και στη σωµα-
τική διάπλαση. Στην έννοια της ψυχαγωγίας µπορούµε να συµπεριλάβουµε τον αθλη-
τισµό, την τέχνη (µουσική, χορός, θέατρο, κινηµατογράφος, εικαστικές τέχνες, λογο-
τεχνία), τις εκδροµές (επαφή µε τη φύση, ταξίδια, γνωριµία άλλων πολιτισµών, επί-
σκεψη σε µουσεία), τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις φιλικές συντροφιές τις ερασιτε-
χνικές απασχολήσεις (ψάρεµα, κυνήγι, φιλοτελισµός...), την ανάγνωση βιβλίων και
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την παρακολούθηση εκπαιδευτικών και όχι µόνο τηλεοπτικών προγραµµάτων.
Η λέξη διασκέδαση προέρχεται από το αρχαίο ρήµα διασκεδάννυµι που σηµαίνει

διασκορπίζω, διαλύω. Σχετίζεται µε την απόλαυση, την ανεµελιά, το γλέντι, το «δια-
σκορπισµό» της ψυχής, µε στόχο την εκτόνωση / απαλλαγή –προσωρινή σίγουρα–
από καταστάσεις συνθήκες που συνθλίβουν την ψυχή και το µυαλό. Aν και η διασκέ-
δαση δε συνοδεύεται από αισθήµατα γαλήνης και εσωτερικής πληρότητας, όπως η
ψυχαγωγία, σήµερα οι δύο όροι αρκετές φορές συγχέονται, καθώς η ψυχαγωγία τεί-
νει να εκπέσει σε διασκέδαση. Aς µην ξεχνάµε, εξάλλου, πως στην έννοια αυτού του
τελευταίου όρου συµπεριλαµβάνεται για πολλούς και η κάθε µορφής κατάχρηση
(χαρτοπαιξίας, ποτού, ηδονής κλπ.).

στ) Ισοδύναµες λέξεις:
à θεάµατος: εκδήλωσης, παράστασης, φιέστας, προβολής.
à συνυφασµένου: συνδεδεµένου, συναρτηµένου, συσχετισµένου, συνηµµένου, εξαρ-

τηµένου. 
à αµείλικτο: βίαιο, σκληρό, ασυγκίνητο, σκληρό, άτεγκτο, αδυσώπητο, άσπλαχνο.
à παρέχουν διέξοδο (στην ανάγκη): δίνουν/προσφέρουν/προτείνουν λύση, δίοδο,

διαφυγή, ικανοποιούν την ανάγκη.
à εγείρει: προκαλεί, ξεσηκώνει.
à εκτρέφει: αυξάνει, τροφοδοτεί, µεγεθύνει, καλλιεργεί, ενισχύει, υποθάλπει.

• ΣΕΛ. 169
Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι στις µέρες µας η γυναίκα έχει υιοθετήσει αρκετά

από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά αποδίδονται στον άνδρα. Ένα τέτοιο χα-
ρακτηριστικό είναι και η επιθετικότητα που εκδηλώνεται σε διάφορους τοµείς της
ζωής. Συµφωνείτε µε την άποψη αυτή; Να αναπτύξετε τις δικές σας απόψεις.

Στις παλαιότερες κοινωνίες η οικογένεια στηριζόταν στο πατριαρχικό σύστηµα
και µεταλαµπάδευε ιδέες και αξίες από γενιά σε γενιά, αναπαράγοντας τις ανδροκρα-
τικές αντιλήψεις για τη δοµή της κοινωνίας. Η γυναίκα ήταν αποκλεισµένη από κάθε
δραστηριότητα και εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον άνδρα. Η πολυπλοκότητα, ό-
µως, των κοινωνικών δοµών και αναγκών και οι πολύπλευρες οικονοµικές συσχετί-
σεις της σηµερινής κοινωνίας έδωσαν στη γυναίκα τη δυνατότητα να καταλάβει τη
θέση που της ανήκε. Η µυϊκή της δύναµη αποτελούσε σίγουρα µειονέκτηµα σε σχέση
µε τον άνδρα. 

∆εν µπορούµε, ωστόσο, να ισχυριστούµε ότι για όλα ευθύνεται ο βιολογικός παρά-
γοντας. Οι ανδροκρατικές αντιλήψεις, που την ήθελαν ντροπαλή, δειλή, συνεσταλµέ-
νη, διστακτική, υποχωρητική, αναποφάσιστη, υποχώρησαν, καθώς επέδρασαν µε τρό-
πο καταλυτικό πάνω της οι κοινωνικές συνθήκες. Η επιρροή που δέχτηκε από αυτές
διέπλασε το χαρακτήρα της, αναµόρφωσε την ιδεολογία της και προσανατόλισε σε
διαφορετικά πεδία, ως τώρα άγνωστα σε αυτήν, τις πράξεις και ενέργειές της. Έτσι η
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γυναίκα, όπως ήταν φυσικό, αφού είχε τις ικανότητες, διείσδυσε σε ανδροκρατούµε-
να επαγγέλµατα, τα οποία απαιτούσαν δυναµική παρουσία και έντονο ανταγωνισµό.
Συνέπεια των παραπάνω ήταν και η σταδιακή αναµόρφωση του χαρακτήρα της, κα-
θώς υπερνίκησε τις όποιες αδυναµίες απέδιδε το «ισχυρό» φύλο στη γυναικεία φύση
της και στο βιολογικό παράγοντα. Κατέλαβε διοικητικές θέσεις και επέδειξε πυγµή
και ικανότητες αντάξιες των ανδρών. Εύλογα, εποµένως, υιοθέτησε και καλλιέργησε
µέσα της την επιθετική συµπεριφορά, που ως τώρα ήταν χαρακτηριστικό γνώρισµα
των ανδρών.

• ΣΕΛ. 169
Συζητήστε πώς διαφοροποιούνται οι αντιδράσεις του θεατή: α) όταν παρακολου-

θεί έναν αθλητικό αγώνα από την τηλεόραση και β) όταν βρίσκεται µέσα στο γήπεδο
ανάµεσα στο πλήθος των θεατών.

Σαφέστατα και υπάρχει διαφοροποίηση στις αντιδράσεις του θεατή της πολυθρό-
νας από το θεατή του γηπέδου. 

Η παρακολούθηση ενός αγώνα από την τηλεόραση συνδυάζεται µε την οικογενεια-
κή γαλήνη και τις οικιακές ανέσεις. Σπάνια θα εντοπίσουµε συµπτώµατα οργής ή βί-
αιης αντίδρασης. Συνήθως ο θεατής αντιµετωπίζει µε ψυχραιµία και αταραξία γεγο-
νότα στα οποία δεν είναι ο ίδιος παρών. Σ’ αυτό συµβάλλει και η νηφάλια, συνήθως,
κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο εκφωνητής, ο οποίος δεν προτίθεται να ανα-
µοχλεύσει τα πάθη και σε γενικές γραµµές είναι αντικειµενικός. Παράλληλα, δε δια-
πιστώνουµε στον οικιακό µας χώρο την ψυχολογία του όχλου, που είναι ικανή να
µας οδηγήσει σε εκτροπές και βίαιες ενέργειες. Η ύπαρξη της τεχνολογίας µάς βοηθά
να διαλευκάνουµε µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, αν πραγµατικά υπάρχει αδικία σε
βάρος της οµάδας µας. Ακόµη και να ήθελε, όµως, ο θεατής της τηλεόρασης να εκτο-
νώσει το πάθος του, η απουσία αντιπάλου δεν τον βοηθά. Aποτέλεσµα όλων των πα-
ραπάνω είναι να αντιµετωπίζονται όλες «οι φάσεις» µε περισσότερη διαλλακτικότη-
τα και αντικειµενικότητα.

Η παρακολούθηση του αγώνα στο γήπεδο συνοδεύεται από την φορτισµένη συναι-
σθηµατική κατάσταση και των άλλων οπαδών, από µια ηλεκτρισµένη και τεταµένη α-
τµόσφαιρα. Οι κραυγές, τα συνθήµατα και από τις δυο πλευρές, οι υβριστικές φρά-
σεις, οι χυδαιότητες, η βωµολοχία, οι σηµαίες, οι ύµνοι και τα αυτοσχέδια τραγούδια
οδηγούν το θεατή στην υιοθέτηση της ψυχολογίας της µάζας. Η εικόνα του σπιτιού
µετασχηµατίζεται και στη θέση της αµερόληπτης στάσης τοποθετείται το πάθος, η
διάθεση για νίκη. Η πνευµατική ηρεµία και γαλήνη, η κριτική ικανότητα και η ηθική
στάση υποχωρούν και τη θέση τους πολύ συχνά καταλαµβάνουν βανδαλικές και βάρ-
βαρες τάσεις. Ο θεατής φανατίζεται και χάνει τον αυτοέλεγχό του. Αφιονίζεται και ε-
νεργεί όπως και οι άλλοι οπαδοί. Μαζοποιείται.
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• ΣΕΛ. 169
Αν ασχολείστε µε κάποιο άλλο οµαδικό άθληµα, εκτός από το ποδόσφαιρο, π.χ.

καλαθόσφαιρα, υδατοσφαίριση κτλ., συζητήστε τις εµπειρίες σας ως αθλούµενοι και
ως θεατές.

Χωρίς αµφιβολία, ο καθένας από µας έχει κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, κλίσεις
και δεξιότητες, καθώς και προτιµήσεις. Σε άλλους αρέσει το ποδόσφαιρο, σε άλλους
η πετόσφαιρα (βόλεϊ), σε άλλους η καλαθόσφαιρα (µπάσκετ) και σε άλλους κάποια α-
θλήµατα λιγότερο διαδεδοµένα στο ευρύ κοινό. Το δικό µου ενδιαφέρον εστιάζεται
στο µπάσκετ, είτε ως ερασιτέχνης παίκτης στη σχολική µου οµάδα είτε ως θεατής στο
γήπεδο και στην τηλεόραση. Οι συγκινήσεις που προσφέρει είναι µοναδικές, ενώ τα
βιώµατα που παρέχει η οµαδική ενασχόληση και οι εµπειρίες που αποκοµίζω συντε-
λούν στην ευκολότερη ένταξή µου στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, βοηθώ τη σωµα-
τική µου διάπλαση και διατηρώ το σώµα και την υγεία µου σε καλή κατάσταση. 

Αρχικά, αποκοµίζω, όπως προανέφερα, σωµατικά οφέλη. Εξασκώ τους µυς του σώ-
µατός µου, αποκτώ δύναµη και προάγω τη σωµατική µου ευεξία. Στον πνευµατικό το-
µέα καλλιεργώ την αντίληψή µου, αναπτύσσω την κρίση και τη φαντασία µου. Πρέπει
να βρίσκοµαι συνεχώς σε επαγρύπνηση και ετοιµότητα, ώστε να επιλέξω την κατάλλη-
λη ενέργεια, ανάλογα µε το ρυθµό και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Στον ηθικό τοµέα, α-
ναπτύσσω αρετές, όπως είναι η συνειδητοποίηση της συλλογικής, αλλά και προσωπι-
κής αξίας, της ευγενούς άµιλλας, της αλληλοσυµπαράστασης και αλληλεγγύης, καθώς
και της αποδοχής της ανωτερότητας του αντιπάλου. Όλα αυτά προάγουν τη δραστη-
ριότητα, την ενεργητικότητά µου, καθώς και το αγωνιστικό µου πνεύµα. Αυτό το άθλη-
µα, όµως, έχει εκτός από ηθική και κοινωνική προσφορά. Προάγει την υπευθυνότητα,
τη συνεργασία, την πειθαρχία στους κανόνες, την κοινή προσπάθεια, στοιχεία που κρί-
νονται απαραίτητα στον κοινωνικό στίβο. Εξάλλου, αν το προσεγγίσει κάποιος και
από ψυχολογική άποψη, θα αντιληφθεί ότι αποτελεί ψυχαγωγία µε όλη τη σηµασία της
λέξης, καθώς σε γεµίζει µε αισθήµατα γαλήνης και εσωτερικής πληρότητας.

Ως θεατής, προσέχω περισσότερο την τακτική που ακολουθούν οι προπονητές, κα-
θώς και τις κινήσεις των επαγγελµατιών παικτών µέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό
θα µε βοηθήσει να υιοθετήσω κι εγώ κάποιες από αυτές τις τεχνικές και να βελτιώσω α-
κόµη περισσότερο τον τρόπο που παίζω. Επίσης, µε βοηθά να αντιµετωπίζω δίκαια, α-
µερόληπτα και αντικειµενικά κάποιες φάσεις µέσα στο γήπεδο, που, ως παίκτης, ίσως
να µην είχα τη δυνατότητα να τις αντιληφθώ. Το µόνο µελανό σηµείο, κοινό µε το πο-
δόσφαιρο, που, δυστυχώς, το υιοθέτησε και το δικό µου άθληµα είναι τα φαινόµενα
βίας και επιθετικότητας από την πλευρά κάποιων φανατικών οπαδών. Πιστεύω, όµως,
πως µε την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, ιδίως των µικρών παιδιών, και τη συνδροµή
των φορέων κοινωνικοποίησης, αυτό το φαινόµενο µπορεί να περιοριστεί ή και να ε-
ξαλειφθεί. ∆ε θα κερδίσει µόνο ο αθλητισµός, αλλά και ο καθένας µας προσωπικά.
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• ΣΕΛ. 169
Συζητήστε σε οµάδες τα παρακάτω αποσπάσµατα από κείµενα που δηµοσιεύτη-

καν στον τύπο µε αφόρµηση το Mundial 1998 και αναπτύξτε τα.
à Πρώτο κείµενο

Τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήµατα των χωρών που µετέχουν σε ένα παγκόσµιο
κύπελλο, από τη στιγµή που συµπεριλαµβάνουν στις τάξεις τους παίκτες ίδιας εθνι-
κότητας, αν και από αντίπαλες οµάδες, είναι ικανά να τονώσουν το εθνικό αίσθηµα
και να δηµιουργήσουν στενές σχέσεις µεταξύ των πολιτών µιας χώρας. Τώρα, πλέον,
δεν είναι αντίπαλοι, ούτε διαιρεµένοι σε φατρίες. Είναι σύµµαχοι κάτω από τη ση-
µαία της εθνικής οµάδας και αγωνίζονται µε τον τρόπο τους για να τη στηρίξουν και
να την αναδείξουν.  

Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονοµικές, αλ-
λά και πολιτικές, µεταξύ των χωρών του πλανήτη. Σίγουρα, όµως, το ποδόσφαιρο α-
ποτελεί έναν από τους πιο συνεκτικούς και ενοποιητικούς παράγοντες για όλα τα έ-
θνη. Αυτή η ενοποίηση διακρίνεται εµφανέστερα στα παγκόσµια πρωταθλήµατα πο-
δοσφαίρου, όταν συγκεντρώνονται πολλές εθνικές οµάδες σε µια συγκεκριµένη χώρα
για τη διεκδίκηση του βαρύτιµου τροπαίου. Έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή
άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, µε διαφορετική κουλτούρα, πολιτιστικό επίπεδο
και αντιλήψεις. Οι λαοί γνωρίζονται µεταξύ τους και αναπτύσσουν δεσµούς φιλίας
και συνεργασίας. Προβαίνουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές και κατανοούν τη συµπε-
ριφορά των αλλοεθνών, που ενδεχοµένως και να είχαν παρεξηγήσει. Στις σχέσεις
τους, ενδεχοµένως, να αναπτυχθούν και δεσµοί αντιπάθειας ή µίσους, εξαιτίας κά-
ποιου άδικου αποτελέσµατος ή ήττας. Αυτό, όµως, αποτελεί την εξαίρεση που επιβε-
βαιώνει τον κανόνα. 

à ∆εύτερο κείµενο
Το ποδόσφαιρο συνδυάζει τη δύναµη µε την καλλιτεχνία. Αυτό πρέπει να το αναγνω-

ρίσουµε. Η δύναµη και οι βίαιες προσπάθειες παραπέµπουν σε "πολεµική σύρραξη". Σ’
αυτό, εξάλλου, συµβάλλουν και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφηµερίδων. Τίτλοι ό-
πως: "εκρηκτική επίθεση", "αµυντική στρατηγική", "ο κανονιέρης των γηπέδων", "λιο-
νταρίσια δύναµη", "αντίπαλο στρατόπεδο", "σε διάταξη µάχης", παραπέµπουν ξεκάθα-
ρα σε πόλεµο. ∆εν αρκεί η δύναµη, ωστόσο, για να καταβάλει µια οµάδα την αντίπαλό
της. Χρειάζεται εξυπνάδα, επιδέξιες και εύστροφες κινήσεις, χάρη και αρµονία στο παι-
χνίδι της. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την «καλλιτεχνική» πλευρά του αθλήµατος.
∆υστυχώς, αρκετές φορές ξεχνιέται αυτή η πλευρά µιας ποδοσφαιρικής συνάντησης,
καθώς δηµιουργείται στους θεατές ένα αίσθηµα αποχαύνωσης και παθητικής παρακο-
λούθησης. Το µυαλό αδρανεί και η κρίση περιορίζεται. Περισσότερο µένουν ανεξίτηλα
αποτυπωµένες οι βίαιες σκηνές, παρά η τέχνη και η ευστροφία. Η µαζική ψυχολογία,
που εµποτίζει την ψυχή και το πνεύµα, δεν αργεί κάποτε να δηµιουργήσει εκτεταµένα ε-
πεισόδια µε απρόβλεπτες συνέπειες. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσιπενταε-
τίας, έχουµε, δυστυχώς, και στη χώρα µας τέτοιου είδους παραδείγµατα.
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• ΣΕΛ. 170
Συζητήστε τις εµπειρίες σας από διάφορες µορφές οµαδικής ψυχαγωγίας, π.χ. από

µια συναυλία κλασικής ή σύγχρονης µουσικής, από ένα πανηγύρι, από ένα χορό,
από έναν αθλητικό αγώνα κτλ. Ποια µορφή οµαδικής ψυχαγωγίας σας συνεπαίρνει
και γιατί; Αναπτύξτε σε ένα άρθρο για το σχολικό περιοδικό... που θα στοιχεί προς
το περιεχόµενο και συγχρόνως θα προσελκύει τον αναγνώστη.

Η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους
Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι καθιερωµένες, όπως κάθε χρόνο τέτοια ε-

ποχή, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή µας. Η συρροή του κόσµου ήταν µεγάλη,
µεγαλύτερη ίσως από κάθε άλλη χρονιά. Σ’ αυτό συνέβαλαν, εξάλλου, οι πολλές συ-
ναυλίες µε Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές, αλλά και οι παραστάσεις αρχαίων
τραγωδιών, µε τη συµµετοχή πολλών µαθητών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, που
έλαβαν χώρα στο µικρό µας θέατρο υπό την καθοδήγηση έµπειρων σκηνοθετών. Όλοι
οι κάτοικοι της περιοχής συνέδραµαν, όσο µπορούσε ο καθένας φυσικά, στην επιτυ-
χία του "Πολιτιστικού Αυγούστου". Ποιος θα µπορούσε άραγε να διανοηθεί ότι η πε-
ριοχή µας κατά τη διάρκεια των διακοπών θα συγκέντρωνε τέτοιο πλήθος κόσµου;
Ποιος θα µπορούσε να σκεφτεί πως το ανοιχτό µας θέατρο όχι µόνο θα γέµιζε, αλλά
θα επικρατούσε συνωστισµός κι έξω από αυτό; 

Το αληθινό έργο τέχνης είναι πολιτισµός
Κάποιος είχε πει ότι η τέχνη είναι µια µορφή επικοινωνίας. Ο καλλιτέχνης επικοι-

νωνεί µε το κοινό του. Και το κοινό, ωστόσο, συµµετέχει σ’ αυτή τη διαδικασία. Η
µέθεξη µε τους ήχους προσφέρει αισθητική καλλιέργεια, αισθητική συγκίνηση και α-
πόλαυση. Το κοινό ταυτίζεται µε το δηµιούργηµα, εµπνέεται και φαντάζεται. Τα συ-
ναισθήµατα και ο λυρισµός είναι εµφανή, είτε πρόκειται για συναυλία είτε για θεα-
τρική παράσταση. ∆εν είναι µόνο η προσφορά του έργου τέχνης που ενώνει τους αν-
θρώπους· είναι και η διάθεση των κατοίκων της περιοχής να εξυψώσουν το πολιτι-
στικό τους επίπεδο και να κάνουν γνωστό τον τόπο µας σε όλη την Ελλάδα. Ας µη
λησµονούµε πως ό,τι προβάλλει η τηλεόραση δεν είναι πολιτισµός ούτε και αποτελεί
επιθυµία και επιταγή του τηλεοπτικού κοινού. Απλώς, µε αυτόν τον τρόπο µας συνή-
θισαν να διασκεδάζουµε και όχι να ψυχαγωγούµαστε. Το πραγµατικό έργο τέχνης θα
έχει πάντα το κοινό που θα το προτιµά. 
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III. APΘPO KAI ∆OKIMIO

ΚΕΙΜΕΝΟ: H ∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ HΡΩ∆ΕΙΟΥ... ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ –ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η AΛΕΠΟΥ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ;
• ΣΕΛ. 174

Να συνοψίσετε: το πρόβληµα που θέτει ο αρθρογράφος, τη βασική του θέση / το
πιστεύω του, σχετικά µε το γενικότερο θέµα που ανακινείται µε αφορµή την ενδεχό-
µενη παραχώρηση του Ηρωδείου στην εταιρεία Κλάιν, τη στάση που παίρνει απένα-
ντι στην πρόταση της εταιρείας Κλάιν. 

Το πρόβληµα, που θέτει ο αρθρογράφος έχει ως αφορµή τη διαµάχη που έχει δηµι-
ουργηθεί σχετικά µε την παραχώρηση του Ηρωδείου στην εταιρεία "Κλάιν". Αναφέ-
ρεται στη σχέση που διαπλέκεται ανάµεσα στο οικονοµικό και στο πολιτιστικό επίπε-
δο. Βασική θέση του είναι πως ο πολιτισµός δεν είναι πλέον αυτόνοµος (παραδέχεται
πως οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έχουν και την εµπορική και την οικονοµική τους
διάσταση), αλλά έχει υποταχτεί στην κυριαρχία της οικονοµικής εκµετάλλευσης. ∆υ-
στυχώς, ανάµεσα στους δύο αυτούς τοµείς δεν υπάρχει ούτε σεβασµός µα ούτε και ι-
σορροπία. Έτσι, είναι αρνητικά διακείµενος στην πρόταση της εταιρείας Κλάιν.

• ΣΕΛ. 174
Παρατηρήστε τη λογική οργάνωση του κειµένου, κυρίως τις παραγράφους (2),

(3), (4) και (5) και προσέξτε τη συνοχή µεταξύ τους. Συζητήστε αν η οργάνωση εξυ-
πηρετεί το σκοπό του συγγραφέα να παρουσιάσει πειστικά την άποψή του για την
πρόταση της εταιρείας Κλάιν. 

Ο αρθρογράφος αναφέρει (§2) τα επιχειρήµατα των υποστηρικτών της πρότασης
Κλάιν, της αντίθετης δηλαδή πλευράς. Με ορισµένα από αυτά και ο ίδιος εκφράζει τη
σύµφωνη γνώµη του. Για την επίτευξη της συνοχής στην παράγραφο, χρησιµοποιεί κατ’
επανάληψη το ρήµα "Συµφωνώ", καθώς και τις λέξεις "...επίσης", "Επιπλέον", "Τέλος".

Εκφράζει την αντίθεσή του (§3), που αποτελεί και την προσωπική του θέση. Η
σύνδεση µε την προηγούµενη παράγραφο γίνεται αντιθετικά: "Παρ’ όλα αυτά τάσσο-
µαι µε αυτούς που είναι αντίθετοι". Η αντίθεσή του έγκειται στο γεγονός ότι ο πολι-
τισµικός χώρος δεν είναι αυτόνοµος, αλλά έχει υποκύψει στον οικονοµικό και εµπο-
ρευµατικό. 

Επεξηγεί (§4) τη στάση που εξέφρασε στην προηγούµενη παράγραφο. Χρησιµοποι-
εί ως συνδετική - διαρθρωτική λέξη το ρήµα "Εξηγούµαι". 

Εκφράζει την άποψη (§5) πως η περίπτωση του Ηρωδείου αποτελεί κραυγαλέο πα-
ράδειγµα υποταγής του πολιτισµού στο οικονοµικό πεδίο. Η συνοχή µε τις προηγού-
µενες παραγράφους (4, 5) επιτυγχάνεται µε τη φράση "Με βάση τα παραπάνω".

Ο αρθρογράφος, πριν προχωρήσει στην ανάπτυξη της δικής του θέσης, παραθέτει
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τα επιχειρήµατα της αντίθετης πλευράς µε τα οποία συµφωνεί. Με αυτόν τον τρόπο
εµφανίζεται διαλλακτικός, καλοπροαίρετος και φιλικός. ∆είχνει σε όλους πως δεν έ-
χει παρωπίδες, αλλά γνωρίζει τις αντίπαλες προτάσεις. Στην πορεία παραθέτει τα ε-
πιχειρήµατά του, τα οποία αποδεικνύουν πως πράγµατι ο πολιτισµός έχει εµπορευ-
µατοποιηθεί και έχει υποκύψει στα οικονοµικά συµφέροντα, αφού πλέον δεν υφίστα-
νται σχέσεις ισορροπίας ή σεβασµού. Ολόκληρη η επιχειρηµατολογία του αρθρογρά-
φου στηρίζεται στην αντίθεση θιασωτών και αντιπάλων του Κλάιν, καθώς και στην
αντίθεση οικονοµικού και πολιτισµικού πεδίου.

Ο συλλογισµός που παρατηρείται είναι ο εξής:
* Oποιαδήποτε πρόταση οδηγεί στην εµπορευµατοποίηση της τέχνης, δεν είναι απο-

δεκτή.
* Η πρόταση της συγκεκριµένης εταιρίας εµπορευµατοποιεί το χώρο της τέχνης.
* Εποµένως, η πρόταση δεν είναι αποδεκτή.

Πρόκειται για έγκυρο και αληθή συλλογισµό που διακρίνεται για την ορθότητα
του επιχειρήµατος, δηλαδή αποτελεί απόδειξη.

• ΣΕΛ. 174
Στην παράγραφο (5) ο αρθρογράφος εκφράζει την άποψη ότι η χρήση του Ηρω-

δείου από την εταιρεία Κλάιν είναι ένα κραυγαλέο παράδειγµα αποικιοποίησης του
"πολιτισµικού" από το "εµπορικό" και χρησιµοποιεί ως µέσο πειθούς τη σύγκριση,
για να υποστηρίξει την άποψή του. Να επισηµάνετε τους πόλους της σύγκρισης και
να διατυπώσετε µε δικό σας λόγο το συλλογισµό του συγγραφέα.

Η σύγκριση και αντίθεση αποτελεί µέθοδο ανάπτυξης παραγράφου. Στη συγκεκρι-
µένη παράγραφο συγκρίνει το πολιτισµικό µε το οικονοµικόoεµπορικό πεδίο. Η δια-
σάφηση - επεξήγηση της διαφοράς µεταξύ του πολιτισµικού επιπέδου και του εµπορι-
κού - οικονοµικού βρίσκεται στην άποψη: "Εδώ ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά
µεταξύ ενός χαµηλής ποιότητας χορογράφου ή συνθέτη που παρουσιάζει την τέχνη
του στο Ηρώδειο και µιας κυρίως εµπορικής επιχείρησης που µπορεί να µας προσφέ-
ρει στον ίδιο χώρο υψηλότερης ποιότητας θέαµα". Για το µεν χορογράφο παραθέτει
το απόσπασµα "Όταν ο πρώτος χρησιµοποιεί...πολιτισµικού κεφαλαίου", το οποίο
και συγκρίνει αντιθετικά µε αυτό που αφορά την επιχείρηση, "Όταν η δεύτερη κάνει
χρήση του χώρου... εσώρουχα, αρώµατα". Η πρόταση κατακλείδα της παραγράφου
περιέχει επίσης σύγκριση–αντίθεση ανάµεσα στα δύο επίπεδα: "Στην πρώτη περί-
πτωση...αυτή παράγεται" και "Στη δεύτερη περίπτωση... στο χώρο της αγοράς".

Ο συλλογισµός του συγγραφέα είναι ο εξής:
* Το Ηρώδειο προσφέρεται ως χώρος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 
* Όσο χαµηλής ποιότητας κι αν είναι το έργο ενός καλλιτέχνη, εµπίπτει στο καλλιτε-

χνικό περιβάλλον. Εποµένως, προάγει τον πολιτισµό, όσο αυτό είναι δυνατό. 
* Οι εµπορικές επιχειρήσεις, όσο και αν παρουσιάζουν υψηλής αισθητικής καλλιτε-

χνικά έργα, δε σκοπεύουν σε προαγωγή της τέχνης, αλλά σε οικονοµικά συµφέρο-
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ντα και εµπορικά ερείσµατα. 
* Η εταιρεία Κλάιν είναι µεν µια εµπορική επιχείρηση που θα προσφέρει υψηλής

ποιότητας καλλιτεχνικό έργο, αλλά αποσκοπεί στο κέρδος µε την εµπορευµατοποί-
ηση της τέχνης.

* Άρα, η παραχώρηση του Ηρωδείου στη συγκεκριµένη και σε κάθε εταιρεία που ενδια-
φέρεται να κερδοσκοπήσει, υποτάσσει την τέχνη στην οικονοµία και στο εµπόριο. Γι’
αυτό το λόγο, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση και απορρίπτεται η αίτησή της.

• ΣΕΛ. 175
Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειµένου. Πιστεύετε ότι είναι κατάλληλος; Να δι-

καιολογήσετε την απάντησή σας. Μπορείτε να προτείνετε έναν άλλο εναλλακτικό
τίτλο;

Οπωσδήποτε, ο τίτλος ενός δηµοσιογραφικού άρθρου είναι αναγκαίο να πληροφο-
ρεί τον αναγνώστη για το περιεχόµενο του άρθρου ή, έστω, να παρέχει κάποια υπο-
τυπώδη πληροφόρηση, αλλά και να κεντρίζει το ενδιαφέρον, καθώς και την προσοχή. 

Ο τίτλος, γραµµένος σε κυριολεκτικήoδηλωτική γλώσσα, πληροφορεί άµεσα για το
θέµα και είναι σαφής. Το ύφος είναι σοβαρό και επίσηµο. Ο υπότιτλος είναι ειρωνι-
κός και καυστικός. Ο συντάκτης χρησιµοποιεί τη συνυποδηλωτική–µεταφορική λει-
τουργία της γλώσσας. Θα µπορούσαµε να προτείνουµε ως τίτλο: "Η εµπορευµατο-
ποίηση του Ηρωδείου" και ως υπότιτλο: "Η υπόθεση Κάλβιν Κλάιν". Ένας δεύτερος
τίτλος: "Η τέχνη υποτάσσεται στα οικονοµικά συµφέροντα" και υπότιτλος: "Ο καλλι-
τέχνης(!) Κάλβιν Κλάιν".

• ΣΕΛ. 175
Να γράψετε ένα δικό σας κείµενο (10-15 σειρές) στο οποίο να ανασκευάζετε τα

παρακάτω επιχειρήµατα υπέρ της παραχώρησης του Ηρωδείου στον Κ. Κλάιν. Mπο-
ρείτε να αντλήσετε υλικό από το κείµενο του N. Mουζέλη, αποφεύγοντας βέβαια,
την αντιγραφή.

Tα επιχειρήµατα υπέρ της παραχώρησης του Hρωδείου: α. Tο Hρώδειο πρέπει να
παραχωρηθεί στον Kλάιν, γιατί δεν πρόκειται να παρουσιάσει µια απλή επίδειξη
µόδας αλλά µια σύνθεση µουσικοχορευτική εκδήλωση ποιότητας. β. Άλλωστε στο
Hρώδειο έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούςς διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αµ-
φιβόλου ποιότητας. γ. Tέλος, είναι γνωστό ότι τα έσοδα από την παράσταση θα δο-
θούν για την ανέγερση του Mουσείου της Aκρόπολης.

Οφείλουµε να οµολογήσουµε πως ο χώρος του Ηρωδείου χρησιµοποιήθηκε κατά
καιρούς για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αµφιβόλου αισθητικής και ποιότητας. Κανείς
δεν αρνείται πως η συγκεκριµένη εταιρεία σκοπεύει να παρουσιάσει µιαν εκδήλωση
υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. ∆εν πρέπει να λη-
σµονούµε, ωστόσο, το γεγονός ότι ο Κλάιν ενδιαφέρεται, πρωτίστως, για την εµπορι-
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κή προώθηση των προϊόντων του και την αποκόµιση οικονοµικών οφελών. Eκµεταλ-
λευόµενος την αίγλη που θα του προσδώσει ο συγκεκριµένος χώρος, προωθεί όχι το
πνεύµα και την τέχνη, αλλά τον εµπορικό-οικονοµικό τοµέα.  

∆εν αµφιβάλλουµε πως τα έσοδα θα συµβάλουν αποφασιστικά στην ανέγερση του
Μουσείου της Ακροπόλεως. Σίγουρα, τα έχουµε ανάγκη. Αν επιτρέψουµε, όµως, την
πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης εκδήλωσης, θα προσφέρουµε άλλοθι σε κάθε άλ-
λη οργάνωση και εµπορική εταιρεία που θα θελήσει στο µέλλον να εκµεταλλευτεί το
χώρο µε εκδηλώσεις που θα καπηλεύονται την τέχνη. Όσο για τον κ. K. Kλάιν, θα
µπορούσαµε να του προτείνουµε έναν άλλο τρόπο για να προσδώσει αίγλη στην εται-
ρεία και τα προϊόντα του: να γίνει απλά χορηγός στην ανέγερση του Mουσείου της
Aκροπόλεως.

• ΣΕΛ. 175
α) Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις/φράσεις του κειµένου µε άλλες συ-

νώνυµες, λαµβάνοντας υπόψη το ύφος του συγγραφέα: προτίθεται, κινητοποιήσει,
τάσσοµαι µε αυτούς, υποσκάπτονται, εφικτό, συσσώρευση, προώθηση, αλλόκοτο. 

β) Να σχηµατίσετε φράσεις µε τα παρακάτω ονοµατικά σύνολα: καθοριστική ση-
µασία, κραυγαλέο παράδειγµα, αισθητική ποιότητα, οικονοµική διάσταση, πολιτι-
σµικός χώρος, πολυδιάστατος τρόπος, ισοπεδωτικό συµπέρασµα.

γ) Να επισηµάνετε τη σηµασιολογική διαφορά ανάµεσα στις οµόηχες λέξεις: συ-
γκρητικός - συγκριτικός.

α. Συνώνυµες λέξεις:
à προτίθεται: σκοπεύει, σχεδιάζει.
à κινητοποιήσει (τους οικονοµικούς πόρους): να αναλώσει, να διαθέσει, να χρησιµο-

ποιήσει, να προσφέρει.
à τάσσοµαι µε αυτούς: παίρνω το µέρος τους, συντάσσοµαι, συµπαρατάσσοµαι.
à υποσκάπτονται: υπονοµεύονται, επιβουλεύονται, δυναµιτίζονται.
à εφικτό: πραγµατοποιήσιµο, δυνατό, κατορθωτό, προσιτό.
à συσσώρευση: συνένωση, συνάθροιση, συγκέντρωση, επισώρευση, αύξηση.
à προώθηση: αύξηση, ενίσχυση. 
à αλλόκοτο: παράξενο, περίεργο, αφύσικο, παράδοξο, ιδιόρρυθµο.

β. Φράσεις :
à Η συστηµατική και οργανωµένη µελέτη αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σηµα-

σίας για την επίτευξη υψηλότερων στόχων.
à Η καθηµερινή ρίψη στις χωµατερές εκατοντάδων χιλιάδων τόνων πλαστικού σε

παγκόσµια κλίµακα αποτελεί κραυγαλέο παράδειγµα µόλυνσης του φυσικού περι-
βάλλοντος και όξυνσης του οικολογικού προβλήµατος. 

à Το έργο του καλλιτέχνη το διακρίνει η αισθητική ποιότητα και η καλλιτεχνική ευ-
αισθησία, καθώς κατόρθωσε να συνδυάσει το µέτρο, την αρµονία και τη συµµετρία
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µε το µεγαλείο του λόγου και της έκφρασης. 
à Το φαινόµενο της ανεργίας έχει εκτός από την κοινωνική και την οικονοµική του

διάσταση.
à Ο πολιτισµικός χώρος µέσα στον οποίο ζει και µεγαλώνει κάποιος, αναντίρρητα,

επιδρά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα αλλά και του πνευ-
µατικού του ορίζοντα. 

à Ο συγγραφέας - πολιτικός ερµήνευσε µε έναν πολυδιάστατο τρόπο την εξωτερική
πολιτική των άλλων χωρών, ώστε να γίνει και από τους µη ειδικούς κατανοητή.

à Η αντιµετώπιση του ζητήµατος επιβάλλει νηφαλιότητα και ψυχραιµία, εµπεριστα-
τωµένη και ενδελεχή µελέτη, για να µην οδηγηθούµε σε ισοπεδωτικά συµπεράσµα-
τα, που αντιστρατεύονται την πραγµατική φύση του θέµατος.

γ. ∆ιαφορά στη σηµασία:
u Συγκριτικός: αυτός που σχετίζεται και αναφέρεται στη σύγκριση. Προέρχεται από

το < συν + κρίνω. Παραδείγµατα χρήσης του επιθέτου: συγκριτική φιλολογία, συ-
γκριτικός βαθµός, συγκριτική µέθοδος, συγκριτικά αποτελέσµατα.

u Συγκρητικός: αυτός που σχετίζεται µε το συγκρητισµό. Προέρχεται από το ρήµα
συγκρητίζω  συν + Κρης. Αναφέρεται στους αρχαίους Κρήτες, οι οποίοι, µολονότι
είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, εντούτοις, σε καιρό πολέµου, επι-
δίωκαν το συνασπισµό µε άλλα έθνη. Επίσης, σηµαίνει ανάµειξη και συγχώνευση
διαφόρων θρησκειών, αλλά και την ανάµειξη θρησκευτικών αντιλήψεων και λα-
τρευτικών τύπων των ανατολικών θρησκειών µε τη θρησκεία των αρχαίων Ελλή-
νων και Ρωµαίων. Στη φιλοσοφία είναι ο συνδυασµός, σχετικά οµοιογενών στοι-
χείων, διαφόρων φιλοσοφικών συστηµάτων, ενώ στην εθνολογία ο συγκερασµός
διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων. Παραδείγµατα χρήσης του: συγκρητικός
πολιτισµός. Ο Σεφέρης γράφει "ο ∆ίας µπερδεύεται µε τον Βάαλ: συγκρητισµός
του λυκόφωτος".

• ΣΕΛ. 175
Ο αρθρογράφος χρησιµοποιεί συχνά δύο συνώνυµες λέξεις µαζί στην ίδια φράση

και τις χωρίζει µε κάθετη γραµµή, π.χ. αισθητική/καλλιτεχνική. Επιλέξτε µέσα από
το κείµενο δύο τέτοια ζεύγη και προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί ο αρθρογράφος
χρησιµοποιεί τα συγκεκριµένα ζεύγη.

Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί αρκετά τέτοια ζεύγη συνωνύµων, αλλά όχι ταυτόση-
µων λέξεων, δηλαδή δεν έχουν την ίδια ακριβώς σηµασία, καθώς λειτουργούν αλλη-
λοσυµπληρωµατικά όσον αφορά το νόηµα. Επίσης, η µία εµφανίζεται µε περιορισµέ-
νο και η άλλη µε διευρυµένο εννοιολογικό περιεχόµενο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγ-
χάνει να δώσει σαφήνεια στο λόγο του.

Ένα ζεύγος αποτελούν οι έννοιες εµπορική/οικονοµική. Εµπορικός είναι ο σχετι-
κός µε την πώληση και αγορά προϊόντων, ο επικερδής. Ο οικονοµικός σχετίζεται µε
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τη διαχείριση χρηµάτων σε ευρύτερο φάσµα ή την απόκτηση υλικών αγαθών. 
Ένα άλλο ζεύγος είναι οι έννοιες αισθητική/καλλιτεχνική. Ο αισθητικός σχετίζε-

ται µε την αντίληψη ή την επιστήµη του ωραίου, ενώ ο καλλιτεχνικός µε τις τέχνες,
τα έργα και τη δηµιουργία ή καλαισθησία. 

Ακόµη ένα ζεύγος αποτελούν οι έννοιες καλλιτεχνικό/πολιτισµικό. Ο καλλιτεχνι-
κός, όπως αναφέρθηκε, ασχολείται µε τις καλές τέχνες, τα έργα και τη δηµιουργία,
ενώ ο πολιτισµικός µε το σύνολο των υλικών αγαθών, ηθικών αρετών και πνευµατι-
κών δηµιουργηµάτων του ανθρώπου. 

Επίσης, έχουµε τις έννοιες αποµόνωση/στεγανοποίηση. Η λέξη αποµόνωση σηµαί-
νει χωρισµός, αποκλεισµός επικοινωνίας, ενώ η λέξη στεγανοποίηση σχετίζεται µε
τον αδιαπέραστο και ανεπηρέαστο από τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρο.

Παράλληλα, αναφέρουµε και τις έννοιες µονολογικό/µονοδιάστατο, πολυλογι-
κό/πολυδιάστατο. Ο µονολογικός/πολυλογικός σχετίζεται στο κείµενο µε την αιτία,
την αφορµή, το σκοπό, την πρόθεση ή την αναλογία (µία ή πολλές), ενώ ο µονοδιά-
στατος/πολυδιάστατος µε την ύπαρξη ή απουσία αποστάσεως ανάµεσα σε δύο όρια.

• ΣΕΛ. 175
Πώς αντιλαµβάνεστε την άποψη του συγγραφέα ότι τα τρία θλιβερά χαρακτηρι-

στικά του νεοελληνικού συντηρητισµού είναι η ξενοφοβία, η αρχαιολατρία και ο ε-
παρχιωτισµός;

Και οι τρεις έννοιες εδράζονται πάνω στην ιδεολογική βάση του συντηρητισµού.
Κοινή συνισταµένη τους αποτελεί η προσκόλληση στο παρελθόν, που εκτείνεται ως
τα όρια της προγονολατρείας ή προγονοπληξίας, και ο στείρος αποκλεισµός από κά-
θε καινοτόµο και νεοτερικό στοιχείο. 

Η ξενοφοβία είναι η αποστροφή που νιώθουµε για τους άλλους λαούς. Αποτελεί
µια στερεότυπη αντίληψη, µια µορφή ρατσισµού και διαχωρισµού των ξένων σε κα-
τώτερα επίπεδα, µε παράλληλη τοποθέτηση των εθνικών µας ιδεωδών σε ανώτερο ε-
πίπεδο. Η κατά καιρούς εισροή ξένων στη χώρα µας προκαλεί τη ριζική αλλαγή της
ελληνικής νοοτροπίας και συµπεριφοράς και οδηγεί στην υιοθέτηση εκ µέρους µας
νέων στοιχείων σε όλους τους τοµείς της ζωής. Ο συντηρητικός αρνείται αυτή την υι-
οθέτηση, καθώς πολλά από τα νέα πρότυπα είναι αρνητικά· γι’ αυτό το λόγο νιώθει
ανασφάλεια και φόβο. ∆εν τους εµπιστεύεται. 

Η αρχαιολατρία ταυτίζεται µε την προγονοπληξία, µε την προσκόλληση στο πα-
ρελθόν και το θαυµασµό του αρχαιοελληνικού πολιτισµού. Ο αρχαιολάτρης επιδιώ-
κει, ακόµη και στη σύγχρονη εποχή, να υιοθετήσει τα αρχαία πρότυπα και ιδανικά, α-
κόµη κι αν δεν τα κατανοεί. ∆εν αντιλαµβάνεται την εξέλιξη του πολιτισµού και ότι
έχουν συντελεστεί πολυποίκιλες οικονοµικές, κοινωνικές και πνευµατικές αλλαγές.

Ο επαρχιωτισµός αποτελεί κι αυτός µια µορφή συντηρητισµού, καθώς δεσµεύει το
πνεύµα και το σώµα, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (χαµηλής
ποιότητας πνευµατικό επίπεδο, ελλιπή παιδεία, απόρριψη διεθνούς αλληλεγγύης).
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• ΣΕΛ. 175
Τι προτείνει ο συγγραφέας στην περίπτωση που κάποιες εµπορικές επιχειρήσεις

θέλουν να προωθήσουν την τέχνη και σε ποιο σκεπτικό βασίζεται η πρότασή του;
Συµφωνείτε µε την πρόταση αυτή;

Σύµφωνα µε τη γνώµη του συγγραφέα, η χορηγία αποτελεί τη µόνη δίκαιη και επι-
τρεπτή εισχώρηση των εµπορικών επιχειρήσεων στο χώρο της τέχνης. Με αυτόν τον
τρόπο, και η τέχνη παραµένει αυτόνοµη από την εµπορευµατοποίηση, και η οικονο-
µική ενίσχυση πλαισιώνεται από σεβασµό για το καλλιτεχνικό δηµιούργηµα, που
πλέον δεν υποτάσσεται σε οικονοµικοεµπορικές συσχετίσεις. Αυτό διασφαλίζει την
τέχνη µόνο εν µέρει, όπως εξοµολογείται. Παρόλα αυτά, προξενεί το µικρότερο κακό
στον καλλιτεχνικό τοµέα και γι’ αυτό θεωρείται σωστή.

• ΣΕΛ. 175
Σε έναν παραδοσιακό ή ιστορικό χώρο της περιοχής σας µε καλλιτεχνική αξία

(θέατρο, παλιό αρχοντικό, ανοικτό αρχαιολογικό χώρο) προγραµµατίζεται µια καλ-
λιτεχνική εκδήλωση από µια εµπορική εταιρεία. Υποθέστε ότι συµµετέχετε στο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο· ετοιµάστε την πρότασή σας, η οποία µπορεί να είναι θετική ή
αρνητική για την παραχώρηση του χώρου στην εταιρεία, αρκεί να είναι τεκµηριω-
µένη µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα. Στην επιχειρηµατολογία σας µπορείτε να λά-
βετε άποψη την ιστορία του τόπου, τα οικονοµικά οφέλη, την προβολή της περιοχής
κτλ.

Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,
δεν έχει περάσει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της αίτησης του οί-

κου µόδας και δηµιουργίας πολύτιµων κοσµηµάτων "OASIS" για την εκχώρηση από
τη δηµοτική µας αρχή του αρχαίου θεάτρου της περιοχής µας.

Αποδέχοµαι την άποψη πως ο δήµος µας δεν είναι σε θέση να δαπανήσει τα επιθυ-
µητά και απαιτούµενα χρήµατα για την αναδόµηση και αναδιαµόρφωση του αρχαίου
αυτού χώρου. Οι υλικές απολαβές από τη συγκεκριµένη επίδειξη θα είναι σε θέση να
καλύψουν ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών. Αποδέχοµαι πως η εταιρεία "OASIS"
θα οργανώσει, όχι απλώς µια επίδειξη µόδας, αλλά ένα καλλιτεχνικό γεγονός υψηλής
αισθητικής και καλλιτεχνικής υφής. Επίσης, συµφωνώ µαζί σας πως θα κινητοποιη-
θεί πλήθος επαγγελµατιών που θα αποκοµίσει οικονοµικά οφέλη. Επιπλέον, η περιο-
χή µας θα προβληθεί κατάλληλα, ώστε να συρρεύσουν κατά την περίοδο των διακο-
πών πλήθος τουριστών. Εξάλλου, και παλιότερα στο θέατρό µας είχαµε φιλοξενήσει,
µε το αζηµίωτο φυσικά, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις χαµηλής, ωστόσο, ποιότητας. 

Λαµβάνω σοβαρά υπόψη όσα ανέφερα, όµως αντιτίθεµαι σ’ αυτή την εκχώρηση. Θα
σας εξηγήσω τους λόγους που µε οδήγησαν σ’ αυτή µου την απόφαση. Αρχικά, η ιστο-
ρία του θεάτρου ξεπερνά τους εικοσιπέντε αιώνες. Σ’ αυτό το χώρο ερµηνεύτηκαν αρ-
χαίες ελληνικές τραγωδίες και πραγµατοποιήθηκαν παραστάσεις που διακρίνονταν
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για το καλλιτεχνικό και όχι το εµπορικό τους περιεχόµενο. Η εταιρεία µάς ζητά να υ-
ποτάξουµε την τέχνη στο εµπόριο, να εµπορευµατοποίησουµε τον αρχαίο µας χώρο.
Κάτι τέτοιο δεν το κρίνω θεµιτό. Αν στο παρελθόν είχαµε διαπράξει κάποια ατοπήµα-
τα, αυτό δε σηµαίνει ότι θα πρέπει και στο µέλλον να τα επαναλαµβάνουµε. 

Πιστεύω πως πολιτισµός και οικονοµία δεν µπορούν να διαχωριστούν µε στεγα-
νά. Ο πολιτισµός έχει ανάγκη την οικονοµική ενίσχυση. Αυτό θα µπορούσε να επι-
τευχθεί µε τη µορφή χορηγίας και η επίδειξη να διεξαχθεί στο ανοικτό δηµοτικό µας
θέατρο και όχι στο αρχαίο. Η εταιρεία στις αφίσες που θα εκδώσει µπορεί να αναφέ-
ρει πως τα έσοδα της εκδήλωσης θα προσφερθούν για την αναµόρφωση του χώρου
του αρχαίου θεάτρου. Με αυτόν τον τρόπο και τον αρχαίο χώρο δε θα βεβηλώσουµε
και την περιοχή µας θα προβάλουµε και θα δώσουµε θετική απάντηση στην εταιρεία
"OASIS", προσβλέποντας σε µια µελλοντική συνεργασία. 

Σας ευχαριστώ.

• ΣΕΛ. 175
Σκεφτείτε ένα γεγονός που δίχασε την κοινή γνώµη, π.χ. τις καταλήψεις των σχο-

λείων, την επιβολή της ευθανασίας από έναν Αµερικανό γιατρό, και γράψτε ένα άρ-
θρο για το µαθητικό περιοδικό. Στο άρθρο σας να παρουσιάσετε όχι µόνο τα επιχει-
ρήµατα, µε τα οποία υποστηρίζετε τη δική σας θέση, αλλά και τα επιχειρήµατα της
αντίθετης πλευράς, προσπαθώντας να τα ανασκευάσετε.

Ο "Μεγάλος αδελφός" είναι ασυγχώρητος;
Ο "Μεγάλος Αδελφός", το νέο παγκόσµιο τηλεοπτικό άθληµα ηδονοβλεψίας, επι-

σκέπτεται τη χώρα µας. Γεννήθηκε το 1999 στην Ολλανδία και, αρχικά, σηµείωσε
πρωτοφανείς θεαµατικότητες. Οι απόψεις ποικίλλουν, όπως και τα δηµοσιεύµατα
στις εφηµερίδες. Υπάρχουν υποστηρικτές, όσο και επικριτές αυτού του εγχειρήµα-
τος.

Από τη µια πλευρά, οι υποστηρικτές αναφέρουν πως η απόλαυση από τα φώτα της
δηµοσιότητας είναι ένας σηµαντικός λόγος εστίασης του ενδιαφέροντος. Επίσης, και
το χρηµατικό έπαθλο αποτελεί δέλεαρ. Αυτά όσον αφορά τους πρωταγωνιστές. Ο Ά-
ντι Γουόρχολ µίλησε για τα δεκαπέντε λεπτά δηµοσιότητας που αναλογούν στον κα-
θένα µας. Πόσο µάλλον αν είναι µήνες! Και πόσο περισσότερο αν συνδυάζονται και
µε οικονοµικές απολαβές, όχι µόνο για το νικητή, αλλά και για όλους τους συµµετέ-
χοντες.

Για ποιο λόγο, όµως, ελκύονται οι τηλεοπτικοί θεατές ή όσοι τουλάχιστον το πα-
ρακολουθούν; Πιθανότατα η περιέργεια, έµφυτη τάση της ανθρώπινης φύσης, ευθύνε-
ται σε µεγάλο βαθµό. "Εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσµο παρακολουθούν,
στο διαδίκτυο και την τηλεόραση, τους ποικίλους "Μεγάλους Αδελφούς", ακόµα και
όταν διαπιστώνουν ότι δε συµβαίνει τίποτα, µε την ελπίδα ότι κάτι θα συµβεί: “δεν
µπορεί, οι βάρβαροι κάποτε θα φθάσουν, κάποια κτηνώδη ένστικτα θα αναδυθούν
στην επιφάνεια...". 
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Kάποιοι, εξάλλου, ανέφεραν ότι ο "Μεγάλος Αδελφός" παρουσιάζεται σαν "κοι-
νωνικό πείραµα", σαν ενορχηστρωµένη άσκηση συλλογικότητας, και κατ’ αυτόν τον
τρόπο, συµβάλλει στην κοινωνική προσαρµογή και στην τήρηση κανόνων. Μέσα από
το παιχνίδι, µάλιστα, πραγµατοποιούνται και κοινωνιολογικές µελέτες για τα όρια
και την αντοχή του ανθρώπου σε διάφορες καταστάσεις. 

Aκόµη θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και το σηµαντικό ρόλο ψυχολογικού του
παράγοντα, αφού µέσα από την παρακολούθηση του παιχνιδιού λησµονούµε τα κα-
θηµερινά µας προβλήµατα ή τα συγκρίνουµε µε αυτά που αντιµετωπίζουν οι πρωτα-
γωνιστές του, οπότε και µας προσφέρεται ένα σηµαντικό άλλοθι, για να αναφωνή-
σουµε "Τι καλά που είµαστε! Υπάρχουν και χειρότερα!".

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι επικριτές, µε τους οποίους τάσσεται και ο
υπογράφων. Θα σας εξηγήσω τους λόγους. "∆εν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από το
να βλέπεις δέκα βαρετούς ανθρώπους να βαριούνται", έγραψαν οι "Νιου Γιορκ
Τάιµς". ∆εν είναι, όµως, µόνο αυτό. Όσον αφορά τους πρωταγωνιστές και τις οικο-
νοµικές απολαβές, δέχοµαι πως πολλοί έχουν πράξει πολύ πιο σκληρά πράγµατα και
για πολύ µικρότερη αµοιβή. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλα τηλεπαιχνίδια που προ-
σφέρουν οικονοµικά κίνητρα, όπως και άλλοι τρόποι να αποκτήσει κάποιος χρήµα-
τα. Επίσης, όσον αφορά τη δόξα, τα αποτελέσµατα στις άλλες χώρες έδειξαν πως αυ-
τή είναι εφήµερη.

Ας έρθουµε τώρα στους θεατές. Συµµερίζοµαι την άποψη πως η περιέργεια είναι
έµφυτη, όµως αποδείχτηκε σε πολλές περιπτώσεις...θανάσιµη, καθώς δε σκότωσε µό-
νο τη "γάτα", αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η απάντηση αναζητείται στην
εκφυλισµένη κοινωνία µας, στην κρίση των ηθικών αξιών, αλλά και µέσα µας, στην
αποενοχοποιηµένη συνείδησή µας και στην ακόρεστη ηδονοβλεψία µας. Το απαρα-
βίαστο της ιδιωτικής ζωής έχει λησµονηθεί. 

Οι παίκτες επιτηρούνται διαρκώς από κάµερες και µικρόφωνα, κλείνονται οικειο-
θελώς σε µια µονοκατοικία, ενώ το κοινό ψηφίζει ποιος θα παραµείνει στον καλω-
διωµένο παράδεισο και ποιος θα εκδιωχθεί. ∆έχονται να ζουν σε πλήρη αποµόνωση
και υπό στενή παρακολούθηση σε ένα σπίτι δίχως "νεκρές ζώνες", όπου δεν µπορούν
να ανταλλάσσουν µυστικά ούτε καν στο µπάνιο ούτε κάτω από τις κουβέρτες, αφού
καθένας φέρει το δικό του "κοριό", ενώ δεκάδες ευαίσθητοι ποµποί καταγράφουν και
τον παραµικρό ψίθυρο. Η πολιτιστική παγκοσµιοποίηση επελαύνει ακάθεκτη, επι-
βάλλοντας και τις αξίες ενός νοητού παγκόσµιου µέσου όρου, που τείνει προς τα κά-
τω (ένα σουηδικό τηλεοπτικό πρόγραµµα επιβίωσης, του 1997, αναβλήθηκε λόγω της
αυτοκτονίας ενός παίκτη λίγο πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία προβο-
λής). Έτσι, αντιλαµβανόµαστε ότι δεν µπορούµε να µαντέψουµε ποια είναι η πραγ-
µατικότητα και ποιο το είδωλό της.

Ας αποδεχτούµε ότι οι παίκτες έχουν παραιτηθεί από το δικαίωµα του απαραβία-
στου της ιδιωτικής ζωής· αυτοί, ίσως, και να µην είναι τόσο ώριµοι. Εµείς, όµως, ως
θεατές δε διαθέτουµε κριτικό πνεύµα και σωστά διαµορφωµένο ηθικό χαρακτήρα;
∆εν έχουµε συνειδητοποιήσει πως φέρουµε και εµείς ηθική ευθύνη και χρέος; ∆εν α-
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ποδέχοµαι πως έχουµε µεταβληθεί σε µια κοινωνία στην οποία επικρατούν κτηνώδη
ένστικτα. Ως άνθρωποι οφείλουµε να σταθούµε στο ύψος µας, να επαγρυπνούµε και
να θέτουµε σε εγρήγορση και αφύπνιση όλες τις αποκοιµισµένες στο λήθαργο της α-
δηφάγου ηδονοβλεψίας συνειδήσεις.

Ο "Μεγάλος Αδελφός" ανήκει στην ευρεία κατηγορία της "ριάλιτι TV". Τα σόου
αυτά έχουν χαρακτηριστεί ντοκιµαντέρ/σαπουνόπερες, δραµατικές σειρές άνευ σενα-
ρίου, "σκηνοθετηµένα, ψυχολογικά πειράµατα", "ασκήσεις παρατήρησης" (από τη
σκοπιά του θεατή) και... απρόσβλητα από ενδεχόµενες απεργίες σεναριογράφων ή η-
θοποιών. "Αποθέωση του κοινωνικού δαρβινισµού και του δόγµατος "ο σώζων  εαυ-
τόν σωθήτω", αποενοχοποίηση της ηδονοβλεψίας και µετατροπή της σε παγκόσµιο
σπορ και των ανθρώπων σε ινδικά χοιρίδια, κολακεία των πιο ταπεινών ενστίκτων".
Τα παραπάνω αποτελούν µερικούς, µόνον από τους χαρακτηρισµούς που έχουν κατά
καιρούς δοθεί στο "Μεγάλο Αδελφό", και που καλλιεργούν τον πιο κανιβαλικό αντα-
γωνισµό. 

Οι παίκτες οµολογούν πως "η ζωή είναι ανταγωνιστική", απαντώντας σε επικρί-
σεις πανεπιστηµιακών και ψυχολόγων. "Ο άνθρωπος είναι ζώο. Λειτουργεί µε τα βα-
σικά ένστικτα και ένα τέτοιο ένστικτο είναι ο ανταγωνισµός". Ας υποθέσουµε πως
την ωµή βία, τον απροκάλυπτο κυνισµό, µπορεί κανείς να τα πολεµήσει. "Πώς όµως
να αντισταθεί στο γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι δέχονται να ξεγυµνωθούν, ψυχολογι-
κά και σωµατικά, µπροστά σε εκατοµµύρια αγνώστους ή ότι εκατοµµύρια τηλεθεατές
παρακολουθούν τον εθελοντικό κατ’ οίκον περιορισµό µερικών ανθρώπων και, µε
την αρωγή της ψηφιακής τεχνολογίας, ορίζουν την τύχη των εκούσιων τροφίµων; Το
παραδοσιακό νυφοπάζαρο µεταφέρεται στη µικρή οθόνη, µε τη διαφορά ότι είναι πο-
λύ πιο φτωχό και πιο προβλέψιµο. Η πραγµατική συλλογική ζωή γίνεται οµοίωµα
συλλογικότητας, προσοµοίωση ζωής µε ζωντανά υλικά". Αποτελεί, άραγε, και αυτό
το γεγονός ένα ακόµη στοιχείο στο οποίο εδράζεται η άποψη πως η εποχή µας είναι
το τέλος της αθωότητας; Μάλλον θα απαντούσαµε καταφατικά.

Θέµατα Ζωής και Θανάτου: η Ευθανασία

Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από επικριτές και υποστηρικτές
της ευθανασίας. Ωστόσο, το µόνο βέβαιο είναι πως ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα
σε έναν αξιοπρεπή θάνατο. Αφετηρία αυτών των σκέψεων είναι η βασική κατάφαση
για την αξία της ζωής, την προστασία της και το σεβασµό της, και η αποδοκιµασία
κάθε άµεσης ή έµµεσης αφαίρεσής της, τουλάχιστον από τρίτους. Αν δεν υπήρχε αυτή
η αφετηρία, η λογική στάση θα ήταν η άρνηση της ζωής, αφού το τέλος της είναι γνω-
στό, όπως γνωστή είναι και η µακρά περίοδος κατάπτωσης που το προετοιµάζει.

Από τη µια πλευρά, για τη "λύση" της ευθανασίας υπάρχουν οι επικριτές, οι οποί-
οι ισχυρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στην άρση της θανατικής ποινής, πως
η ανθρώπινη ζωή είναι σεβαστή, αναφαίρετη και αναπαλλοτρίωτη. Κανένας δεν έχει
δικαίωµα να την αφαιρέσει, παρά µόνον ο Θεός που την πρόσφερε. Ούτε ο ίδιος ο α-
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σθενής έχει το δικαίωµα να την αφαιρέσει, καθώς αυτό θα αποτελούσε µια έµµεση
αυτοκτονία. Οι συγγενείς του, επίσης, δεν έχουν το δικαίωµα να τον καταδικάσουν
σε θάνατο, γιατί αυτό είναι αντίθετο τόσο µε τη θρησκεία µας όσο και µε τους ανθρώ-
πινους νόµους. Πόσο µάλλον ο γιατρός, ο οποίος µε τον όρκο του έχει ταχτεί στην
προστασία της ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, θα µπορούσε κάποιος να αναφέρει πά-
µπολλα παραδείγµατα ατόµων που, ενώ κανείς δεν έλπιζε πως θα ξέφευγαν από το
µοιραίο, τελικά θεραπεύτηκαν είτε γιατί αντιµετωπίστηκαν οι περιπτώσεις τους µε
κάποιο καινούριο φάρµακο (έγιναν δηλαδή πειραµατόζωα για χάρη της επιστήµης)
είτε γιατί ο οργανισµός τους ήταν περισσότερο ισχυρός από όσο φαινοµενικά έδει-
χναν τα "µηχανήµατα" (κάποιοι µίλησαν και για θαύµα). 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι υποστηρικτές της ευθανασίας, οι οποίοι ι-
σχυρίζονται πως, αναµφίβολα, ο Θεός πρόσφερε τη ζωή, όµως, τέτοιου είδους ζητή-
µατα εµπίπτουν στη σφαίρα της ηθικής και της φιλοσοφίας. Από τη στιγµή που ο άν-
θρωπος ζει µέσα στην κοινωνία, δεν υπόκειται σε µεταφυσικούς, αλλά σε κοινωνι-
κούς και νοµικούς κανόνες. Η κρατική και νοµική εξουσία ασκούν πάνω του επίδρα-
ση. Εποµένως, η θεσµοθέτηση της ευθανασίας εναπόκειται στους λειτουργούς της Θέ-
µιδας.

Υπάρχουν και άλλες γκρίζες ζώνες. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που ο εγκεφαλι-
κός θάνατος δεν έχει επέλθει, αλλά η συνείδηση έχει πάψει να λειτουργεί κατά τρόπο
µη αναστρέψιµο; Αυτή η φυτική ζωή (ο άνθρωπος φυτό), µε υποστήριξη ή και χωρίς,
µπορεί να διατηρηθεί επί µακρό χρονικό διάστηµα. Οπότε τίθεται το ερώτηµα: για
ποιο σκοπό; Ένα ερώτηµα που απαντιέται είτε σιωπηλά από το γιατρό είτε από τους
συγγενείς που δίνουν κάποια στιγµή το σύνθηµα του τέλους. Και, βέβαια, µοιραία
συνεκτιµάται το κόστος αυτής της µάταιης διατήρησης της λειτουργίας κάποιων ορ-
γάνων, όταν πια η ζωή έχει χάσει το πιο κρίσιµο γνώρισµά της, τη συνείδηση -ένα κό-
στος υψηλότατο για εκείνους που πληρώνουν αλλά και για το κοινωνικό σύνολο,
που διαθέτει άσκοπα τις αναγκαίες υποδοµές (π.χ. µονάδες εντατικής θεραπείας που
θα χρησίµευαν για άλλες περιπτώσεις, αφού δεν υπάρχει η πολυτέλεια να διαθέτεται
µία για κάθε ασθενή σε κάθε νοσοκοµείο).

Έπειτα, αν το καθήκον του γιατρού είναι να απαλλάσσει τους ασθενείς από τους
πόνους µιας ανίατης ασθένειας, η ευθανασία δεν αποτελεί µια τέτοια ανακούφιση;
Όπως κι αν το δούµε, το τέλος είναι εξίσου οδυνηρό, καθώς δεν υπάρχουν τα κατάλ-
ληλα φαρµακευτικά σκευάσµατα για τέτοιες περιπτώσεις, ούτε ο χρόνος  κυκλοφο-
ρίας τους εµπνέει αισιοδοξία. Αν, ωστόσο, υπάρχει µία µικρή ελπίδα σωτηρίας ή α-
ναστροφής της κατάστασης, οφείλουµε να µη θέσουµε τη λύση της ευθανασίας σε ε-
φαρµογή.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως στο εξωτερικό έχει αναπτυχθεί από τη
νοµική πρακτική ένας θεσµός προορισµένος να συµβάλει στην αντιµετώπιση αυτών
των καταστάσεων. Λέγεται "διαθήκη αξιοπρεπούς θανάτου" και αποτελεί µια δήλωση
βούλησης του ενδιαφεροµένου ότι δεν επιθυµεί την παράταση της ζωής του µε τεχνι-
κή ή φαρµακευτική υποστήριξη, όταν θα χάσει τη συνείδηση των όσων συµβαίνουν
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γύρω του και την ελπίδα αναστροφής. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η παροχή οδη-
γιών για την τύχη του σώµατος µετά το θάνατο του ενδιαφεροµένου προσώπου. Το
θέµα αφορά ακόµη και την αποδοχή της χρήσης οργάνων του σώµατος για µεταµό-
σχευση, πράγµα που στον τόπο µας δεν έχει διαδοθεί. 

Βέβαια, όλα αυτά που αναφέραµε ενέχουν ένα µακάβριο και απωθητικό χαρακτή-
ρα. Όµως, το µοιραίο είναι το µόνο απόλυτα βέβαιο πράγµα από τη στιγµή που ένας
άνθρωπος γεννιέται. Η προστασία και ο σεβασµός της ζωής είναι πρώτιστο µέληµα
µιας ευνοµούµενης πολιτείας. Κάθε περίπτωση ανίατης ασθένειας είναι µοναδική και
γι’ αυτό η θεσµική ρύθµιση της ευθανασίας δεν πρέπει να λαµβάνεται γενικευµένα
για όλες τις περιπτώσεις, αλλά για καθεµιά χωριστά, έπειτα από ώριµη σκέψη, κρίση
και αίσθηµα ευθύνης. Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύω, πως η νοµοθετική ρύθµι-
ση από την πλευρά της πολιτείας οφείλει να επισπευσθεί.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

• ΣΕΛ. 177
Ο συγγραφέας συγκρίνει τις δύο έννοιες "λαϊκότητα" και "λαϊκισµός" επισηµαί-

νοντας τις διαφορές τους. Με ποια µέθοδο γίνεται η διασάφηση τους;

Η διασάφηση των εννοιών γίνεται από το συγγραφέα µε ανάλυση του περιεχοµέ-
νου τους, µε τη µέθοδο του ορισµού και της σύγκρισης-αντίθεσης.

• ΣΕΛ. 177
Πού οφείλεται κατά το συγγραφέα ο λαϊκισµός και ποια είναι τα αποτελέσµατά του;

Το φαινόµενο του λαϊκισµού κάνει την εµφάνισή του στην περίπτωση που ο λαός
είναι µόνο κατά ιδεολογία κυρίαρχος, ενώ στην πραγµατικότητα είτε δε µετέχει κα-
θόλου είτε µετέχει περιορισµένα στην άσκηση της εξουσίας. Εποµένως, οποιαδήποτε
αναφορά σε όρους, όπως "λαϊκή κυριαρχία" ή "συµµετοχική δηµοκρατία", είναι φα-
σµατική και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Το φαινόµενο οφείλεται σε
πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες, οι οποίοι προτιµούν να προωθήσουν τα
δικά τους συµφέροντα, παρά να προαγάγουν το συµφέρον του λαού και της πολιτεί-
ας. Οι οικονοµικοί και πολιτικοί κύκλοι εκµεταλλεύονται το λαό και, στην επίκληση
του ονόµατός του, διαιωνίζουν την εξουσία και τα προνόµιά τους.

Τα αποτελέσµατα του λαϊκισµού είναι:
1. Ο λαός, ενώ δε συµµετέχει πραγµατικά στη δηµόσια ζωή, κάποιοι του καλλιερ-

γούν την ψευδαίσθηση πως έχει δήθεν προτεραιότητα σ' αυτή. Με λίγα λόγια τον εξα-
πατούν.

2. Η πολιτική και κοινωνική εξουσία επιβάλλεται και νοµιµοποιείται µε την επί-
κληση του λαού, συντηρώντας και νοµιµοποιώντας τον πατερναλισµό.

3. Το πολίτευµα µεταβάλλεται σε κατ’ επίφαση δηµοκρατικό. 
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4. Τα ιδιωτικά πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα προβαίνουν σε καλλιέργεια
και συντήρηση της υποκουλτούρας και εµπορευµατοποίηση της συλλογικής ψυχής.

5. Η εξουσία των ινδαλµάτων (ποδοσφαιριστών, καλλιτεχνών, πολιτικών, κοινω-
νικών προσωπικοτήτων) ενισχύεται και εδραιώνεται στο χώρο.

6. Η προβολή της απρόσωπης µάζας καλλιεργεί και ενδυναµώνει µια ισοπεδωτική
νοοτροπία.

7. Η λαϊκή έκφραση χάνει την αυτοτέλειά της, ετεροκαθορίζεται και ετεροπροσ-
διορίζεται. 

8. Το πολιτιστικό επίπεδο του λαού υποβαθµίζεται και ο ίδιος τοποθετείται στο
περιθώριο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εί-
ναι δυνατό να οδηγηθεί σε ακραία φαινόµενα (στον εθνικισµό ή φασισµό). 

• ΣΕΛ. 177
Ποια είναι η βασική µέθοδος που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας για την ανάπτυξη

του κειµένου του;

Ο συγγραφέας αναπτύσσει τις σκέψεις του µε τη µέθοδο της σύγκρισης και της α-
ντίθεσης. Συγκρίνει τις έννοιες λαϊκότητα και λαϊκισµός και εντοπίζει µε σαφήνεια
τις αντιθέσεις ανάµεσα στους δύο όρους.

• ΣΕΛ. 177
Γιατί επιµένει ο συγγραφέας να διασαφηνίσει το νόηµα των δύο αυτών όρων;

Ο συγγραφέας επιµένει ότι οι έννοιες λαϊκότητα και λαϊκισµός δεν έχουν διασα-
φηνιστεί επαρκώς και πολύ συχνά, επειδή ακριβώς πρόκειται για δύο όρους ιδιαίτε-
ρα φορτισµένους ιδεολογικά, επικρατεί σύγχυση µεταξύ τους. Πολλές φορές, ο λαϊ-
κισµός θεωρείται λαϊκότητα και η λαϊκότητα λαϊκισµός. Αυτό έχει σηµαντικές επι-
πτώσεις στην πολιτική και κοινωνική εξέλιξη. Με την αναλυτική διευκρίνησή τους,
πιστεύει ότι συντελεί στην πολιτική και κοινωνική διαφώτιση των λαϊκών στρωµά-
των, για να µην εξαπατούνται. 

• ΣΕΛ. 177
Προσπαθήστε να βρείτε κι εσείς µερικά παραδείγµατα λαϊκισµού στο χώρο της

πολιτικής, της εκπαίδευσης, του αθλητισµού, της τέχνης κτλ. (σύγχρονα ή παλιά) και
γράψτε ένα κείµενο, στο οποίο να δικαιολογείτε τη θέση σας υπέρ ή κατά του λαϊκι-
σµού.

Παραδείγµατα λαϊκισµού:
Πολιτική: η άνοδος στην εξουσία του ναζισµού και του φασισµού, καθώς και η α-

ναβίωση στην εποχή µας αυτής της ιδεολογίας.
Εκπαίδευση: το σύνθηµα για «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη µόρφωση»,
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αλλά και αυτό για «παροχή δωρεάν παιδείας», ουσιαστικά και πρακτικά ανεφάρµο-
στα. 

Αθλητισµός: η ηρωοποίηση των αθλητών, το εµπορευµατοποιηµένο ολυµπιακό ι-
δεώδες και, κατ’ επέκταση, η εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού, το υπερθέαµα των
Ολυµπιακών Αγώνων, ο συνωστισµός στα γήπεδα και η εισχώρηση στον αθλητισµό
οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων.

Τέχνη: το υπερθέαµα λεηλατεί την τέχνη και την εµπορευµατοποιεί. 

Κείµενο:
Σε παλαιότερες εποχές ο λαϊκισµός επιβαλλόταν από την πλευρά της πολιτικής

και οικονοµικο–κοινωνικής εξουσίας µε ολοφάνερα βίαιες µεθόδους. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα αποτελεί η άνοδος αλλά και η διατήρηση στην εξουσία
φασιστικών–ναζιστικών καθεστώτων. Η ιδεολογική πλύση εγκεφάλου ήταν άµεση
και επιδρούσε ακαριαία, ισοπεδώνοντας τους πολίτες και εκµηδενίζοντας κάθε δυνα-
τότητα αναρρίχησης σε ανώτατα αξιώµατα ατόµων µε ικανότητες, κυρίως από φόβο
µήπως αναδείξουν την επιρροή τους. Στις µέρες µας ο λαϊκισµός ασκείται µε ύπου-
λες και πλάγιες µεθόδους. Σε όλους τους τοµείς της ζωής µας επικρατεί η παραπλά-
νηση, η διαβουκόληση (= εξαπάτηση), η ιδεολογική καθοδήγηση και η πνευµατική χει-
ραγώγηση. Μερικά παραδείγµατα είναι ικανά να πείσουν ακόµη και τους πιο δύσπι-
στους. 

Στον πολιτικό τοµέα, διακρίνουµε µιαν ακατάσχετη υποσχεσιολογία, η οποία ε-
ντείνεται ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους. Φράσεις-συνθήµατα αφιονίζουν το
λαό και αναµοχλεύουν τα πολιτικά πάθη. Η "λαϊκή κυριαρχία και συµµετοχή", µετά
την εκλογική αναµέτρηση, παύει να ισχύει, όπως, φυσικά, και οι εξαγγελίες. Για άλλη
µια φορά επιβεβαιώνεται το µεγάλο χάσµα που χωρίζει τη θεωρία από την πράξη. Η
δηµαγωγία και η παραπληροφόρηση κολακεύουν το λαό και τον παθητικοποιούν. Οι
λαϊκιστές–δηµοκόποι και λαοπλάνοι πολιτικοί συντηρούν την εξουσία, η οποία τους
προσφέρει, εκτός από την εξυπηρέτηση των ατοµικών τους συµφερόντων, και την α-
παραίτητη αίγλη.

Στον εκπαιδευτικό τοµέα, οι εξαγγελίες για δωρεάν εκπαίδευση και για ίσες παρο-
χές στην παιδεία µάλλον δεν υλοποιούνται. Εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια, για να
πετύχει κάποιος και να εισαχθεί εκεί όπου επιθυµεί, χρειάζεται πληθώρα εξωσχολι-
κών βοηθητικών βιβλίων, καθώς και την απαραίτητη "φροντιστηριακή" υποστήριξη.
Κι αν υποθέσουµε πως όλα αυτά κάποια στιγµή θα υλοποιηθούν από το κράτος µε
τον καλύτερο τρόπο, πάντα θα χωρίζει τεράστια απόσταση την επαρχία από τα µεγά-
λα αστικά κέντρα, αφού σ’ αυτά τα τελευταία οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες είναι
περισσότερες. Και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, εξάλλου, τα πράγµατα δεν είναι
διαφορετικά, αφού απαιτούνται χρήµατα για στέγαση και για την αγορά συγγραµµά-
των (όλες οι σχολές δεν τα παρέχουν δωρεάν).

Στο αθλητικό πεδίο, έχουν εισχωρήσει εδώ και χρόνια οικονοµικοί παράγοντες µε
πολιτικές διασυνδέσεις, όπως ακριβώς συνέβη και στην εκπαίδευση. Υπέρογκα ποσά
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δαπανούνται για την "αγορά" αθλητών. Μόνο που δεν επιτελούν το χρέος τους απέ-
ναντι στην οµάδα και στους φιλάθλους. Απλώς, βοηθούν στη "διαλεύκανση" του χρή-
µατος. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται το θιγµένο λαϊκό αίσθηµα, που προσπαθεί µε
τα τυχερά παιχνίδια βγει από τα οικονοµικά αδιέξοδα. 

Στο καλλιτεχνικό πεδίο, επίσης, διαπιστώνουµε εµπορευµατοποίηση της τέχνης.
Αντί να εξυψώνει το αισθητικό κριτήριο και να καλλιεργεί πνεύµα και ήθος, έχει υ-
ποταχθεί στην οικονοµική εκµετάλλευση, µε αποτέλεσµα να τυποποιείται. Στις τηλε-
οπτικές εκποµπές παρακολουθούµε χαµηλής ποιότητος προγράµµατα που υποβιβά-
ζουν την αισθητική µας και δηµιουργούν µια λαϊκή µαζική υποκουλτούρα.  

Όλα τα παραπάνω οικειοποιούνται το γνήσιο λαϊκό αίσθηµα, το νοθεύουν, το αλ-
λοιώνουν, το ευτελίζουν. Εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς και πολιτικά συµφέροντα
"για χάρη του λαού". Εκµεταλλεύονται την έννοια της λαϊκότητας, για να καπηλευ-
τούν και άλλες έννοιες, της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης. Ο λαός
από κυρίαρχος µεταβάλλεται σε υποχείριος, ενώ η γνώµη του δεν εισακούεται. Επι-
πλέον, δε συµµετέχει ενεργά στις πολιτικές διεργασίες. 

Γιατί άραγε να ενδηµούν στις µέρες µας φαινόµενα λαϊκισµού; Η απάντηση εύκο-
λα µπορεί να δοθεί. Η απουσία κριτικής ικανότητας και η ευπιστία µας ευθύνονται
σε µεγάλο βαθµό. Ίσως να ευθύνεται και η ιστορική µας µνήµη, που τόσες φορές, ει-
δικά εµάς τους Έλληνες, µας έχει προδώσει, γιατί ως εθνικό πρέπει να θεωρούµε το
αληθινό και όχι να αυθυποβαλλόµαστε για το αντίθετο. Εποµένως, όσο πιο µορφω-
µένος και πνευµατικά καλλιεργηµένος είναι ένας λαός τόσο δυσκολότερο είναι το έρ-
γο του λαϊκισµού και των θιασωτών του.

• ΣΕΛ. 177
Πατερναλισµός: Αναζητήστε τη σηµασία και την ετυµολογία της λέξης σ' ένα ερ-

µηνευτικό λεξικό.

à Πατερναλισµός < αγγλ. paternalism (πατρικός) και γαλλ. paternalisme < λατ.
paternus (πατρικός) < λατ. pater (πατέρας). Στα αυταρχικά και απολυταρχικά κα-
θεστώτα αποτελεί ένας είδος κοινωνικής δραστηριότητας µε κύριο χαρακτηριστι-
κό τη φαινοµενική εκχώρηση δικαιωµάτων από την πλευρά της εξουσίας προς το
λαό. Επίσης, στο συνδικαλισµό είναι η τάση να προστατεύει κάποιος µια οµάδα µε
συγκεκριµένες επιδιώξεις. Γενικότερα, αποτελεί µια µορφή "προστασίας" ή προ-
σπάθεια επιβολής πολιτικής κυριαρχίας του λαού από το κράτος, µε κύρια επιδίω-
ξη τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο των συνειδήσεων και των διεκδικήσεών του.

ΚΕΙΜΕΝΟ: H ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ. TΑ YΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ KΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ AΝΘΡΩΠΟ

• ΣΕΛ. 181
Ο συγγραφέας αναφέρει στην πρώτη παράγραφο ότι οργανώνει το κείµενο σε τρία

µέρη. Να εντοπίσετε τα µέρη αυτά και να δώσετε τους κατάλληλους πλαγιότιτλους.
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à "Οι γενικόλογες διακηρύξεις κατά του κλωνισµού... η αρχή της µάλλον θα αργήσει
να γίνει". Aναφορά και κατάρριψη των ισχυρισµών κατά του κλωνισµού.

à "∆εν έχω όµως αµφιβολία ότι θα επιχειρηθεί... δε φαίνεται να υπάρχουν". Αναφο-
ρά απαράδεκτων εφαρµογών της κλωνοποίησης, τις οποίες και οφείλουµε να απο-
κλείσουµε.

à "Αν ποτέ καταστεί δυνατή η κλωνοποίηση... µια ακόµη δυνατότητα του πολιτι-
σµού και του ουµανισµού". Eυεργετικές εφαρµογές της κλωνοποίησης για τον άν-
θρωπο.

• ΣΕΛ. 181
Να διαβάσετε προσεκτικά την πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο και να προτείνε-

τε µια διαφορετική παραγραφοποίηση χωρίζοντας το κείµενο σε µικρότερες παρα-
γράφους. Στην περίπτωση αυτή φροντίστε να κάνετε, επίσης, τις επεµβάσεις που νο-
µίζετε ότι χρειάζονται, π.χ. προσθήκη διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων, για να εξα-
σφαλιστεί η συνοχή µεταξύ των παραγράφων.

Μια διαφορετική παραγραφοποίηση:
1.Αναφορά προβλήµατος και παρουσίαση της ανάπτυξης: "Το κρίσιµο και επίµα-

χο θέµα... ευεργετικές για τον άνθρωπο". 
2. Οι ισχυρισµοί εναντίον της κλωνοποίησης: "Οι γενικόλογες διακηρύξεις... Ανή-

κουν στη µυθιστοριοποίηση της επιστήµης".
3. Κατάρριψη του πρώτου ισχυρισµού: "Έξω από τη φύση... που ζει ο σύγχρονος

άνθρωπος".
4. Κατάρριψη του δεύτερου ισχυρισµού: "Η Dolly...όπως όλα τα πρόβατα του Θεού".
5. Κατάρριψη του τρίτου ισχυρισµού: "Το επιχείρηµα "προσβάλλει την ανθρώπινη

αξιοπρέπεια"... µε κριτήριο τη γενετική ταυτότητα".

Η συνοχή επιτυγχάνεται:
§1-§2: "µε την παράθεση ισχυρισµών", "για τον άνθρωπο" - "Οι γενικόλογες διακηρύ-

ξεις", "του ανθρώπου". 
§2-§3: "είναι έξω από τη φύση" - "Έξω από τη φύση είναι και".
§2-§4: "να γεννιέται" - "δε γεννήθηκε...γεννήθηκε".
§2-§5: "προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια" - "Το επιχείρηµα προσβάλλει την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια".
Θα µπορούσαµε, ωστόσο, να χρησιµοποιήσουµε και επιπλέον συνεκτικές-διαρ-

θρωτικές λέξεις και φράσεις (µε µαύρα γράµµατα):
1. "Το κρίσιµο και επίµαχο θέµα... ευεργετικές για τον άνθρωπο". 
2. "Αρχικά οι γενικόλογες διακηρύξεις... Ανήκουν στη µυθιστοριοποίηση της επι-

στήµης".
3. Το πρώτο επιχείρηµα, που σχετίζεται µε το "είναι έξω από τη φύση", αποκαλύ-

πτει άγνοια και πανικό. "Έξω από τη φύση... που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος".
4. Όσον αφορά το δεύτερο ισχυρισµό, µπορούµε να τον καταρρίψουµε, αν συνει-
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δητοποιήσουµε πως "η Dolly...όπως όλα τα πρόβατα του Θεού".
5. Τελειώνοντας, το τρίτο επιχείρηµα ότι "προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια"... µε κριτήριο τη γενετική ταυτότητα".

• ΣΕΛ. 181
Να επισηµάνετε στο κείµενο φράσεις που βρίσκονται σε εισαγωγικά και να δι-

καιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών.
Η χρήση των εισαγωγικών δηλώνει πως οι συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις που

βρίσκονται µέσα σε αυτά αποτελούν αυτούσια λόγια άλλων: "είναι έξω από τη φύση",
"ο άνθρωπος δικαιούται να γεννιέται µε ανθρώπινο τρόπο και όχι στα εργαστήρια",
"προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια", "θα δηµιουργηθούν Χίτλερ...θα καταστρέ-
ψουν την ανθρωπότητα".

Ο συγγραφέας επιδιώκει µε τη χρήση τους να προσδώσει έµφαση στο λόγο του, "ο
σύγχρονος άνθρωπος των σπηλαίων των πόλεων", ή να τον χρωµατίσει µε φράσεις
από τη Παλαιά ∆ιαθήκη, "κατ' εικόνα", "καλόν", "κατ' εικόνα Θεού", "καθ’ οµοίωσιν".

• ΣΕΛ. 181
Σε ορισµένα σηµεία του κειµένου ο συγγραφέας υιοθετεί ένα έντονα κριτικό ύ-

φος. Να εντοπίσετε τα σηµεία αυτά και να προσέξετε τις λέξεις/φράσεις που προσδί-
δουν έµφαση στην κριτική του. Νοµίζετε ότι δικαιολογείται η υιοθέτηση ενός τέτοι-
ου ύφους;

Η κριτική διάθεση εµφανίζεται στις πρώτες τέσσερις παραγράφους του κειµένου,
όπου ο συγγραφέας καταρρίπτει την αντίθετη άποψη:
§1: "είναι τουλάχιστον επιπόλαιες και προδίδουν άγνοια και αδικαιολόγητο πανικό.

Ανήκουν στη µυθιστοριοποίηση της επιστήµης".
§2: "περιφρονεί την τεράστια επίδραση του περιβάλλοντος".
§3: "Είναι µάλλον εξοργιστικό".
§4: "Οι αστειότητες για υπέρτερη φυλή".

Στις κρίσεις του ο συγγραφέας είναι µάλλον εριστικός, καθόλου ψύχραιµος και ε-
γκρατής, ενώ και οι χαρακτηρισµοί του κρίνονται υπερβολικοί (κρίνει τους αντιπά-
λους του ως επιπόλαιους, άπειρους, πανικοβληµένους, αστείους και φαιδρούς, προ-
κατειληµµένους και θρησκόληπτους).

Οφείλουµε να οµολογήσουµε πως, αφού ανήκει στον επιστηµονικό κύκλο, είναι α-
νάγκη ως επιστήµονας να διακρίνεται από τις αρετές της ανεκτικότητας και του σε-
βασµού, έστω κι αν απευθύνεται σε ανθρώπους που διακατέχονται από άγνοια για
κάποιο γεγονός ή θέµα. Κάποιος, που δεν έχει αρκετές γνώσεις για το ζήτηµα, θα
µπορούσε να τον κατηγορήσει πως είτε δε διαθέτει επιχειρήµατα για το θέµα είτε δια-
κρίνεται από κάποια αδικαιολόγητη οίηση στη θεώρηση της αλήθειας. Το ζήτηµα, ω-
στόσο, εµπίπτει αλλού. Ο συγγραφέας είναι συναισθηµατικά φορτισµένος µε τους
αρνητές της κλωνοποίησης, επειδή, χωρίς να αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα των ε-
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πιτευγµάτων της, επιδιώκουν, µε την επίκληση στο συναίσθηµα, να ενσπείρουν το
φόβο και να κινδυνολογήσουν.

• ΣΕΛ. 181
∆οκιµάστε να αναδιατυπώσετε προφορικά ή γραπτά την ανασκευή της άποψης

ότι η κλωνοποίηση προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (§2 και 3). Προσέξτε ότι
ο συγγραφέας χρησιµοποιεί διάφορα µέσα πειθούς, όπως επιχειρήµατα, παραδείγ-
µατα και επιστηµονικά τεκµήρια.

Οι αντίπαλοι της κλωνοποίησης υποστηρίζουν πως προσβάλλει την αξιοπρέπεια
του ανθρώπου, αφού είναι "έξω από τη φύση του", ενώ "ο άνθρωπος δικαιούται να
γεννιέται µε ανθρώπινο τρόπο και όχι µέσα στα εργαστήρια". Παρόλα αυτά, υπάρ-
χουν πάµπολλα παραδείγµατα που καταδεικνύουν πως ο άνθρωπος έχει κατορθώσει
πάρα πολλά επιτεύγµατα (θετικά και αρνητικά) που δεν είναι µέσα στη φύση του, ό-
πως η κατάκτηση του διαστήµατος, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η υποταγή της
φύσης, αλλά και η τεχνητή ή εξωσωµατική γονιµοποίηση. 

Η Dolly, το πρώτο κλωνοποιηµένο πρόβατο, κυοφορήθηκε σε θετή µήτρα και γεν-
νήθηκε µε φυσιολογικό τρόπο. Οπωσδήποτε, αποτελεί βιολογικό αντίγραφο κάποιας
άλλης ύπαρξης, όµως, είναι µοναδικό, ιδιαίτερο. Το ίδιο θα συµβεί και µε τους αν-
θρώπους, αφού η ταυτότητα του καθενός δε θα προσδιορίζεται µε βάση µόνο τα γενε-
τικάoβιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά θα διαµορφώνεται, κυρίως, από την επίδραση
του κοινωνικού περιβάλλοντος και της περιρρέουσας ατµόσφαιρας. Εποµένως, δεν
περιορίζεται µόνο στα έµφυτα, αλλά αποκτά και κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά.

Τα µονωογενή δίδυµα παιδιά, αναµφίβολα, διαθέτουν κάποιες κοινές βιολογικές ι-
διότητες. ∆ε διαµορφώνουν αναγκαστικά, όµως, την ίδια προσωπικότητα. Το ίδιο θα
συµβεί και στην περίπτωση που κάποιος ενήλικας κλωνοποιήσει τον εαυτό του. Η
διαφορετική σύσταση της κοινωνίας, η ανοµοιότητα στις συνθήκες εκπαίδευσης, οι,
αναντίλεκτα, διαφορετικές εµπειρίες και τα βιώµατα και οι διαφοροποιηµένες κλιµα-
τολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, εξαιτίας της παρέλευσης εύλογου χρονικού
διαστήµατος, προσδίδουν ανόµοια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και ιδιότητες στο α-
ντίγραφο. Η οµοιότητα έγκειται µόνο στη µορφή.

Από όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν προ-
σβάλλεται στο βαθµό που οι επικριτές της κλωνοποίησης διατείνονται. Ιδιαίτερα, αν
λάβουµε υπόψη ότι παγκοσµίως υπάρχει πλήθος παραδειγµάτων τα οποία πιστοποι-
ούν ότι υφίστανται και άλλες µέθοδοι ευτελισµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Α-
διάσειστα στοιχεία – παραδείγµατα αποτελούν η σεξουαλική κακοποίηση, η εκµετάλ-
λευση της παιδικής εργασίας, αλλά και η πείνα και η δυστυχία στις αναπτυσσόµενες
περιοχές του κόσµου. Ας µην είµαστε υποκριτές και προσποιούµαστε τους ηθικολό-
γους. Προπάντων, δεν έχουµε το δικαίωµα να αποκρύπτουµε τις βαναυσότητες που
διαπράττονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ευτελίζουν την έννοια του ανθρωπι-
σµού. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα παραβιάζονται κατάφωρα, υπονοµεύοντας το µέλ-
λον των παιδιών και υποσκάπτοντας την πορεία του ανθρώπινου πολιτισµού. Επο-
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µένως, είναι νωρίς να επιρρίπτουµε τις ευθύνες στην κλωνοποίηση και, µάλιστα, ό-
ταν αυτή δεν έχει ακόµη επιδείξει κάποια πρακτική εφαρµογή της.

• ΣΕΛ. 181
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που µπορούν να προκύψουν από την κλωνοποίηση; Ανα-

πτύξτε τις σκέψεις σας µε βάση όσα αναφέρονται στο κείµενο και όσα επιπλέον έχε-
τε ενδεχοµένως υπόψη σχετικά µε το θέµα.

Η επέµβαση του ανθρώπου στη φύση µπορεί να έχει τραγικές συνέπειες για τον ί-
διο. Και αυτό µπορεί να συµβεί, γιατί µε τη βοήθεια της κλωνοποίησης µειώνει τη
φυσική βιοποικιλότητα, καθώς επεµβαίνει παραµορφωτικά στην αναπαραγωγική
διαδικασία και παραβιάζει τους νόµους της φυσικής επιλογής. Έτσι, ο ίδιος ο άν-
θρωπος καταργεί τη φυσική τροφική και οικολογική αλυσίδα. Η κυριαρχία της φύ-
σης εκµηδενίζεται και η συνακόλουθη δυστυχία των ανθρώπων είναι πιθανόν να α-
ποδοθεί σε "φυσικά αίτια". Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται ακλόνητο άλλοθι στην
προσπάθεια «κατασκευής» διακρίσεων µεταξύ των ανθρώπων µε µόνο υπεύθυνο το
"φυσικό παράγοντα".

Η εφαρµογή της στη σύγχρονη ζωή ενέχει τον κίνδυνο να δηµιουργηθούν άνθρω-
ποι διαµορφωµένοι στα µέτρα αµφισβητήσιµων ιδεολογικών κριτηρίων, αφού θα
διαθέτουν βιολογικά προκαθορισµένα χαρακτηριστικά. Αυτή η δυνατότητα θα µπο-
ρούσε να γίνει όπλο στα χέρια τυράννων που φιλοδοξούν να δηµιουργήσουν την τέ-
λεια φυλή, προκειµένου να αποκτήσουν παντοδυναµία. Η οµοιοµορφία δρα καταλυ-
τικά και ισοπεδώνει τον άνθρωπο, τον παθητικοποιεί, δηµιουργώντας τις προϋποθέ-
σεις για σχηµατισµό κάποιας "εκλεκτής, Άριας φυλής", σύµφωνα µε τα στρατιωτικά
και κοινωνικά πρότυπα του Χίτλερ. Η δηµιουργία του τέλειου ανθρώπου ή "πιστών
αντιγράφων προσωπικοτήτων" θα αποτελεί φαντασίωση και διακαή πόθο διεστραµ-
µένων ανθρώπων χωρίς ηθικούς φραγµούς. Το µόνο παρήγορο, προς στιγµή, είναι
πως δεν έχει ανακαλυφθεί ακόµη τρόπος µετάδοσης ιδιοτήτων του χαρακτήρα ή του
πνεύµατος από το πρωτότυπο στο αντίγραφο.

Παράλληλα, η δηµιουργία πιστών αντιγράφων του εαυτού µας είναι αντίθετη
στους φυσικούς νόµους αναπαραγωγής των ειδών, αφού η φύση βασίζεται στην ποι-
κιλοµορφία της ζωής. Ο σεβασµός έναντι του ανθρώπου, ως ηθικής οντότητας, αυτο-
τελούς προσωπικότητας και αυτόνοµης ύπαρξης, θα χαθεί.

Η υπονόµευση της ανθρώπινης προσωπικότητας, ωστόσο, δε θα σταµατήσει µόνο
εδώ. Η παραγωγή κλωνοποιηµένων ανθρώπων, µε µόνη χρησιµότητα τη µεταµόσχευ-
ση οργάνων, υποσκάπτει την ανθρώπινη, έστω και κλωνοποιηµένη, ύπαρξη. Ακόµη,
µπορούµε να προσθέσουµε και τον κίνδυνο γέννησης θνησιγενών µωρών ή γενετικά
µεταλλαγµένων οργανισµών. Η κλωνοποίηση δεν µπορεί να µας εγγυηθεί την υγεία
του ατόµου, διότι τα κύτταρα συγκεντρώνουν µεταλλάξεις οι οποίες µπορεί να µην
είναι διαγνώσιµες σ’ ένα ενήλικο άτοµο. 

Όλα αυτά ενέχουν κινδύνους, όχι µόνο για τον άνθρωπο ως ηθική οντότητα, αλλά
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και για την τροφική αλυσίδα και κρίνονται εύλογες οι ανθρωπιστικές, κοινωνι-κές,
αλλά και οικολογικές ανησυχίες.

• ΣΕΛ. 181
Να συνοψίσεις την άποψη του συγγραφέα για το θέµα της κλωνοποίησης σε ένα

κείµενο (10 στίχους).

Ο συγγραφέας υποστηρίζει πως οι όποιες κατηγορίες, ενστάσεις και επικρίσεις ε-
ναντίον της κλωνοποίησης εµπίπτουν στη σφαίρα του αδικαιολόγητου πανικού και
της επιπολαιότητας. Η κλωνοποίηση δεν είναι σε θέση να διαπλάσει τη γενετική ταυ-
τότητα του ατόµου ούτε αντιστρατεύεται τους φυσικούς νόµους. Επιπλέον, δε θίγει
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ούτε εγκυµονεί κινδύνους ιδεολογικής χειραγώγησης. Οι
όποιες επιφυλάξεις για γεννήσεις θνησιγενών βρεφών ή τη χρήση τους σε µεταµο-
σχεύσεις οργάνων δεν ευσταθούν, αφού η ανθρώπινη αξιοπρέπεια προσβάλλεται βά-
ναυσα και µε άλλους τρόπους. Τα οφέλη από τη χρήση της κλωνοποίησης θα είναι
πολλαπλά και οι εφαρµογές της θα είναι σαφέστατα ευεργετικές για τον άνθρωπο.
Όλα αυτά θα συµβούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί ένα ανθρωπιστικό πλαί-
σιο στις πρακτικές εφαρµογές της.

• ΣΕΛ. 181
Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι "η άγνοια προκαλεί φόβο και δηµιουργεί προκα-

ταλήψεις. Είναι συνεπώς ανάγκη να εξοικειώνεται η κοινωνία µε τα επιτεύγµατα
της επιστήµης, για να µη τα φοβάται". Ποιες πληροφορίες αντλήσατε εσείς από το
κείµενο; Σας βοήθησαν οι πληροφορίες αυτές να απαλλαγείτε από κάποιους φόβους
ή από κάποια προκατάληψη;

Οπωσδήποτε, τα τεκµήρια και οι πληροφορίες που ανέπτυξε ο συγγραφέας πρό-
σφεραν µια επιπρόσθετη ενηµέρωση. Κατέστησε σαφές ότι η κλωνοποίηση δεν πρέπει
να αντιµετωπίζεται ούτε ως θετικό, αλλά ούτε και ως αρνητικό επίτευγµα. Εναπόκει-
ται στην ηθική ευθύνη αλλά και στην κρίση του ανθρώπου, αν θα χρησιµοποιήσει αυ-
τό το µέσο είτε για ωφέλεια είτε για βλάβη του. Το παράδειγµα των µονωογενών διδύ-
µων περιόρισε κάπως τις ανησυχίες όσον αφορά τον ανθρώπινο χαρακτήρα, την ταυ-
τότητά του και τις ιδιότητές του. Ο γενετικός παράγοντας δεν είναι ο µόνος που επι-
δρά και καθορίζει το χαρακτήρα. Γι’ αυτό το λόγο έχουµε χρέος να µη µας διακρίνει
µια τόσο αρνητική στάση απέναντι σε αυτό το γεγονός ούτε να του προσδίδουµε γιγα-
ντιαίες προεκτάσεις. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που βρίσκονται "έξω από τη φύση
του ανθρώπου", µόνο που µε αυτά έχουµε αποκτήσει µεγαλύτερη εξοικείωση. Το ίδιο,
πιθανότατα, θα συµβεί και µε την κλωνοποίηση. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέπου-
µε και τις ευεργετικές συνέπειές της στον ιατρικό τοµέα (π.χ. τη δηµιουργία ανθρώπι-
νου δέρµατος, κυττάρων, νευρώνων), αλλά και σε άλλους συναφείς κλάδους (π.χ. το
συνδυασµό φυτών ή ζώων, µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερο ανθεκτικών ειδών).
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Απέναντι στη βιοτεχνολογία και τη γενετική µηχανική οφείλουµε να τηρούµε µιαν
επιφυλακτική στάση, να επαγρυπνούµε και να µην εφησυχάζουµε. Αναµφίβολα, ό-
µως, δεν πρέπει να είµαστε αρνητικοί. Αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα, µια συγκλονι-
στική ανθρώπινη κατάκτηση που, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί να αποβεί ω-
φέλιµη και ευεργετική για την ανθρωπότητα.

• ΣΕΛ. 182
Να αναπτύξετε σε ένα κείµενο (2 σελίδων περίπου) τη φράση του συγγραφέα: "Η

άγνοια προκαλεί φόβο και δηµιουργεί προκαταλήψεις". Στο κείµενό σας προσπαθή-
στε να διερευνήσετε την ισχύ της παραπάνω άποψης σε διάφορους τοµείς της προ-
σωπικής και κοινωνικής ζωής, ακολουθώντας τον τρόπο ανάπτυξης ενός δοκιµίου.

Ο άνθρωπος των σπηλαίων εξαιτίας της άγνοιάς του είχε καλλιεργήσει βαθιά µέσα
στη συνείδησή του το φόβο για οτιδήποτε συνέβαινε στο περιβάλλον όπου ζούσε. Α-
γνοούσε τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνταν ή προκαλούνταν τα διάφορα φυσι-
κά φαινόµενα και φοβόταν τα στοιχεία της φύσης. Η αστραπή και ο κεραυνός ήταν
συνδεδεµένα µε την οργή του Θεού, οι ασθένειες ήταν "δώρα του Κακού". Έτσι, δια-
µόρφωσε ορισµένες προκαταλήψεις, κάποιες στερεότυπες αντιλήψεις. 

Με το πέρασµα των χρόνων κατέκτησε µε τις γνώσεις του πολλούς τοµείς του επι-
στητού. Από κατατρεγµένο δούλο της φύσης και της πανίδας µεταµόρφωσε τον εαυτό
του σε εξουσιαστή. Η γνώση του µεταβλήθηκε σε δύναµη, ενδυνάµωσε τη σκέψη και
την αυτοπεποίθησή του, όξυνε την κρίση του και συνέβαλε στην καλλιέργεια της πρω-
τοβουλίας. Ο φόβος και η ανασφάλεια, το άγχος και η αγωνία εξαφανίστηκαν ή του-
λάχιστον θα έπρεπε να εξαφανιστούν. 

Και αυτό, γιατί ακόµη και στις µέρες µας, υπάρχουν περιπτώσεις που δηµιουρ-
γούν φόβο και ανασφάλεια στον άνθρωπο και του προξενούν προκαταλήψεις. Από
τη µια πλευρά, µπορούµε να αναφέρουµε την εκπληκτική τεχνολογική και επιστηµο-
νική πρόοδο που, µε τις γρήγορες µεταβολές τους, προκαλούν στο κοινωνικό, οικο-
νοµικό και επαγγελµατικό στερέωµα ποικίλους τριγµούς. Η εισχώρηση των µηχανών
στον εργασιακό χώρο δηµιούργησε το φόβο της ανεργίας. Έτσι, ο άνθρωπος αισθάνε-
ται ανασφάλεια για οτιδήποτε του επιφυλάσσει το µέλλον. Ακόµη, µπορούµε να προ-
σθέσουµε την εισβολή ξένων στοιχείων στη φυσιογνωµία του κάθε έθνους. Αυτά µπο-
ρεί να είναι είτε πολιτισµικά είτε οικονοµικά. Η κοινωνία της παγκοσµιοποίησης, µε
την κατάργηση και ενοποίηση των εθνικών συνόρων, έθεσε τις προϋποθέσεις για την
"εισβολή" αλλοδαπών, κυρίως εργατών, προσφύγων ή µεταναστών, επιτείνοντας το
φόβο της ανεργίας και των οικονοµικών, κυρίως, συνεπειών που αυτή συνεπάγεται.
Και τα επιτεύγµατα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής µηχανικής (π.χ. κλωνοποί-
ηση) αντιµετωπίζονται αρνητικά, έως τη στιγµή, τουλάχιστον, που η πρακτική εφαρ-
µογή τους θα απαλλάξει τον άνθρωπο από τον πόνο.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υφίστανται ορισµένα φυσικά φαινόµενα (σεισµοί,
ανοµβρία, πληµµύρες...) που ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να δαµάσει, καθώς και ο
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φόβος του θανάτου. Αλλά αυτός ίσως είναι το µόνο βέβαιο από τη στιγµή της ύπαρ-
ξής µας. Ακόµη, και οι διάφορες ανίατες ασθένειες, εξαιτίας της άγνοιας, αποκτούν
µεταφυσικές ιδιότητες και τα άτοµα που πάσχουν από αυτές "εύλογα" αποκλείονται
και αποµονώνονται από το κοινωνικό σύνολο. Ας µη λησµονούµε πως ο άνθρωπος
φέρει εγγενή την ικανότητα να µισεί ό,τι είναι διαφορετικό από αυτόν· είτε είναι α-
νώτερο (από ζήλια) είτε είναι κατώτερο (από φθόνο και φόβο µήπως υποτιµήσει τον
εαυτό του).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η έλλειψη γνώσης µας οδήγησε στην άγνοια, στην αδυναµία
κρίσης και σκέψης, που συνεπάγεται αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο της πλάνης
ως αναµφίβολης αλήθειας. Ο ανθρώπινος νους αιχµαλωτίστηκε πνευµατικά και περι-
κυκλώθηκε από τα δεσµά της προκατάληψης. Η προκατάληψη µε τη σειρά της έφερε
δεισιδαιµονίες, προλήψεις και αυθαίρετες κρίσεις, που επέτειναν το φόβο και το α-
διέξοδο.

Εποµένως, η µόνη λύση, για να αποδεσµευτεί ο άνθρωπος από το φόβο, την προ-
κατάληψη και, γενικότερα, την πλάνη που τον ταλανίζει, είναι η επιστηµονική γνώση,
η µόρφωση. Με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγεί από τις δεισιδαιµονίες και τις προλή-
ψεις και θα εξετάσει µε κριτικό πνεύµα όλα εκείνα τα ζητήµατα που τον δεσµεύουν
πνευµατικά και ψυχικά, δίνοντας λογικές εξηγήσεις.

• ΣΕΛ. 182
α. ντετερµινισµός, ουµανισµός: αναζητήστε την προέλευση και τη σηµασία των

λέξεων µε τη βοήθεια λεξικού.
β. θνησιγενής, κυοφορώ-ούµαι, εµφυσώ, καταρρίπτω, τραυµατίζω: να συζητήσετε

τη µεταφορική χρήση των λέξεων, να τις συνδυάσετε µε τις κατάλληλες λέξεις π.χ.
θνησιγενής υπόθεση, εµφυσώ πάθος, καταρρίπτω µια θεωρία κτλ, και να σχηµατίσε-
τε φράσεις.

γ. χρησιµοποιήστε σε φράσεις τα παρακάτω ονοµατικά σύνολα: επίµαχο θέµα,
γενικόλογη διακήρυξη, ανασχετικός µηχανισµός, αναστρέψιµη πορεία, αποδεκτή ε-
φαρµογή.

α. Σηµασία:
à ντετερµινισµός (αιτιοκρατία) < αγγλ. determinism (ουσ.) και determine (ρήµα= κα-

θορίζω, προσδιορίζω), στα γαλλ. determiner < λατ. determino < de + termino (= ό-
ρος και όριο). Πρόκειται για φιλοσοφική θεωρία σύµφωνα µε την οποία, όσα συµ-
βαίνουν είναι το αποτέλεσµα µιας προσδιορισµένης αιτίας. Ανάµεσά τους υπάρχει
σχέση αιτίας-αποτελέσµατος. Όλα, δηλαδή, υπόκεινται σε αυστηρούς φυσικούς
και νοµοτελειακούς κανόνες.

à ουµανισµός (ανθρωπισµός) < νεολατ. humanismus < λατ. humanitas (ανώτερη κλα-
σική µόρφωση) < λατ. humanus (ανθρώπινος). Πρόκειται για το σύνολο των ψυχι-
κών (φιλανθρωπία, αλτρουϊσµός) και πνευµατικών ιδιοτήτων που προσιδιάζουν
στον άνθρωπο και τον διακρίνουν από τα ζώα. Ακόµη, είναι φιλοσοφικό δόγµα κα-

EKºPA™H-EK£E™H °ã ENIAIOY §YKEIOY238



τά το οποίο η παιδεία πρέπει να βασίζεται στη σπουδή της κλασικής αρχαιότητας
(παρατηρήθηκε κατά την εποχή της Αναγέννησης). Γενικότερα, πρεσβεύει την πίστη
στην ιδέα και αξία του ανθρώπου ως ελεύθερης ύπαρξης, που έχει δικαίωµα να ζή-
σει, να µορφωθεί και να δηµιουργήσει µέσα σε συντεταγµένη πολιτική κοινωνία.

β. Με τη χρήση της συνυποδηλωτικής-µεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας, ο
συγγραφέας επιτυγχάνει να υποβάλει έντεχνα στους αναγνώστες συνειρµικές εικόνες
και συναισθήµατα, χαρίζοντας στο λόγο του ποιητικές ιδιότητες.
à θνησιγενής (αυτός που πεθαίνει µόλις γεννηθεί ή γεννιέται νεκρός): Η λύση µε την

οποία αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα που ανέκυψε, αποδείχτηκε θνησιγενής, αφού
δεν απέδωσε τους προσδοκώµενους καρπούς. Η συµµαχία µεταξύ των χωρών ή-
ταν θνησιγενής, καθώς, µετά την παρέλευση µικρού χρονικού διαστήµατος, ναυά-
γησε. Η µέθοδος της κλωνοποίησης προοιωνίζεται ανησυχίες, καθώς είναι ενδεχό-
µενες οι περιπτώσεις θνησιγενών βρεφών.

à κυοφορώ (εγκυµονώ, σχεδιάζω, φέρω σε λανθάνουσα κατάσταση, εγκλείω): Ο πο-
λιτικός σχηµατισµός κυοφορεί θετικές εξελίξεις για το µέλλον της χώρας. Το Υ-
πουργείο Παιδείας κυοφορεί νέες εξελίξεις στα εκπαιδευτικά δρώµενα. Το βρέφος
που κυοφορεί η έγκυος βρίσκεται σε άριστη κατάσταση υγείας.

à εµφυσώ (εµπνέω, µεταλαµπαδεύω, καλλιεργώ ψυχικά): Του εµφύσησε την αγάπη
για τη ζωή. Ο καλλιτέχνης εµφυσούσε στους µαθητές του το πάθος για την τέχνη.
Οι αγωνιστές του 1821 εµφυσούσαν στο λαό την πίστη τους για την ελευθερία.

à καταρρίπτω (γκρεµίζω, αναιρώ, ανατρέπω, αντικρούω, ανασκευάζω, υπερνικώ):
Οι συµµαχικές δυνάµεις δε δυσκολεύτηκαν να καταρρίψουν το εχθρικό αεροσκά-
φος. Ο αθλητής µας κατόρθωσε να καταρρίψει δύο φορές την πανελλήνια επίδοση.
Ήταν τόσο καλός στο χειρισµό της γλώσσας, που πέτυχε να καταρρίψει όλα τα ε-
πιχειρήµατα των αντιπάλων του και να προτάξει τους ισχυρισµούς του και τις θε-
ωρίες του.

à τραυµατίζω (πληγώνω, λαβώνω, προκαλώ ψυχικό και ηθικό πλήγµα): Η αξιοπρέ-
πειά του τραυµατίστηκε από τις συκοφαντίες εναντίον του. Η αποτυχία του στις ε-
κλογές τραυµάτισε την υπερηφάνεια του και το κύρος του. Το ηθικό του τραυµατί-
στηκε και η αυτοπεποίθησή του καταβαραθρώθηκε, µετά την κατά µέτωπο επίθεση
που δέχτηκε από µερίδα του τύπου για τις δήθεν πολιτικές και οικονοµικές του α-
τασθαλίες.

γ.  Φράσεις:
à Το επίµαχο θέµα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου αποτελούν οι δηµο-

σκοπήσεις και οι φορολογικές ελαφρύνσεις.
à Ο πρωθυπουργός, κατά την οµιλία του στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αρκέ-

στηκε, µάλλον, σε γενικόλογες διακηρύξεις, παρά σε συγκεκριµένες πολιτικές και
οικονοµικές αποφάσεις.

à Η όξυνση του πνεύµατος και η απόκτηση ανθρωπιστικής παιδείας, από µέρους
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των πολιτών αποτελούν έναν αρκετά ικανό ανασχετικό µηχανισµό, ώστε να µην
ενδίδουν αυτοί στις υποσχέσεις των λαοπλάνων και δηµαγωγών πολιτικών.

à Η πορεία της υγείας του χαρακτηρίστηκε από τους θεράποντες ιατρούς µη ανα-
στρέψιµη.

à Μια µη αποδεκτή εφαρµογή της τεχνολογίας και της επιστήµης αποτελεί και η
χρησιµοποίηση του ανθρώπου ως µέσου και όχι ως αυτοσκοπού.

• ΣΕΛ. 182
α) Να αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες ισοδύναµες

λέξεις/εκφράσεις:

à προσφύγει: καταφύγει, αναζητήσει διέξοδο ή προστασία, στραφεί, επικαλεστεί τη
βοήθεια ή παρέµβαση.

à υπονοµεύει: υποσκάπτει, επιβουλεύεται, ενεργεί κρυφά ή ύπουλα ή δόλια.
à ευτελίζεται: εκχυδαΐζεται, καταρρακώνεται, καταπατάται, καταφρονείται, προ-

σβάλλεται, καταβαραθρώνεται.
à ανασταλεί: σταµατήσει, ανακοπεί, παρεµποδιστεί, αναχαιτιστεί, να ανασχεθεί.
à επικεντρωθούν: εστιάσουν, επικεντρώσουν, εντοπίσουν, στρέψουν την προσοχή

τους ή το ενδιαφέρον τους.

β) Να συνδυάσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες κατάλληλες, για να σχη-
µατίσετε δικές σας φράσεις:
à προσφεύγω: στη δικαιοσύνη, στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, σε ένδικα µέσα, στην αστυ-

νοµία, στον Άρειο Πάγο, σε διαιτησία, στο Συµβούλιο Ασφαλείας, σε διεθνή βοή-
θεια, στη χρήση βίας, σε µεθόδους, σε κυβερνητικές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις,
στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

à υπονοµεύω: την αξιοπιστία, την προσπάθεια, τους θεσµούς, τον αγώνα, την εύρυθ-
µη λειτουργία, τις σχέσεις, την κρατική ασφάλεια, το θρησκευτικό συναίσθηµα, την
ειρήνη, την εµπιστοσύνη, τη σταθερότητα, τα συναισθήµατα, τα κυριαρχικά δικαι-
ώµατα, τις παραδοσιακές αξίες, τη δηµοκρατία, το κοινοβουλευτικό ήθος, την α-
νάπτυξη, το κύρος των θεσµών, τη δηµοκρατία, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα.

à ευτελίζω: αξίες, την ανθρώπινη ζωή, τις αρχές, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους θε-
σµούς, πρόσωπα, την πολιτική και την κοινωνική ζωή, τους θεσµούς, τον κοινο-
βουλευτισµό, τα πολιτικά ήθη, το λειτούργηµα, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα.

à αναστέλλω: την εκτέλεση έργου, τη λειτουργία, τη διαδικασία, την ισχύ ή εκτέλεση
νόµου ή απόφασης, την κινητοποίηση, την εφαρµογή νόµου ή απόφασης ή νοµοθε-
τικής ρύθµισης, τη δραστηριότητα, την εφαρµογή µέτρων, το ρυθµό ανάπτυξης.

à επικεντρώνω: τις προσπάθειες, τον αγώνα, τη συζήτηση, την κριτική, τη δράση, τη
σκέψη, τις επιδιώξεις, τη φροντίδα, τις βλέψεις, τη δραστηριότητα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: H ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ TΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ MΙΚΡΟΤΣΙΠ

• ΣΕΛ. 182   
Σκεφτείτε και συζητήστε τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στη ζωή του αν-

θρώπου η ανάλυση του γονιδιώµατος. Για παράδειγµα, σκεφτείτε µε ποιους τρόπους
οι πληροφορίες σχετικά µε τα γενετικά µας στοιχεία µπορούν να επηρεάσουν τη
ζωή του ατόµου στον τοµέα της εργασίας και της ασφάλισης του εργαζοµένου ή
ποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν από τις πληροφορίες αυτές στις σχέσεις ε-
νός ζευγαριού.

Ασφαλώς, η ανάλυση του γονιδιώµατος θα προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στην
ανθρωπότητα, αφού πλέον θα είναι δυνατή η διάγνωση κάποιων µελλοντικών ασθε-
νειών. Έτσι, προτού αυτές εκδηλωθούν, ο άνθρωπος-γνώστης ίσως κατορθώσει να
τις αποφύγει ή, ακολουθώντας, την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή, να εµποδίσει
την επώασή τους.

Πολλές, εξάλλου, µέθοδοι που εφαρµόζονταν ως τώρα και σχετίζονταν µε την α-
ναπαραγωγή ή τη γέννηση ενδέχεται να εγκαταλειφθούν, αφού οι γενετικές µεταβολές
πιθανότατα θα "διορθώσουν" τα προβληµατικά γονίδια. Παράλληλα, θα έχουµε τη
δυνατότητα να καθορίζουµε το φύλο του παιδιού µας, να επεµβαίνουµε στο χρώµα
των µαλλιών και των µατιών, να βελτιώνουµε τη σωµατική του διάπλαση, το ύψος ή
τον όγκο του, ακόµη και να ενισχύουµε τις ψυχικές του δυνατότητες ή την εξυπνάδα
του. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως βρισκόµαστε µπροστά σε µια επανάστα-
ση της ευγονικής. 

Παρόλα τα θετικά αποτελέσµατα που προοιωνίζεται αυτή η νέα τεχνική-ιατρική ε-
φαρµογή, είναι ενδεχόµενο να επιφέρει και αρνητικές συνέπειες. Αρχικά, το κράτος
και οι υπηρεσίες του (νοσοκοµεία, ασφαλιστικοί φορείς, δηµόσιοι οργανισµοί...) θα
έχουν πρόσβαση στις γενετικές µας πληροφορίες. Το ίδιο θα συµβεί και στις ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αν τα γενετικά µας χαρακτη-
ριστικά είναι άψογα και άµεµπτα, δεν τίθεται κανένα πρόβληµα. Αν παρουσιάζουν
κάποιο "πρόβληµα", τότε θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε ρατσιστικά φαινόµενα, µε πε-
ριπτώσεις διακρίσεων. Κανένας εργοδότης δε θα προσλαµβάνει ως υπάλληλο κάποιο
άτοµο µε "προβληµατικά" γονίδια, κανένας ασφαλιστικός φορέας δε θα αναλαµβάνει
την ασφάλισή του. Το ίδιο θα συµβεί και στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα σχολεία
ή στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στους οργανισµούς. Όποιος παρουσιάζει στη γονι-
διακή του ταυτότητα "αποκλίσεις" πέρα από το επιτρεπτό όριο, αυτοµάτως θα στιγ-
µατίζεται και θα αποµονώνεται από το κοινωνικό σύνολο. Οι άνθρωποι µε αυτόν
τον τρόπο θα χωριστούν σε κατηγορίες, θα ενταχθούν σε οµάδες µε βάση τις γενετι-
κές τους ιδιότητες.

Οικονοµικά αλλά και πολιτικά συµφέροντα είναι πιθανό να κατευθύνουν τις κινή-
σεις εταιρειών που κατέχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τα σχεδόν εκατό χιλιά-
δες γονίδια που απαρτίζουν το διάγραµµα του ανθρώπινου είδους. Ενδέχεται, δυ-
στυχώς, να τα χρησιµοποιήσουν στην "κατασκευή" ανθρώπων χειραγωγηµένων και
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υποδουλωµένων στη δική τους θέληση. 
Και στις διαπροσωπικές σχέσεις, όµως, θα προκληθούν προβλήµατα. Ποιος θα ή-

θελε, άραγε, να συνάψει σχέση  µε κάποιον ή κάποια, όταν γνωρίζει ότι τα γονίδιά
του είναι "ελαττωµατικά"; Aναπόφευκτα, λοιπόν και στο συναισθηµατικό τοµέα
προκύπτει δυσαρµονία.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ XΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

• ΣΕΛ. 188
Τι προσπαθεί να επισηµάνει ο συγγραφέας στο άρθρο του και ποιο είναι το βασι-

κό ερώτηµα που θέτει προς διερεύνηση;

Ο συγγραφέας προσπαθεί να επισηµάνει τα σηµεία εκείνα που δεν έχουν µελετηθεί
στο βαθµό που θα 'πρεπε, από τη σκοπιά της Εξελικτικής Ψυχολογίας, για τη χρήση
της νέας τεχνολογίας της πληροφορικής στο σχολείο· αυτό είναι και το θέµα του κει-
µένου. Το ερώτηµα που θέτει προς διερεύνηση δε σχετίζεται µε το "ποιο πρόγραµµα
είναι καλύτερο ή αποτελεσµατικότερο", αλλά µε το αν στη χρήση του Η/Υ έχουν λη-
φθεί υπόψη όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του παιδιού –και όχι µόνον ο τρόπος λει-
τουργίας της σκέψης του µέσου παιδιού– ώστε να γίνει αυτή η δραστηριότητα ελκυ-
στική, ευχάριστη, αποδοτική, αλλά και να προαγάγει την ανάπτυξη του παιδιού στο
συναισθηµατικό, το γνωστικό, τον ψυχοκοινωνικό τοµέα και στον τοµέα της προσω-
πικότητας.

• ΣΕΛ. 188
Νοµίζετε ότι ο συγγραφέας είναι υπέρ ή κατά της χρήσης της πληροφορικής στην

εκπαίδευση; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας µε παραποµπές στο κείµενο.

Ο συγγραφέας, αν και είναι υπέρ της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαίδευση
(αφού συντελεί στην ανάπτυξη του παιδιού "στο συναισθηµατικό, το γνωστικό, τον
ψυχοκοινωνικό τοµέα και στον τοµέα της προσωπικότητας"), εντούτοις διατυπώνει
και ορισµένες επιφυλάξεις. 

Σηµεία που αποδεικνύουν ότι είναι θετικά διακείµενος :
à §4: "Πάντως, για το παιδί της σχολικής ηλικίας που διαβάζει και γράφει...η επε-

ξεργασία κειµένου του επιτρέπει να πειραµατίζεται µε γράµµατα και λέξεις: να
γράφει ελεύθερα, να αναπτύσσει τις ιδέες του ... και όσες αλλαγές επιθυµεί".

à §5: "Έρευνες έχουν δείξει ότι ... παιδιά προσχολικής ηλικίας µπορούν να προ-
γραµµατίσουν ... τους βοηθάει στην επίλυση προβληµάτων ... µπορούν να κατα-
νοήσουν έννοιες της αφαιρετικής λογικής ... κάτι που θεωρείται επίτευγµα ... στην
εξελικτική πορεία του παιδιού". 

à §6: "... η διαδικασία αυτή βοηθάει το παιδί να έχει ανά πάσα στιγµή επίγνωση των
νοητικών του λειτουργιών στη λύση του προβλήµατος", "... ένα ώριµο αναπτυξιακό
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επίτευγµα του παιδιού που του επιτρέπει να ελέγχει τις ίδιες τις νοητικές του λει-
τουργίες", "η χρήση του Η/Υ στον τοµέα αυτόν είναι και επιθυµητή και ωφέλιµη".

à §7: "... η µέσω αυτού διδασκαλία µαθηµάτων στο σχολείο, όπου τα παιδιά απο-
κτούν νέες γνώσεις ή ασκούν τις ήδη αποκτηµένες. Είναι ο τοµέας µε τις περισσό-
τερες ίσως δυνατότητες, τουλάχιστον από άποψη απτών, άµεσων αποτελεσµάτων
στη µάθηση".

à §12: "Τα χαρακτηριστικά του Η/Υ είναι συναρπαστικά αλλά όχι τόσο, ώστε να α-
ποτρέπει το παιδί από το να παίζει µε άλλα παιδιά".

à §13: "... δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι "ελέγχει" το περιβάλλον του ... µια τέτοια
κατάσταση θα πρέπει να είναι πολύ ευεργετική για ένα παιδί µε έντονο εξωπροσω-
πικό έλεγχο".
Σε ένα σηµείο εκφράζει µια προϋπόθεση που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, για

να µην υπάρξουν ανισότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην §11 αναφέρει πως
τα κορίτσια υιοθετούν αρνητική στάση απέναντι στους υπολογιστές και γι’ αυτό το
λόγο οφείλουµε να ενθαρρύνουµε την ενασχόλησή τους µε τον Η/Υ. Στην §7 αναφέ-
ρει πως δεν πρέπει να απουσιάζουν από κανένα σχολικό συγκρότηµα και ότι οι δά-
σκαλοι οφείλουν να προγραµµατίσουν το µάθηµα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
εύληπτο από τους µαθητές, επιφέροντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη διδακτική
τους µέθοδο.

∆ιατυπώνει και κάποιες επιφυλάξεις στις §7-14, που σχετίζονται µε την "πρώιµη
εισαγωγή της επεξεργασίας κειµένου στο σχολείο", που "µπορεί να µην είναι επιθυ-
µητή", αν δε ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ατοµικές διαφορές των παιδιών.

• ΣΕΛ. 188
Συζητήστε, µε βάση την εµπειρία σας, την άποψη του συγγραφέα ότι το φύλο εί-

ναι ένας παράγων ατοµικών διαφορών που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη χρήση
του υπολογιστή στην εκπαίδευση.

Σύµφωνα µε το συγγραφέα, "... στην προσχολική ηλικία αγόρια και κορίτσια δεί-
χνουν το ίδιο ενδιαφέρον για ενασχόληση µε τον Η/Υ (...). Ωστόσο, η προθυµία των
κοριτσιών για "δουλειά" µε τον υπολογιστή στη συνέχεια µειώνεται". Από τα δεδοµέ-
να που παραθέτει ο συγγραφέας, αντιλαµβανόµαστε πως δεν ευθύνεται το φύλο για
το µειωµένο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα κορίτσια προς τους υπολογιστές. Oύτε,
εξάλλου, θα πρέπει να συνδεθεί η αρνητική τους στάση προς τους H/Y µε τις µικρό-
τερες επιδόσεις τους –σε σχέση µε τα αγόρια– στα µαθηµατικά.

Εποµένως, πρέπει να υποθέσουµε µια διαφορετική εξήγηση στο γεγονός. Τα κορί-
τσια κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής αναπτύσσουν διαφορετικά ενδιαφέροντα,
που σχετίζονται περισσότερο µε τα αισθήµατα και τα συναισθήµατα, µε τον άνθρωπο
και τη φύση. Αυτό τουλάχιστον συµπεραίνεται και από τον ευαίσθητο χαρακτήρα
τους, τη θηλυκότητά τους. Επιπλέον, η ανατροφή που τους προσφέρεται από το οι-
κογενειακό περιβάλλον, αλλά και η σχολική αγωγή, αναπαράγει τα κοινωνικά στερε-
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ότυπα και τις αντιλήψεις της ανδροκρατούµενης κοινωνίας. Η επιρροή που ασκείται
υπολανθάνει, ωστόσο είναι αρκετή για να διαµορφώσει αυτή την αντίληψη. 

Αντίθετα, τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο για δράση και περιπέτεια, βρί-
σκοντας διέξοδο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα οποία επικρατούν οι βίαιες ενέργει-
ες και οι επιθετικές αντιδράσεις. Εποµένως, είναι πιο εύκολο για τους άντρες να α-
ναπτύξουν µια διαφορετική σχέση µε τον υπολογιστή. Αυτό αποδεικνύεται και από
το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό που ασχολείται µε το διαδίκτυο και την πλη-
ροφορική αποτελείται από αντρικό πληθυσµό. H επαφή τους, εξάλλου, µε την τεχνο-
λογία είναι πολύ καλύτερη σε σχέση µε τις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο καλλιερ-
γούν εκτενέστερα τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους –που είναι ίδιες µε των γυναι-
κών– και προσαρµόζονται ευκολότερα στο "υπολογιστικό περιβάλλον".

• ΣΕΛ. 188
Πώς κρίνετε την άποψη του συγγραφέα ότι η εξωστρέφεια ή η εσωστρέφεια επη-

ρεάζει τη σχέση του χρήστη µε τον υπολογιστή;

Ο συγγραφέας στην §13 αναφέρει ότι κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τας, όπως η εσωστρέφεια – εξωστρέφεια και ο ενδοπροσωπικός – εξωπροσωπικός έ-
λεγχος, επηρεάζουν τη στάση του παιδιού προς τον υπολογιστή. Ωστόσο, δεν παραθέ-
τει κάποια αδιαµφισβήτητα επιστηµονικά δεδοµένα για την υποστήριξη αυτής της θέ-
σης, παρά εκφράζει µια υποψία-υπόθεση: "υποπτεύοµαι ότι µια τέτοια κατάσταση θα
πρέπει να είναι πολύ ευεργετική για ένα παιδί", αφού "δίνει στο παιδί την αίσθηση
ότι "ελέγχει" το περιβάλλον του". Όλα αυτά αποτελούν απλές εικασίες και υποθέσεις
που χρήζουν διεξοδικότερης επιστηµονικής εµβάθυνσης, µε εµπεριστατωµένες και εν-
δελεχείς έρευνες, ώστε να αποδειχτεί η ορθότητά τους. ∆ιαφορετικά θα ήταν εύκολο
να υποστηριχτεί και η αντίθετη άποψη: το εσωστρεφές παιδί επιθυµεί τη σχέση µε τον
υπολογιστή και ωφελείται περισσότερο από το εξωστρεφές, γιατί ο υπολογιστής εί-
ναι ένα άψυχο αντικείµενο στο οποίο κάποιος µπορεί να "εκµυστηρευτεί" τις ενδόµυ-
χες σκέψεις και επιθυµίες του. 

• ΣΕΛ. 188   
Στο συγκεκριµένο κείµενο παρατηρούµε κάποια από τα χαρακτηριστικά του επι-

στηµονικού λόγου, όπως την προσεκτική τεκµηρίωση µιας άποψης µε έγκυρα επι-
στηµονικά δεδοµένα, την κριτική στάση απέναντι στη σχετική βιβλιογραφία, την ε-
πιδίωξη της αντικειµενικότητας. O συγγραφέας, πράγµατι, προσπαθεί συστηµατικά
να τεκµηριώσει την κάθε άποψή του, παραπέµποντας σε σχετικές έρευνες. Aπό την
άλλη πλευρά, όµως, αντιµετωπίζει κριτικά τις έρευνες αυτές και εκφράζει τις επιφυ-
λάξεις του, όταν κρίνει ότι ένα θέµα δεν έχει εξεταστεί πλήρως και απαιτείται πε-
ραιτέρω έρευνα, για να συναχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα. Να εντοπίσετε στο
κείµενο ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
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Έγκυρα επιστηµονικά δεδοµένα:
à §2: "Η σχετική βιβλιογραφία...στη χώρα µας".
à §4: "Lewin, Boruta and Vasconellos, 1983".
à §5: "έρευνες έχουν δείξει... Degelman et al., 1986"., "Μάλιστα, έχει βρεθεί... του

παιδιού".
à §6: "Παρασκευόπουλος, 1985".
à §10: "Παρασκευόπουλος, 1992", "Dulit, 1975".
à §11: "έχουµε δεδοµένα σύµφωνα µε τα οποία", "Campbell and Schwartz, 1986",

"Lockheed, 1985".

Εκφράζει και τις επιφυλάξεις του:
à §4: "είναι σίγουρα ένα θέµα που απαιτεί περαιτέρω έρευνα".
à §5: "τέτοια ευρήµατα είναι ασφαλώς πολύ ενθαρρυντικά, αλλά θεωρώ πως πρέπει

να αντιµετωπισθούν περισσότερο ως διερευνητικά των δυνατοτήτων της χρή-
σης του Η/Υ, παρά ως απολύτως σαφή και οριστικά".

à §11: "από το άλλο µέρος, υπάρχει η υπόθεση ότι...".
à §12: "η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα είναι µεν θετική, αλλά το θέµα χρειάζεται

περαιτέρω διερεύνηση".
à §15: "∆εν έχω δει πολλή έρευνα στον τοµέα αυτό".
à §16: "Ερωτήµατα τέτοια δεν έχουν σχεδόν ή καθόλου απαντηθεί ούτε διεθνώς".

• ΣΕΛ. 188
Η σαφήνεια και η ακρίβεια στη διατύπωση είναι ζητούµενα στον επιστηµονικό

λόγο. Ο συγγραφέας σε αρκετά σηµεία του κειµένου διασαφηνίζει έναν όρο που
χρησιµοποιεί ή επεξηγεί µια σκέψη του. Xρησιµοποιεί, επίσης, πολύ προσεκτικά λέ-
ξεις ή εκφράσεις µε τις οποίες δηλώνει µε ακρίβεια «τη στάση» του απέναντι στο θέ-
µα που θίγει (π.χ. «ασφαλώς», «να αντιµετωπιστούν περισσότερο ως διερευνητικά»
κτλ.). Να επισηµάνετε κάποια παραδείγµατα για τις παραπάνω περιπτώσεις. Προ-
σέξτε ιδιαίτερα µε ποιες λέξεις / φράσεις διατυπώνει τις επιφυλάξεις του.

∆ιασάφηση όρου ή επεξήγηση σκέψης (ο όρος γίνεται ευκολονόητος και αποφεύγε-
ται η σύγχυση):
à §1: "... τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ, computers), "... αυτές οι συσκευές

(πρβλ. χρήση video, αρχές δεκαετίας ’80)".
à §2: "... του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)".
à§3: "Για την επεξεργασία κειµένου (word processing), για προγραµµατισµό

(programming), για τη διδασκαλία σχολικών µαθηµάτων (computer assisted
instruction)".

à §8: "... ατοµικές διαφορές, διαφορές δηλαδή...".
à §10: "Με τον όρο νοητική ηλικία εννοούµε...", "µε τη νοητική ηλικία (µπορεί να εί-

ναι υψηλότερη ή χαµηλότερη)", "Ένα παράδειγµα...".
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à §14: "... το γνωστικό τους στιλ, ο τρόπος δηλαδή µε τον οποίο...".

Λέξεις ή εκφράσεις µε τις οποίες δηλώνει µε ακρίβεια τη "στάση" του απέναντι στο
θέµα που θίγει:
à §5: "Μάλιστα...", "... θεωρώ πως πρέπει ... απολύτως σαφή και οριστικά".
à §6: "Εκείνο που είναι περισσότερο σίγουρο και αξιοποιήσιµο".
à §7: "Η τρίτη αλλά όχι λιγότερο σηµαντική χρήση του Η/Υ".
à §14: "... θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη".
à §15: "... θα πρέπει να του δώσουµε κίνητρα".
à §17: "Αλλά εκεί όπου η συµβολή του δασκάλου είναι πραγµατικά πολύτιµη".

Λέξεις ή εκφράσεις µε τις οποίες διατυπώνει τις επιφυλάξεις του:
à §1: "∆εν είµαι σίγουρος".
à §4: "... µπορεί να µην είναι επιθυµητή, γιατί ίσως...", "είναι σίγουρα ένα θέµα που

απαιτεί περαιτέρω έρευνα". 
à §5: "... θεωρώ πως πρέπει να αντιµετωπισθούν...".
à §6: "... περισσότερο σίγουρο και αξιοποιήσιµο". 
à §7: "Είναι ο τοµέας µε τις περισσότερες ίσως δυνατότητες, τουλάχιστον από άποψη",

"... ο τοµέας µε τα περισσότερα προβλήµατα, τουλάχιστον µε την έννοια ότι...".
à §11: "από το άλλο µέρος, υπάρχει η υπόθεση ότι".
à §12: "... το θέµα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση".
à §13: "... είναι πολύ πιθανό ότι...", "υποπτεύοµαι ότι µια τέτοια κατάσταση".
à §15: "∆εν έχω δει πολλή έρευνα στον τοµέα αυτό".
à §16: "Ερωτήµατα τέτοια δεν έχουν σχεδόν ή καθόλου απαντηθεί ούτε διεθνώς".

• ΣΕΛ. 188
Η αυστηρή λογική οργάνωση χαρακτηρίζει γενικά ένα επιστηµονικό κείµενο. Να

παρατηρήσετε και να σχολιάσετε την οργάνωση του συγκεκριµένου άρθρου. Είναι
ευδιάκριτα τα βασικά µέρη του κειµένου (πρόλογος, κύριο µέρος, επίλογος); Μπο-
ρείτε σχετικά εύκολα να χωρίσετε το κείµενο σε νοηµατικές ενότητες;

Το κείµενο διακρίνεται για την αυστηρή λογική οργάνωση των επιχειρηµάτων και
των ιδεών. Επίσης, και στις νοηµατικές ενότητες του προλόγου, του κυρίου µέρους
και του επιλόγου υπάρχει αλληλουχία. Οι δύο πρώτες παράγραφοι αποτελούν τον
πρόλογο και η τελευταία τον επίλογο. Το κύριο µέρος εκτείνεται στις παραγράφους
3-18. Η τρίτη παράγραφος είναι µεταβατική και αναφέρεται στις τρεις χρήσεις της η-
λεκτρονικής τεχνολογίας, οι οποίες και αναλύονται στο κύριο µέρος. 
à 1η νοηµατική ενότητα: §4 "Η επεξεργασία κειµένου".
à 2η νοηµατική ενότητα: §5-6 "Κατασκευή προγραµµάτων µε τον Η/Υ".
à 3η νοηµατική ενότητα: §7-18 "Η διδασκαλία των µαθηµάτων στο σχολικό περιβάλ-

λον και τα προβλήµατα που ανακύπτουν".
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Η 3η νοηµατική ενότητα διαιρείται σε υποενότητες:
à §7: "Η διδασκαλία των µαθηµάτων στο σχολείο".
à §8-14: "Οι ατοµικές διαφορές των µαθητών".
à §15: "Η προσφορά κινήτρων".
à §16-18: "Ο ρόλος της οικογένειας και των δασκάλων".

• ΣΕΛ. 188  
Προσπαθήστε, τώρα, να αποδώσετε µε ένα διάγραµµα τη συλλογιστική πορεία

που ακολουθεί ο συγγραφέας στο κείµενό του.

∆ιάγραµµα: 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ (§1-2)
à §1: Η εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην οικογενειακή και σχολική ζωή.  
à §2: Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στο σχολείο και ο προβληµατισµός σχετικά

µε το αν έχουν ληφθεί υπόψη τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παι-
διών.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (§3-18)
à §3: Οι τρεις χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Επεξεργασία κειµένου-

Προγραµµατισµός-∆ιδασκαλία σχολικών µαθηµάτων).
à §4: Η επεξεργασία κειµένου ίσως εµποδίζει τις κινητικές δεξιότητες του παιδιού,

ωστόσο παρέχει ελευθερία πειραµατισµού στη γραφή. 
à §5: Ο προγραµµατισµός διευκολύνει:

• την επίλυση προβληµάτων, 
• τα παιδιά να έχουν την αίσθηση ότι ελέγχουν τον Η/Υ,
• την καλλιέργεια της αφαιρετικής λογικής.

à §6: Ο προγραµµατισµός µε την ανακάλυψη των λαθών συµβάλλει, ώστε να απο-
κτήσει το παιδί επίγνωση των νοητικών του λειτουργιών.

à §7: Η διδασκαλία σχολικών µαθηµάτων.
à §8: Οι ατοµικές διαφορές των µαθητών. Tροποποιήσεις στη διδακτική µέθοδο, ώ-

στε η χρήση του Η/Υ να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των παιδιών.
à §9:  Aλλαγές σε µορφές γνωστικής συµπεριφοράς µε την αύξηση της ηλικίας του

παιδιού. 
à §10: Η νοητική και η χρονολογική ηλικία του παιδιού και η ικανότητα για αφαιρε-

τική σκέψη.
à §11: Το φύλο αποτελεί παράγοντα ατοµικών διαφορών.
à §12: Η ψυχοκοινωνική επίδραση των υπολογιστών στην ανάπτυξη του παιδιού.
à §13: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των µαθητών.
à §14: Το γνωστικό στιλ διαφοροποιεί τα παιδιά σε τύπους διάχυτους, παρορµητι-

κούς και διασκεπτικούς.
à §15: Αύξηση και ενίσχυση των κινήτρων.
à §16: Το µορφωτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των παιδιών.
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à §17: Ο ρόλος του δασκάλου:
• εποπτεύει τη µαθησιακή διαδικασία, 
• ελέγχει το επίπεδο των γνώσεων, 
• επεµβαίνει εξισορροπητικά - διορθωτικά.

à §18: Η εµπειρία του διδάσκοντα συµβάλλει στην κατασκευή των διδακτικών προ-
γραµµάτων µε τη βοήθεια του Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (§19)
à §19: Ανακεφαλαίωση διαπιστώσεων για την αποτελεσµατική χρήση των διδακτι-

κών προγραµµάτων.

• ΣΕΛ. 188
Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 20-25 σειρές ή σε 200-250 λέξεις.

Ο αρθρογράφος στο επιστηµονικό του άρθρο αναφέρεται στη χρήση της πληροφο-
ρικής στο χώρο της εκπαίδευσης και επισηµαίνει τους τρόπους µε τους οποίους αυτή
θα αποβεί ελκυστική, ευχάριστη και αποδοτική, αν φυσικά ληφθούν σοβαρά υπόψη ο-
ρισµένες προϋποθέσεις που θέτει η Επιστήµη της Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής σχε-
τικά µε τα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού. 

Αρχικά, ο υπολογιστής χρησιµοποιείται στην επεξεργασία κειµένου (αρκεί το παι-
δί να είναι καλός γνώστης της γραφής και της ανάγνωσης), συµβάλλει στον προγραµ-
µατισµό (προσδίδει στο παιδί την αίσθηση ότι ελέγχει τον υπολογιστή), συντελεί στην
κατανόηση αφηρηµένων εννοιών και το βοηθά να έχει επίγνωση των νοητικών του
λειτουργιών. Τέλος, συµβάλλει αποτελεσµατικά στη διδασκαλία των µαθηµάτων, αν
συνειδητοποιήσουµε τις ατοµικές διαφορές ανάµεσα στα παιδιά. 

Οι ατοµικές διαφορές αφορούν τη χρονολογική και νοητική λειτουργία -που δε
συµπίπτουν σε κάθε παιδί- το φύλο, τον ψυχοκοινωνικό τοµέα, τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας, το γνωστικό του στιλ, αλλά και τα κίνητρα που πρέπει να προ-
σφέρουµε, ώστε να ασχοληθεί ένα παιδί µε τον υπολογιστή αποτελεσµατικότερα.

Παράλληλα, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το µορφωτικό, οικονοµικό και πολιτι-
σµικό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και ο δάσκαλος, που εποπτεύει τη µαθησιακή
διαδικασία, ελέγχει το επίπεδο των γνώσεων, επεµβαίνει εξισορροπητικά και διορθω-
τικά στην τροποποίηση των διδακτικών προγραµµάτων, προσαρµόζοντάς τα στις α-
νάγκες κάθε παιδιού, ενώ, τέλος, συµβάλλει και στην κατασκευή των διδακτικών
προγραµµάτων µε τη βοήθεια του υπολογιστή. 

Εάν ληφθούν σοβαρά υπόψη οι πιο πάνω επισηµάνσεις, τότε µπορούµε να είµαστε
αισιόδοξοι πως τα διδακτικά προγράµµατα µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή θα αποβούν ωφέλιµα και αποδοτικά για κάθε µαθητή.

• ΣΕΛ. 188
Σε ένα επιστηµονικό κείµενο συναντούµε συχνά ένα ειδικό λεξιλόγιο, δηλαδή τους

ειδικούς όρους που χρησιµοποιούνται σε µια συγκεκριµένη επιστήµη. Να συγκεντρώ-
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σετε τους ειδικούς όρους που χρησιµοποιούνται στο άρθρο αυτό. Ποιοι από τους ό-
ρους αυτούς νοµίζετε ότι µπορούν να αξιοποιηθούν και στην καθηµερινή χρήση;

Το ειδικό λεξιλόγιο και οι ειδικοί όροι είναι αποθησαυρισµένοι από τις επιστήµες
της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής (µε µαυρισµένα γράµµατα
παρατίθενται οι λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούµε συχνότερα στον καθηµερινό
µας λόγο). 

Ειδικότερα: 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Η/Υ, computer, Εξελικτική Ψυχολογία, ηλεκτρονική

τεχνολογία, επεξεργασία κειµένου, προγραµµατισµός, κινητικές δεξιότητες, κατα-
σκευή προγραµµάτων, αφαιρετική λογική, εξελικτική πορεία, νοητικές λειτουργίες,
µεταγνωστική ιδιότητα, µεταγνώση, αναπτυξιακό επίτευγµα, ατοµικές διαφορές, δι-
δακτικό µέσο, γνωστική συµπεριφορά, εµπρόθετες σκόπιµες αντιληπτικές διαδικα-
σίες, χωρητικότητα της µνήµης, αντιληπτικές διαδικασίες, νοητική ηλικία, τυπικές
λογικές πράξεις, αφαιρετική σκέψη, ψυχοκοινωνικός τοµέας, εσωστρέφεια - εξω-
στρέφεια, ενδοπροσωπικός - εξωπροσωπικός έλεγχος, γνωστικό στιλ, διάχυτοι τύ-
ποι, παρορµητικοί τύποι, διασκεπτικοί τύποι, µαθησιακοί σκοποί, νοητική παράστα-
ση, µαθησιακή διαδικασία, διδακτικά προγράµµατα, σχολικό πρόγραµµα, παραδο-
σιακή διδασκαλία, έννοιες κατανόησης του χώρου, ψυχισµός των παιδιών.

• ΣΕΛ. 188
Εργαστείτε σε οµάδες, για να καταρτίσετε ένα λεξιλόγιο σχετικό µε τους υπολογι-

στές. Συγκεντρώστε λέξεις/φράσεις και ειδικούς όρους και συζητήστε τη σηµασία τους.
Αναβάθµιση του συστήµατος και των προγραµµάτων, ανάλυση εικόνας, ανασυ-

γκρότηση δίσκου, άνοιγµα εγγράφου, αντιγραφή αρχείου, απεγκατάσταση προγράµ-
µατος, αποθήκευση εγγράφου, αγαπηµένα, άδεια πρόσβασης, ακύρωση ενέργειας ή ε-
γκατάστασης, αλλαγή σελίδας ή ενότητας, αναδιάταξη κειµένου, αναζήτηση ή αναθε-
ώρηση εγγράφου, αντιµετώπιση προβληµάτων, ανάκτηση κατεστραµµένων εγγράφων,
ανασκόπηση, αναστροφή, αντιµετώπιση προβληµάτων, απαλοιφή, απενεργοποίηση,
απόκρυψη ιδιοτήτων ή αρχείων, βοήθεια, γραµµατοσειρές, γραµµές εργαλείων, γρα-
φικά, δηµιουργία, διαγραφή, διόρθωση, εισαγωγή εικόνας ή συµβόλου, εµφάνιση, ε-
γκατάσταση, εκκίνηση, εκτυπωτής, επικόλληση, επιλογή, επιφάνεια εργασίας, ηχεία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή βοήθεια ή αλληλογραφία, ιδιότητες, ιστοσελίδα, κάδος α-
νακύκλωσης, κωδικός πρόσβασης, µενού, µόντεµ ή διακοµιστής, µνήµη, µετατροπή,
µετακίνηση, µορφοποίηση, οθόνη, παράθυρο, περιφερειακά, παρουσίαση, περιθώρια,
περιγράµµατα, πίνακες, πλαίσια, πληκτρολόγιο, πίνακας ελέγχου, ποντίκι, προγράµ-
µατα, προβλήµατα, προβολή, προσθήκη, προεπισκόπηση, προστασία από ιούς, σαρω-
τής, συντόµευση, σφάλµατα, συµπίεση δίσκου, φόρµες, φάκελοι. 

Λογισµικό (software): σύνολο προγραµµάτων ή δεδοµένων που χρησιµεύουν στη
λειτουργία ενός συστήµατος.

Εικονική πραγµατικότητα (virtual reality): η κατασκευή µε τη βοήθεια του λογισµικού
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µιας εικόνας ή κάποιου περιβάλλοντος που φαίνεται στις αισθήσεις ως πραγµατικό.
Κυβερνοχώρος (cyberspace): το θεωρητικό περιβάλλον στο οποίο συντελούνται οι

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο χώρος που δηµιουργείται από ένα ηλεκτρονικό σύστη-
µα, τον αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής, δεν έχει πραγµατικές διαστάσεις και στον ο-
ποίο κυκλοφορούν οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική µορφή.

• ΣΕΛ. 189
Οι νέοι στην εποχή µας έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν από µικρή ηλικία

µε τη χρήση των υπολογιστών, σε αντίθεση µε τους ενηλίκους, που δεν είχαν ανάλο-
γες ευκαιρίες. Παρατηρείται, λοιπόν, συχνά το φαινόµενο να κατέχουν ορισµένοι
νέοι περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τοµέα αυτόν από κάποιους ενηλί-
κους. Συζητήστε σχετικά µε τις επιδράσεις, αρνητικές και θετικές, που µπορεί να έ-
χει το φαινόµενο αυτό στις σχέσεις των νέων µε τους µεγαλύτερους, γονείς, δασκά-
λους κι άλλους. Ποια προβλήµατα δηµιουργούνται στις µεταξύ τους σχέσεις; Είναι
δυνατόν, κατά τη γνώµη σας, µε αυτά τα δεδοµένα να αναπτυχθεί µια βαθύτερη και
πιο γόνιµη σχέση ανάµεσα στην παλαιότερη και στη νεότερη γενιά; Αν ναι, ποιες
προϋποθέσεις νοµίζετε ότι απαιτούνται;

Από τη µια πλευρά, οι ενήλικες που δεν είχαν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να έρ-
θουν σε επαφή µε την επανάσταση της πληροφορικής είναι αφοσιωµένοι και προση-
λωµένοι στις παραδοσιακές µορφές γνώσης, επικοινωνίας και διεκπεραίωσης όλων
των ζητηµάτων που τους αφορούν. Οι διαρκείς αλλαγές δεν τους άφησαν περιθώρια
να ενσωµατώσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας στην καθηµερινή τους ζωή. Από την
άλλη πλευρά, οι νέοι έχουν αντιληφθεί τις µεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί
στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας. Τους διακρίνει ρηξικέλευθο και και-
νοτόµο πνεύµα. Αυτό τους ώθησε στην ενασχόληση µε την επιστήµη της Πληροφορι-
κής. Έτσι, παρουσιάζεται αναστροφή της κατάστασης που ήθελε τους µεγαλύτερους
γνώστες όλων των θεµάτων και τους νεότερους να βρίσκονται πλαισιωµένοι µέσα σε
ένα πλέγµα άγνοιας και αµάθειας. 

Οι ειδήσεις και η πληροφόρηση για όλα τα θέµατα πραγµατοποιείται µε απευθείας
συνδέσεις, οι συµφωνίες και οι οικονοµικές συναλλαγές επιτελούνται σε µηδενικό
χρόνο, µε τη βοήθεια του διαδικτύου, η επαφή µε τους συνανθρώπους µας στην άλλη
άκρη του πλανήτη και η οπτική επαφή µαζί τους είναι υπόθεση ελάχιστων δευτερολέ-
πτων, η τηλεδιάσκεψη στον ιατρικό χώρο σώζει ζωές, ιδιαίτερα σε αποµονωµένες πε-
ριοχές. Επιπλέον, η χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία πρόσφερε
νέα ώθηση, κέντρισε το ενδιαφέρον και ανακάλυψε διεξόδους, ώστε η µάθηση να εί-
ναι πιο αποτελεσµατική και αποδοτική.   

Στις µέρες µας, συνεχώς αυξάνει ο αριθµός των οικογενειών που έχουν πρόσβαση
στο υπολογιστικό περιβάλλον. Τα παιδιά αποκτούν σηµαντικά πνευµατικά ερείσµα-
τα από µικρή ηλικία, καλλιεργούν το πνεύµα, αλλά και τη φαντασία τους. Οι υπολο-
γιστές εισχώρησαν και στα σχολεία, µε αποτέλεσµα το µάθηµα να αποκτήσει ενδιαφέ-
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ρον και οι µαθητές να ασκήσουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους στις προσφερόµε-
νες από τον υπολογιστή υπηρεσίες. Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι σχεδόν απε-
ριόριστες, ενώ η αξιοποίησή τους εναπόκειται περισσότερο στο διδάσκοντα και στην
ικανότητά του να προσαρµόζει το διδακτικό πρόγραµµα στις ανάγκες του µαθητή.
Και στον τοµέα της διασκέδασης οι δυνατότητες που προσφέρει είναι θαυµαστές, κα-
θώς η εικόνα, τα γραφικά, αλλά και τα χρώµατα παραπέµπουν σε ένα διαφορετικό
χώρο, που δε σχετίζεται σε καµιά περίπτωση µε το βαρετό και πληκτικό περιβάλλον
που έχουν διαµορφώσει οι µεγαλύτεροι και στο οποίο αναγκάζεται να ζήσει ο νέος.

Σε παλιότερες εποχές ο υπολογιστής δεν ήταν διαδεδοµένος. Σ’ αυτό συνέβαλε και
το υψηλό κόστος απόκτησής του. Η πλειονότητα των ανθρώπων τον αντιµετώπιζε
ως κάτι εξωπραγµατικό, ως εισαγωγέα καινών δαιµονίων, ως θαυµαστό, ωστόσο, ε-
πίτευγµα της τεχνολογίας. Παράλληλα, δεν εξυπηρετούσε πολλούς τοµείς της ζωής,
αφού τα προγράµµατα δεν ήταν τόσο ευέλικτα ούτε και πολλά. Η χρήση του περιορι-
ζόταν στη διασκέδαση κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Έτσι, παραγκωνίστη-
κε από τους σηµερινούς ενήλικες, εφήβους, όµως, εκείνης της εποχής. Οι επαγγελµα-
τικές δραστηριότητες και η απουσία ελεύθερου χρόνου δεν τους αφήνει πλέον πολλά
περιθώρια να ασχοληθούν και να κατανοήσουν τη χρήση του.  

Αναµφίβολα, όσα αναφέρθηκαν άσκησαν καταλυτική επίδραση στις σχέσεις ενηλί-
κων και ανηλίκων. ∆ηµιουργήθηκε ένα µεγαλύτερο χάσµα στα ενδιαφέροντα, αλλά
και στον τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης των προβληµάτων ή των προκλήσεων. Οι
νέοι παρουσιάζονται ως πνευµατικά ώριµοι, όµως, αυτή η ωρίµανση δεν ταυτίζεται
και µε την ηθική–ψυχική τελείωση. Έτσι, αποκόπτονται από τη καθοδήγηση των µε-
γαλυτέρων και αποκτούν µιαν έπαρση που µόνο καλό δεν µπορεί να αποφέρει. Οι
µεγαλύτεροι αισθάνονται ότι δεν επιτελούν πλέον το ρόλο του καθοδηγητή ή του
προτύπου, αφού η τεχνολογία ανέλαβε αυτόν το ρόλο. Το χάσµα µεταξύ των δύο γε-
νεών αποκτά µεγαλύτερο βάθος και θεωρείται αγεφύρωτο. Η επικοινωνία µικρών –
µεγάλων αντικαθίσταται µε τον εγκλεισµό των πρώτων στο δωµάτιο όπου βρίσκεται
ο υπολογιστής, ενώ τα πραγµατικά προβλήµατα δε συζητούνται.

Υπάρχουν, όµως, και θετικές συνέπειες. Οι µεγαλύτεροι, µε τη βοήθεια των παι-
διών έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβούν σε γνωριµία µε την τεχνολογία και να
την αγαπήσουν. Πάµπολλα παραδείγµατα αποδεικνύουν πως η αγορά ενός υπολογι-
στή για το σπίτι συνέβαλε και στην εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών δραστηριοτή-
των του γονιού µε τη συµβολή, αναµφίβολα, του παιδιού. Επιπλέον, υπάρχουν παρα-
δείγµατα σύµφωνα µε τα οποία οι σχέσεις µικρών και µεγάλων αποκαταστάθηκαν,
καθώς οι δεύτεροι αντιλήφθηκαν ότι έχουν ακόµη πολλά να µάθουν, ιδιαίτερα από ά-
τοµα µικρότερης ηλικίας. Αυτό το γεγονός ενδυνάµωσε τη σχέση τους και τη θωράκι-
σε µε αλληλοεκτίµηση, αλληλοσεβασµό και αµοιβαία εµπιστοσύνη. Με αυτόν τον τρό-
πο, το πνεύµα της αυθεντίας εγκαταλείφθηκε. 

Οπωσδήποτε, για να αναπτυχθεί µια γόνιµη σχέση ανάµεσα στη νεότερη και την
παλαιότερη γενιά, οφείλουµε να λάβουµε σοβαρά υπόψη ορισµένες προϋποθέσεις.
Και οι δυο πλευρές επιβάλλεται να διαθέτουν διαλλακτικό πνεύµα, διάθεση για κα-
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τανόηση και συνειδητοποίηση της σηµερινής κατάστασης. Οφείλουν, παράλληλα, να
µη διακρίνονται για το δογµατισµό και τη στείρα προσήλωσή τους ούτε στην παρά-
δοση µα ούτε και στην πρόοδο. Οι σχέσεις τους είναι αναγκαίο να διέπονται από αλ-
ληλοσεβασµό και επικοινωνία. Τέλος, οι νέοι επιβάλλεται να αναγνωρίσουν ότι οι
µεγαλύτεροι διαθέτουν εµπειρίες, πείρα για πολλά θέµατα και να µην τους αντιµετω-
πίζουν µε αλαζονεία ή έπαρση. Παράλληλα, και οι µεγαλύτεροι έχουν χρέος να αντι-
ληφθούν ότι οι νέοι διαθέτουν τεχνικές γνώσεις, που, αν τις αξιοποιήσουν σωστά, θα
αποβούν ωφέλιµες και για τους δυο.

• ΣΕΛ. 189
Συζητήστε, µε βάση την εµπειρία σας, ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ενδεχο-

µένως και τα µειονεκτήµατα από τη χρήση του Η/Υ για την επεξεργασία κειµένου. 

Σε παλαιότερες εποχές η συγγραφή κειµένου ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τη γρα-
φοµηχανή, ηλεκτρονική ή µη. Στις µέρες µας, όµως, η συγγραφή και επεξεργασία κει-
µένου αποτελεί, αναµφισβήτητα, µια σηµαντική εφαρµογή των ηλε-κτρονικών υπολο-
γιστών. Ο επεξεργαστής κειµένου, ωστόσο, έχει τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονε-
κτήµατα.

Αρχικά, είναι ευέλικτος ως προς τη χρήση, καθώς προσφέρει άπειρες δυνατότητες
πειραµατισµών. Λέξεις και φράσεις είναι δυνατόν να αποκοπούν και να επικολλη-
θούν (να προστεθούν ή να µετακινηθούν) σε άλλο σηµείο του κειµένου. Σε περίπτωση
λάθους δεν υπάρχει δυσκολία στη διαγραφή της λέξης ή στην αυτόµατη ορθογρα-
φία–διόρθωσή της από τα προσαρµοσµένα λεξικά του συστήµατος. Επιπλέον, παρέ-
χει την ευκολία αυτόµατου χωρισµού των λέξεων, απαλλάσσοντάς µας από το άγχος
των σφαλµάτων. Με αυτόν τον τρόπο υπερέχει έναντι άλλων παραδοσιακών µορφών
συγγραφής κειµένων, αφού δε µας εξαναγκάζει να γράψουµε ολόκληρο το κείµενο
από την αρχή. Εξοικονοµούµε δηλαδή χρόνο, κόπο, αλλά και χρήµατα.

Παράλληλα, η εικόνα του γραπτού είναι καθαρή, ευδιάκριτη και ευκρινής. Το αι-
σθητικό αποτέλεσµα είναι σαφώς ανώτερο από τα τυπογραφικά στοιχεία της γραφο-
µηχανής ή το γραφικό χαρακτήρα. Σ’ αυτό µπορούµε να προσθέσουµε και τις άπειρες
"οικογένειες γραµµατοσειρών", που προσδίδουν στο έγγραφό µας κύρος, αξιοπιστία
και σοβαρότητα ή, ανάλογα µε τις περιστάσεις, ένα πιο αστείο και οικείο ύφος. Έτσι,
όχι µόνο αποφεύγουµε τις µουτζούρες και την ακαταστασία, αλλά µπορούµε να συ-
µπεριλάβουµε στο κείµενο εικόνες ή άλλες ευκολίες σε ύψος και πλάτος που µε τα
παλαιότερα συστήµατα δεν ήταν εφικτές.

Αυτό έχει ως απόρροια την εύκολη παραγωγή, αλλά και ευπαρουσίαστη εκτύπωση
εγγράφων και στο σχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα από µαθητές που δε διακρίνονται
για την καλλιγραφία τους. Η τεχνολογία τούς δίνει ώθηση να ασχοληθούν µε τη συγ-
γραφή, ακόµη κι αν δεν είναι ορθογράφοι ή αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη γραφή
και ανάγνωση (δυσλεξία).

Οπωσδήποτε, οφείλουµε να συµπεριλάβουµε και την πληθώρα των ψηφιακών δί-
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σκων, που περιέχουν προγράµµατα για την κατανόηση της γλώσσας, γλωσσικές α-
σκήσεις, ασκήσεις γραµµατικής και συντακτικού ή ασκήσεις συνοχής παραγράφων
και περιόδων. Όλα τα παραπάνω υποβοηθούνται και από τη σύνδεση των ασκήσεων
µε κανόνες γραµµατικής και συντακτικού. Ακόµη και µέσα από το διαδίκτυο, ο κει-
µενογράφος συµβάλλει στην επικοινωνία µαθητών ή σχολείων, αφού πλέον είναι δυ-
νατή η αποστολή και λήψη αλληλογραφίας σε πραγµατικό χρόνο, όπως και στην έκ-
δοση πολλών εντύπων (σχολικής εφηµερίδας, καρτών, προσκλήσεων). Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, συνδυάζει τη διασκέδαση µε τη γνώση.

Αντίθετα, όταν ο επεξεργαστής κειµένων εισχωρεί στη ζωή του παιδιού σε πολύ
µικρή ηλικία, δηµιουργεί προβλήµατα στην ανάπτυξη της κρίσης, αλλά και της πνευ-
µατικής καλλιέργειας. Παρέχει έτοιµους ορθογραφικούς κανόνες, µε συνέπεια να µην
ευνοεί τη γνώση της γραµµατικής ή της ορθογραφίας των λέξεων. Τα παιδιά, επιπλέ-
ον, συνηθίζουν τους τυπογραφικούς χαρακτήρες και δεν εξασκούν τον προσωπικό
τους γραφικό χαρακτήρα. 

Ακόµη, έρευνες σε πανεπιστήµια του εξωτερικού έχουν αποδείξει πως η ενσωµά-
τωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ακόµη και από τη νηπιακή η-
λικία) συσσωρεύουν ικανοποιητική πείρα για εξαγωγή συµπερασµάτων. Η Jane
Healy, εκπαιδευτικός µε δεκαετίες εµπειρίας, στηρίζει τις απόψεις της σε εξαντλητι-
κές µελέτες και σε εµπεριστατωµένη αξιολόγηση στοιχείων από προσωπικές της έ-
ρευνες. Στο βιβλίο της "Πως επηρεάζουν οι υπολογιστές το µυαλό των παιδιών µας",
αναφέρει πως όχι µόνο δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκµηριώνουν την άποψη ότι
οι υπολογιστές αυξάνουν τη µαθησιακή ικανότητα των µικρών παιδιών, αλλά υπάρ-
χουν, αντίθετα, βάσιµοι λόγοι να πιστεύουµε πως η υπερβολική ενασχόληση µε το µη-
χάνηµα µπορεί στην πραγµατικότητα να ανακόψει τη φυσιολογική ανάπτυξη του
µυαλού. Κάποια από τα πιο δηµοφιλή εκπαιδευτικά προγράµµατα ενδέχεται ακόµη
και να βλάπτουν τη δηµιουργικότητα, την ικανότητα συγκέντρωσης και την ικανότη-
τα δραστηριοποίησης. Παράλληλα, εξωυπολογιστικές δραστηριότητες που έχει απο-
δειχθεί ότι βοηθούν, όπως η µουσική, η χειροτεχνία και η ζωγραφική, περνούν σε δεύ-
τερη µοίρα. Οι πιο πρόσφατες µελέτες στον τοµέα της νευροφυσιολογίας έχουν απο-
δείξει ότι η δοµή του ανθρώπινου εγκεφάλου, αµέσως µετά τη γέννηση και κατά τα
πρώτα χρόνια του παιδιού, είναι εξαιρετικά εύπλαστη. Τα παιδιά µαθαίνουν για τον
κόσµο µε τη βοήθεια του σώµατός τους, ψηλαφώντας, αγγίζοντας, γράφοντας... Ό,τι
µαθαίνουν χαράσσεται ανεξίτηλα στον εγκέφαλό τους ως νέες συνάψεις µεταξύ νευ-
ρώνων. Το να υποκαταστήσουµε αυτή τη φυσική αλληλεπίδραση µε το ποντίκι και το
δισδιάστατο κόσµο που προσφέρει ο υπολογιστής είναι κάτι που µπορεί να βλάψει
ανεπανόρθωτα την ίδια την ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

Βέβαια, τέτοιος κίνδυνος υπάρχει µόνο για παιδιά πολύ µικρής ηλικίας και µόνο
αν γίνεται κατάχρηση του υπολογιστή. Ωστόσο, αποτελούν αδιάψευστο µάρτυρα πως
η χρήση του υπολογιστή, ακόµη και ως απλού κειµενογράφου, ενδεχοµένως να εγκυ-
µονεί για τα µικρά παιδιά σοβαρούς κινδύνους. 
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• ΣΕΛ. 189
Ο συγγραφέας αναφέρεται στην κατασκευή προγραµµάτων για Η/Υ από µαθητές.

Ποια είναι, κατά τη γνώµη του, τα πλεονεκτήµατα αυτής της εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας; Αν έχετε ασχοληθεί µε την κατασκευή τέτοιων προγραµµάτων, καταθέστε
τις εµπειρίες σας.

Με την κατασκευή προγραµµάτων ο µαθητής αισθάνεται πως δεν είναι ένας παθητι-
κός δέκτης των υπολογιστικών συστηµάτων και των µηνυµάτων που προσφέρουν, αλ-
λά πως αποκτά και ο ίδιος ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται κυρίαρχος. Το
παιδί αποκτά την αίσθηση ότι ελέγχει τον υπολογιστή, αφού δεν αξιοποιεί απλώς τις
δυνατότητες που του προσφέρει, αλλά ο ίδιος επεκτείνει ή υποδεικνύει αυτές τις δυνα-
τότητες. Επιπλέον, καλλιεργεί τη φαντασία και την επινοητικότητά του, αφού τον ωθεί
στην κατασκευή ολοένα και πιο "προηγµένων προγραµµάτων". Μέσα από αυτή τη δια-
δικασία αντιλαµβάνεται πως ο υπολογιστής δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά µέσο, υπη-
ρέτη της ανθρωπότητας, ταγµένο στην εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών. Εξάλ-
λου, κανένα τεχνολογικό επίτευγµα δεν είναι από µόνο του ούτε καλό ούτε κακό. Στην
ανθρώπινη θέληση και δικαιοδοσία εναπόκειται η ορθή ή µη χρήση του.

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

• ΣΕΛ. 189
Συζητήστε σχετικά µε τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία των σχολικών µαθηµά-

των. Ποιες δυνατότητες µπορεί να προσφέρει η χρήση του H/Y; Ποια προβλήµατα
µπορούν ενδεχοµένως να προκύψουν;

Οι δυνατότητες, όπως και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως θα ανακύψουν, προϋ-
ποθέτουν πως η χρήση των υπολογιστών θα αναφέρεται σε όλους ανεξάρτητα τους
µαθητές. Αν υποθέσουµε πως η πρόσβαση σε αυτούς θα είναι περιορισµένη και θα "ε-
πιτρέπεται" µόνο σε "προνοµιούχους", τότε ενδεχοµένως θα δηµιουργηθούν δύο µε-
γάλες κατηγορίες: οι τεχνοκράτες-γνώστες των υπολογιστών, που θα έχουν δυνατότη-
τα ανεύρεσης γνώσεων και πληροφοριών, και οι αδαείς, που θα εξαρτώνται από αυ-
τούς. 

Αρχικά, ο υπολογιστής προσφέρει ερεθίσµατα, κεντρίζει το ενδιαφέρον και ελκύει
την προσοχή των µαθητών, αφού συνδυάζει ήχο, εικόνα και έγχρωµα γραφικά. Επι-
πλέον, διαθέτει µια "ουδέτερη προσωπικότητα" σε σχέση µε αυτήν του κάθε δασκά-
λου· δεν κουράζεται, δε χάνει την υποµονή του, επαναλαµβάνει άπειρες φορές τις ί-
διες πληροφορίες, δεν κατηγορεί το µαθητή, δεν τον τιµωρεί και, το κυριότερο, δεν α-
ποκαλύπτει τα µυστικά του, τα µυστικά της άγνοιάς του. 

Έπειτα, παρέχει εξατοµικευµένη διδασκαλία. Ενισχύει και συµπληρώνει το σχολι-
κό διδακτικό έργο, αλλά και το ρόλο του δασκάλου, επενεργώντας αποτελεσµατικό-
τερα στο ρυθµό της ατοµικής του µάθησης. Παράλληλα, αξιολογεί και ελέγχει τις επι-
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δόσεις κάθε µαθητή άµεσα, δίνοντας τις σωστές απαντήσεις. Έτσι, ενδυναµώνει το
κίνητρο για µάθηση. Ακόµη και σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπου η δυνατότητα για
µάθηση ήταν µέχρι πριν από λίγα χρόνια περιορισµένη, στις µέρες µας επιτυγχάνεται
πανεύκολα µε τα διδακτικά προγράµµατα, παρέχοντας και σε αυτούς τους µαθητές
δυνατότητες να αναπτύξουν επιστηµονικό τρόπο σκέψης, συνδυασµένο µε την όξυν-
ση της φαντασίας, του πνεύµατος και της κριτικής ικανότητας. 

Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρονικά µέσα, µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
συµβάλλουν στη σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων και µε άλλους µαθητές ή σχολεία
που διατηρούν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, µεταβάλλεται ολό-
κληρη η οικουµένη σε ένα πλανητικό χωριό. Τέλος, η κατασκευή και χρήση προγραµ-
µάτων δίνουν νέα ώθηση στην επινοητικότητα τόσο των µαθητών όσο και των δα-
σκάλων, συµβάλλοντας στη συνεργασία και στο συναγωνισµό µεταξύ τους. 

Αν και οι δυνατότητες που προσφέρει ο υπολογιστής είναι σηµαντικές, δε θα µπο-
ρούσαµε να παραβλέψουµε και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση τους. Ο πιο ορα-
τός συνυφαίνεται µε την υποβάθµιση και υποτίµηση του ρόλου που διαδραµατίζει ο
δάσκαλος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εντούτοις, αυτός ο κίνδυνος είναι πλασµα-
τικός. Και αυτό συµβαίνει, γιατί κανένας υπολογιστής, όσο εξελιγµένος κι αν είναι,
δεν έχει τη δυνατότητα να απαντά στις εύλογες απορίες των µαθητών την κατάλληλη
στιγµή. Επίσης, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, αλλά και οι ιδιαιτερότητες των µαθητών
είναι διαφορετικές από άτοµο σε άτοµο. Ο υπολογιστής δεν είναι δυνατόν να τις δια-
κρίνει ούτε να τις προσαρµόσει στην προσωπικότητα κάθε µαθητή. Η αντικειµενική
αξιολόγηση δεν είναι και τόσο αντικειµενική, αφού υποκαθίσταται από µια οµοιό-
µορφη µαζική διδασκαλία και εξέταση των γνώσεων. Το µόνο που µπορεί να ρυθµί-
σει ο υπολογιστής είναι την ευκολία, τη µετριότητα ή τη δυσκολία των ερωτήσεων.

Ακόµη ένα αρνητικό στοιχείο, συνδεδεµένο µε το νευρικό µας σύστηµα, αποτελεί και
η ταχεία επανατροφοδότηση µε γνώσεις. Όσο οι µαθητές εθίζονται να αντιδρούν µε το
δυνατό γρηγορότερο τρόπο, τόσο επιβαρύνουν το νευρικό τους σύστηµα. Εθίζονται, ό-
µως, και στην αποµόνωση. Η ατοµική µάθηση ή η µάθηση µε τους υπολογιστές στο σχο-
λείο δηµιουργεί προβλήµατα στη σύναψη πραγµατικών διαπροσωπικών σχέσεων. Κά-
ποιος θα µπορούσε να προσθέσει και τον κίνδυνο που εγκυµονεί η συνεχής έκθεση στην
ακτινοβολία της οθόνης. Ωστόσο, τα ειδικά φίλτρα µειώνουν τις όποιες ανησυχίες, χω-
ρίς βεβαίως να δίνουν λύσεις για την κόπωση ή την ακινησία των µελών του σώµατος. 

Τέλος, µπορούµε να αναφέρουµε ότι, από τη στιγµή που οι γνώσεις και οι λύσεις
προσφέρονται µε εύκολο τρόπο, ο µαθητής εθίζεται στη µηχανική ανεύρεσή τους, χω-
ρίς να κοπιάζει ή να καταβάλλει ατοµικές προσπάθειες ή πρωτοβουλίες. Είναι εξαρ-
τηµένος από το µηχάνηµα, για το οποίο τρέφει υψηλή εκτίµηση. Υποβιβάζει, όµως, µε
αυτόν τον τρόπο και υποτιµά τις προσωπικές του δυνατότητες. 

Από όλα τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι η σωστή ή η λαθεµένη χρήση των υπο-
λογιστών είναι ένα πρόβληµα και η λύση του ανατίθεται στο πεδίο του ανθρώπου, στην
ανθρώπινη δικαιοδοσία. Στον καθέναν από µας, στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή και
στο σχεδιαστή του προγράµµατος εναπόκειται αν η χρησιµοποίηση της τεχνολογίας θα
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είναι ωφέλιµη και ευεργετική ή βλαπτική για τη σχολική εκπαιδευτική διαδικασία.  
• ΣΕΛ. 192

Απευθυνθείτε, ως δεκαπενταµελές συµβούλιο, σε εταιρεία που εµπορεύεται ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και προσπαθήστε να την πείσετε να διαθέσει, σε εξαιρετικά
χαµηλή τιµή, ένα σηµαντικό αριθµό υπολογιστών σε µαθητές του σχολείου σας που
επιθυµούν, αλλά δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν δικό τους υπο-
λογιστή. Φροντίστε στην επιστολή σας να τονίσετε τις δυνατότητες που µπορεί να
προσφέρει ο υπολογιστής σε ένα νέο άνθρωπο.

Βόλος, 17/9/2001 
Προς το διευθυντή της εταιρείας "Τεχνογνωσία"

Κύριε ∆ιευθυντά,
είµαστε σίγουροι πως έχετε υπόψη σας ότι πέρα από τις όποιες δυνατότητες προ-

σφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στον επαγγελµατικό τοµέα, προσφέρει εξίσου
σηµαντικές υπηρεσίες και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι µαθητές έχουν τη δυνα-
τότητα να γράφουν τα κείµενά τους, να συντάσσουν τις εκθέσεις και τις εργασίες
τους και να επεξεργάζονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα, αλλά και πληροφορίες που µπορούν να αντλήσουν από το διαδίκτυο.

Οι δυνατότητες, ωστόσο, δεν τελειώνουν εδώ. Η αρχειοθέτηση των σηµειώσεων, η
λύση των προβληµάτων, αλλά και η επικοινωνία µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου αποτελεί εξίσου ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της πληροφορικής, αλλά
και της υψηλής τεχνολογίας, που υλοποιείται µε τη βοήθεια του υπολογιστή.

Για τους παραπάνω λόγους το δεκαπενταµελές συµβούλιο του σχολείου µας έλαβε
την απόφαση να απευθυνθεί σ' όλες τις εταιρείες της πόλης µας που εµπορεύονται η-
λεκτρονικούς υπολογιστές, µε σκοπό να ανιχνεύσει τις δυνατότητες για µια ευρύτερη
συνεργασία. 

Το ενδιαφέρον µας, όπως και η αποστολή αυτής µας της επιστολής, εστιάζεται στην
απόκτηση εκατό περίπου (100) υπολογιστών προσωπικής χρήσης στην κατώτερη δυνα-
τή τιµή, µε δεδοµένο ότι αυτοί θα διατεθούν σε µαθητές του σχολείου µας που δεν έχουν
την οικονοµική δυνατότητα να τους αποκτήσουν µε τις τιµές της λιανικής πώλησης.

Επειδή δεν επιθυµούµε οι µελλοντικοί εργαζόµενοι συµπολίτες µας να υστερούν
στον τοµέα της γνώσης και της απόκτησης πληροφοριών, θα σας ήµασταν υπόχρεοι,
αν είχατε την ευγενή καλοσύνη να µας παραχωρήσετε σε τιµή κόστους τους προανα-
φερθέντες εκατό προσωπικούς υπολογιστές. 

Αναλογιστείτε µόνο πως σωστός πολίτης είναι ο πραγµατικά ενηµερωµένος και
συνειδητοποιηµένος πολίτης και πως το σχολείο µας δε θα είναι απλώς ένας ακόµη
πελάτης στο πελατολόγιό σας, αλλά ουσιαστικός διαφηµιστής της επιχειρήσεώς σας.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
Το ∆εκαπενταµελές Συµβούλιο
του (Χ) Ενιαίου ΛυκείουΒόλου
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Ο πρόεδρος του δεκαπενταµελούς.
ΚΕΙΜΕΝΑ: AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ TΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ

• ΣΕΛ. 193
∆ιαβάστε τα παρακάτω αποσπάσµατα από τον Τύπο και συζητήστε τα διάφορα

προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη χρήση του Internet σε ποικίλους τοµείς της
κοινωνικής ζωής.

Οπωσδήποτε, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην ταξινοµηµένη γνώση εγεί-
ρει προβληµατισµούς για το αν θα αποτελέσουµε µια κοινωνία ανισότητας και απο-
κλεισµού ορισµένων ατόµων ή οµάδων ή ακόµη και κρατών ή αν η διά βίου εκπαίδευ-
ση θα αµβλύνει τους περιορισµούς και τις διαφορές και θα αντιµετωπίσει ριζικά το
πρόβληµα που δηµιουργείται. Το µόνο σίγουρο είναι πως η εξέλιξη της τεχνολογίας
και η πρόοδος της επιστήµης δηµιουργεί αγεφύρωτα χάσµατα ανάµεσα στις χώρες
που διαθέτουν την τεχνογνωσία και στις υπό ανάπτυξη χώρες που προσπαθούν να
τα καλύψουν. Εποµένως, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για τις αναπτυγµένες χώ-
ρες, που ενδιαφέρονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη θω-
ράκιση της δηµοκρατίας, να συµβάλουν αποφασιστικά στη γεφύρωση των τεχνολογι-
κών διαστάσεων.

Επίσης, τα πνευµατικά δικαιώµατα των καλλιτεχνών και των δηµιουργών κατα-
πατούνται µε τη βοήθεια διάφορων ιστοσελίδων του διαδικτύου (π.χ. Napster) και,
γι’ αυτό το λόγο, επιβάλλεται η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας µε τη θέσπι-
ση του ανάλογου νοµοθετικού πλαισίου.

Σε όλα τα παραπάνω οφείλουµε να προσθέσουµε και τη δηµιουργία ιστοσελίδων,
όπως και την παράλληλη απαγόρευσή τους από τα οικεία κράτη, µε προπαγανδιστι-
κό, εγκληµατικό, ναζιστικό ή πορνογραφικό υλικό. Πρόσφατα οι αστυνοµικές διευ-
θύνσεις του Βελγίου εξάρθρωσαν σπείρα που διακινούσε στο διαδίκτυο υλικό σχετι-
κό µε την παιδική πορνογραφία, ενώ σε ορισµένες χώρες του κόσµου έκδηλη είναι η
ανησυχία για τον εντοπισµό και τη σύλληψη ατόµων που υποκινούν και αναµοχλεύ-
ουν ρατσιστικές και ναζιστικές ιδέες. Ακόµη, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε την α-
γορά και πώληση προϊόντων που κατασκευάζονται από ινδική κάνναβη, όπως και
την αγορά και πώληση... ανθρώπινου (!) κρέατος µε όλα τα ... πιστοποιητικά καταλ-
ληλότητας (!). Η πιο νοσηρή φαντασία διαψεύδεται, ενώ η διασταύρωση αναξιόπι-
στων πληροφοριών και ο ελλιπής τους έλεγχος φαντάζει πληµµέληµα ενώπιον των ο-
λέθριων επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν οι προαναφερθείσες αποκαλύψεις. 

Επιπλέον, έχουµε χρέος να συµπεριλάβουµε στη σωρεία παραπτωµάτων που συ-
ντελούνται διαµέσου του διαδικτύου και την αγορά κατά παραγγελία βρεφών ή εµ-
βρύων, όπως και τις καταστρεπτικές συνέπειες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που
προσφέρουν δήθεν κέρδη. Παράλληλα, η καταγραφή και αποθήκευση των προσωπι-
κών δεδοµένων, που προσφέρονται και σε ψηφιακό δίσκο από συγκεκριµένες εται-
ρείες, αποτελεί αναµφίβολο παράπτωµα. 

Τελειώνοντας, µπορούµε να προσθέσουµε πως µόνο η συνειδητοποίηση από την
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πλευρά της πολιτείας των αδικηµάτων που συντελούνται, καθώς και η παροχή αν-
θρωπιστικής παιδείας, που θα διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες και θα καλ-
λιεργήσει το κριτικό πνεύµα, είναι ικανές να αντιστρέψουν την υπάρχουσα κατάστα-
ση που προοιωνίζεται ζοφερή για το µέλλον του πλανήτη.

• ΣΕΛ. 196
Να γράψεις ένα άρθρο σχετικά µε την επίδραση του ∆ιαδικτύου σε έναν ειδικά ή

σε διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής.

"Τα ευαίσθητα προσωπικά µας δεδοµένα και η άλωσή τους µέσα από το ∆ιαδίκτυο"

Το να προσπαθεί κανείς να προβλέψει τις µελλοντικές χρήσεις της Αγοράς της
Πληροφορίας είναι εξίσου µάταιο όσο το να είχε ονειρευτεί ο Αλεξάντερ Γκράχαµ
Μπελ ότι η επινόησή του, το τηλέφωνο, θα οδηγούσε στους αυτόµατους τηλεφωνητές,
στους αριθµούς από 090, στα φαξ και στα κινητά τηλέφωνα. Η παρατήρηση αυτή πα-
ρέχει το µέτρο της δυσκολίας που ενέχει οποιαδήποτε πρόβλεψη που συναρτάται µε
τεχνολογικές εξελίξεις. Τα κινητά τηλέφωνα µας δίνουν τη δυνατότητα να µιλάµε
από το αυτοκίνητό µας, αλλά ο Γκράχαµ Μπελ δε θα µπορούσε ποτέ να υποθέσει µια
τέτοια εξέλιξη: στην εποχή του δεν υπήρχαν αυτοκίνητα.

Χωρίς αµφιβολία, η πληροφορική και µαζί της το Internet ανοίγουν τεράστιους
δρόµους επικοινωνίας, ελευθερίας, γνώσης. Ωστόσο, η πληροφορική ανοίγει, επίσης,
πολλές πόρτες για να µας διαφεντέψει κάποιος "µεγάλος αδελφός", είτε οικονοµικά
και βιοµηχανικά είτε και πολιτικά. Μας παρέχει τη δυνατότητα να µελετάµε στο σπί-
τι όλη τη σοφία των µεγαλύτερων βιβλιοθηκών του κόσµου, να διαθέτουµε πρόσβαση
στις καλύτερες (βεβαίως και στις χειρότερες!) πηγές, να επισκεπτόµαστε τα καλύτερα
µουσεία. Πάντα, όµως, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατασκοπίας, της εκµετάλλευσης,
της υποκλοπής ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Οφείλουµε, εποµένως, να συγ-
χαρούµε την πληροφορική για την ελευθερία που µας προσφέρει ή να διατηρούµε µια
πιο επιφυλακτική στάση, αφού ο "µεγάλος αδελφός" είναι προ των θυρών; 

Τις τελευταίες εβδοµάδες, σε όλες τις εφηµερίδες, εκατοντάδες µεγάλες και µικρές
επιχειρήσεις µάς ανακοίνωσαν µε ειδικές καταχωρήσεις ότι διατηρούν αρχείο προ-
σωπικών δεδοµένων. Σε απλά ελληνικά, επιβεβαιώνουν ότι µας έχουν φακελώσει.
Σχεδόν όλους µας: όσους έχουν πιστωτικές κάρτες, όσους έχουν τραπεζικούς λογα-
ριασµούς, όσους έχουν κωδικό στο Χρηµατιστήριο, όσους έχουν σχέση µε ταµεία υ-
γείας και σύνταξης, δηµόσια και ιδιωτικά, όσους υποβάλλουν δήλωση, όσους αγορά-
ζουν κάτι, έστω και χωρίς κάρτα, αλλά ζητούν τιµολόγιο. Με λίγα λόγια, όσους κοι-
νωνικά υπάρχουν και συνεπώς κινούνται. Η δηµόσια ανακοίνωση του φακελώµατος
έχει επιβληθεί από το νόµο για την προστασία µας, που επιβλέπεται από τη γνωστή
"Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων". Αυτό, ίσως, αποτελεί µια ανακού-
φιση.

Αν υποθέσουµε ή φανταστούµε ότι όλα αυτά τα "αρχεία" (συµπεριλαµβανοµένης
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της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, και της κινητής τηλεφωνίας) συνδέονται µεταξύ τους και ότι µας
χαρίζουν και ένα µοναδικό κωδικό αριθµό για τα πάντα, ότι φτιάχνουν προγράµµα-
τα που επιτρέπουν µέσα σε µηδενικό σχεδόν χρόνο σε κάθε ενδιαφερόµενο να γνωρί-
ζει, όχι απλώς το όνοµα και τη διεύθυνσή µας, αλλά τα προϊόντα που µας αρέσουν,
τα βιβλία που αγοράσαµε, τα ταξίδια που πραγµατοποιήσαµε, τα ξενοδοχεία όπου
καταλύσαµε νοµίµως ή παρανόµως, τις συνήθειές µας, τα χόµπι µας (πάρεργα), τα ε-
λαττώµατά µας, τα της υγείας µας, τότε αντιλαµβανόµαστε ότι η ιδιωτική µας ζωή
βάλλεται σχεδόν από όλες τις πλευρές. 

Από τα παραπάνω γίνεται ολοφάνερο πως η εξέλιξη της τεχνικής επιτρέπει την
παραγωγή και την εναποθήκευση µιας τεράστιας ποσότητας προσωπικών δεδοµένων,
τη διαδικτύωσή τους, την ταχύτατη και όλο και περισσότερο έξυπνη επεξεργασία
τους, ακόµη και την αναγνώριση του ατόµου από τη φωνή του. Έτσι, υπάρχει κίνδυ-
νος "διά βίου χαρακτηρισµού των ανθρώπων", µονιµοποίησης της κάθε διαφοράς,
παράκαµψης του δικαιώµατος στη λήθη. 

Οι νοµικοί κύκλοι µας ενηµερώνουν πως "η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι
µια από τις αξίες που κάθε δηµοκρατικό κράτος έχει την υποχρέωση να σέβεται. Ο
σεβασµός αυτός έχει θεσπισθεί από διεθνείς και ευρωπαϊκές διακηρύξεις και συµβά-
σεις" (Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή Σύµβα-
ση για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία 95/46 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξερ-
γασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και από τις νοµοθεσίες πολλών
κρατών. Ωστόσο, η απλή προσφυγή σε κανόνες δεοντολογίας έχει αποδειχθεί αναπο-
τελεσµατική. Aντίθετα, οι νοµικοί κανόνες, µε διεθνές, όµως, πεδίο εφαρµογής, προ-
σφέρουν ορισµένες λύσεις.
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IV. EΠΙΦΥΛΛΙ∆Α

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

• ΣΕΛ. 205
Οι διαστάσεις του θέµατος του µητρικού θηλασµού κατονοµάζονται και επεξη-

γούνται τηλεγραφικά µέσα σε παρένθεση. Μετατρέψτε τον ελλειπτικό λόγο των πα-
ρενθέσεων σε αναλυτικότερο, αναπτύσσοντας σε λίγες φράσεις την κάθε µία από τις
διαστάσεις του µητρικού θηλασµού.

Τροφικές διαστάσεις: Το µητρικό γάλα περιέχει πολύτιµες και απαραίτητες θρε-
πτικές ουσίες για το βρέφος, αναντικατάστατες από οποιοδήποτε άλλο σκεύασµα.
Με το θηλασµό είναι δυνατό να ελεγχθεί ο κατάλληλος ρυθµός διατροφής για κάθε
βρέφος, αλλά και η ανάλογη ποσότητα γάλακτος.

Προληπτικές ασθενειών: Το µητρικό γάλα διαθέτει ανοσοποιητικές ιδιότητες που
θωρακίζουν το αµυντικό σύστηµα του βρέφους, προσδίδοντάς του όχι µόνο ανθεκτι-
κότητα σε ασθένειες αλλά και ανοσία έναντι κάποιων ιών, µέσω των αντισωµάτων.

Ψυχολογικές διαστάσεις: Ο θηλασµός ενδυναµώνει τήν ψυχική - συναισθηµατική
επαφή µεταξύ µητέρας και βρέφους, καθώς το βίωµα του θηλασµού ενισχύει άρρηκτα
το δεσµό τους.

Κοινωνικές διαστάσεις: Ο θηλασµός και η µητρότητα βρίσκονται σε άµεση συνάρ-
τηση µε την επαγγελµατική ζωή της µητέρας, η οποία οφείλει να προσαρµόσει τις
δραστηριότητές της στις ανάγκες του θηλασµού.

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις: Η σχέση της µητέρας µε το θηλασµό, όπως και του
κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στη µητέρα που θηλάζει ή δε θηλάζει εξαρτάται
και επηρεάζεται τόσο από την κοινωνική της θέση, όσο και από τη στάση που το κοι-
νωνικό περιβάλλον υιοθετεί απέναντί της.

Οικονοµικές διαστάσεις: Ο ρόλος του οικονοµικού παράγοντα σχετίζεται µε το αν
η οικογένεια θα επιµείνει στο θηλασµό, αφού το µητρικό γάλα παρέχεται δωρεάν, ή
αν θα στραφεί σε υποκατάστατα από το χώρο των βιοµηχανιών βρεφικού γάλακτος.

Ηθικές διαστάσεις: Η πληροφόρηση για το θηλασµό ή για τα υποκατάστατα του
γάλακτος (µέσω της διαφήµισης) οφείλει να υπακούσει σε ορισµένους κανόνες δεο-
ντολογίας και αυτό γιατί ασκεί καταλυτική επιρροή στην επιλογή ή στην απόρριψη
είτε του θηλασµού είτε του γάλακτος των βιοµηχανιών.

• ΣΕΛ. 205
Με ποια επιχειρήµατα αναπτύσσει η επιφυλλιδογράφος την άποψή της ότι "το

πρόβληµα του µητρικού θηλασµού δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα από
το κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον"; Να τα συνοψίσετε µε δικά
σας λόγια σε 10-15 σειρές.
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Η χρησιµότητα του µητρικού θηλασµού είναι αναµφισβήτητη. Ωστόσο, οφείλουµε
να λάβουµε σοβαρά υπόψη το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον
µέσα στο οποίο ζει και εργάζεται η µητέρα, καθώς ασκεί σηµαντική επιρροή σ’ αυτήν.
Οι µητέρες διαµορφώνουν είτε θετική στάση απέναντι στο θηλασµό είτε αρνητική. Η
στάση τους εξαρτάται, κυρίως, από το πνευµατικό τους επίπεδο, την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα, την ποιότητα της πληροφόρησης, αλλά και την ευαισθησία που
τις διακρίνει. Εξαρτάται, όµως, και από το ιδεολογικό υπόβαθρο της κοινωνίας, ό-
πως και από τον τρόπο που οι ίδιες αντιµετωπίζουν τον εαυτό τους. Στους πιο πάνω
παράγοντες έρχεται να προστεθεί και το γάλα των βιοµηχανιών, που υποκαθιστά το
µητρικό, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει την ίδια ποιότητα και τις ωφέλειες του µητρι-
κού. Τέλος, το µητρικό θηλασµό επηρεάζει τόσο η ισχύουσα νοµοθεσία, όσο και η οι-
κονοµική κατάσταση της οικογένειας.   

• ΣΕΛ. 205
Ποιες διευκολύνσεις γνωρίζετε ότι δίνονται στην εργαζόµενη µητέρα και ποιες

κατά τη γνώµη σας µπορούν να δοθούν επιπλέον, για να έχει τη δυνατότητα να θη-
λάσει το παιδί της;

Παρέχεται τρίµηνη άδεια τοκετού και άδεια µητρότητας εννέα µηνών µετ’ αποδο-
χών στο δηµόσιο τοµέα. Επίσης, προσφέρεται κάλυψη εξόδων τοκετού και ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης και µειωµένο ή ελαστικό ωράριο στον ιδιωτικό τοµέα. Ο-
πωσδήποτε, οι πιο πάνω ρυθµίσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές και αυτό γιατί πολ-
λές φορές καταπατούνται, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως, οφείλουµε να
προτείνουµε αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν, κάθε είδους ενίσχυση
για την απόκτηση τρίτου παιδιού, σύγκλιση µε τα πρότυπα κάποιων άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών (οικογενειακός γιατρός, αύξηση αποδοχών και χρόνου αδείας) και δηµι-
ουργία περισσότερων βρεφονηπιακών σταθµών.

• ΣΕΛ. 205
Εργαστείτε σε οµάδες και συντάξτε ένα φυλλάδιο που αφορά µια εκστρατεία για

την προώθηση του θηλασµού.

Το φυλλάδιο µπορεί να έχει µικρή ή µεγάλη έκταση και να περιέχει έγχρωµες εικό-
νες θηλασµού ή κείµενο µόνο, γραµµένο είτε σε δεύτερο ενικό πρόσωπο (για άµεση ε-
πιρροή-οικείο ύφος) είτε σε τρίτο πρόσωπο (επίσηµο ύφος).

Πόσο αγαπάτε το παιδί σας; 
Θα αγνοούσατε ποτέ τις επιταγές της φύσης και τις υποδείξεις των επιστηµόνων; 
Χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων των θηλαστικών, όπως και του ανθρώπου, είναι

ο θηλασµός. Tο µητρικό γάλα αποτελεί µια φυσική τροφή που είναι αναντικατάστα-
τη, παρέχεται δωρεάν και είναι ανώτερης µορφής από οποιαδήποτε παρέχει η βιοµη-
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χανία. Σε παλαιότερες εποχές άγνοιας, οι µητέρες εµπιστεύονταν το θηλασµό. Στις
µέρες µας, η επιστήµη έχει αποφανθεί πως το µητρικό γάλα πραγµατικά περιέχει πο-
λύτιµες θρεπτικές ουσίες και πρέπει να το εµπιστεύονται όλες οι µητέρες. Γιατί όχι
κι εσείς;

Μη στερείτε από το παιδί σας τη δυνατότητα να αποκτήσει ισχυρότερα αντισώµα-
τα απέναντι σε ιούς και ασθένειες. Το µητρικό γάλα ενισχύει τον οργανισµό του βρέ-
φους και δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για µια πιο ευνοϊκή ανάπτυξη.
Ρωτήστε τον παιδίατρό σας. Γνωρίζει περισσότερα.

Αναλογιστείτε ότι τα παιδιά που έχουν θηλάσει διακρίνονται για µεγαλύτερο δεί-
κτη ευφυΐας σε σχέση µε τα παιδιά που δεν έχουν θηλάσει. Θέλετε το παιδί σας να
µειονεκτεί;

Γνωρίζετε καλά πως η διακοπή του θηλασµού δε σχετίζεται µε την ανάπτυξη του
πολιτισµικού επιπέδου ούτε αποτελεί ένδειξη σύγχρονου τρόπου ζωής. Όσες µητέρες
δε θηλάζουν, σίγουρα το πράττουν για λόγους ανώτερης βίας. Αναµφίβολα, όµως, θα
ήθελαν να αισθάνονται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα συνδεδεµένες συναισθηµα-
τικά και σωµατικά µε το παιδί τους. Εσείς, θα θέλατε ποτέ να αποκοπείτε ή, ακόµη
χειρότερα, να αποκλειστείτε από αυτή τη διαδικασία;

• ΣΕΛ. 205
Συζητήστε σχετικά µε τη στάση που υιοθετεί το κοινωνικό σας περιβάλλον απέ-

ναντι στη µητέρα που θηλάζει ή δε θηλάζει. ∆ιαφέρει η στάση των νέων από τη στά-
ση των ενηλίκων, η στάση των γυναικών από τη στάση των ανδρών;

Οι περισσότεροι νέοι αντιµετωπίζουν θετικά το µητρικό θηλασµό. Κυρίως, οι νεα-
ροί άνδρες διακρίνονται για τα εγκωµιαστικά τους σχόλια όσον αφορά τις γυναίκες
που θηλάζουν τα παιδιά τους. Και οι νεαρές µητέρες, όµως, διάκεινται θετικά. Το
µόνο µελανό σηµείο γι’ αυτές αποτελεί η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, εξαιτίας των ε-
παγγελµατικών τους δραστηριοτήτων. Επιπλέον, όσο περισσότερο µορφωµένοι είναι
και οι νεαροί, αλλά και οι ηλικιωµένοι (άνδρες και γυναίκες), τόσο περισσότερο η
στάση τους είναι θετική. Ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί σε γυναίκες και ά-
ντρες, ανεξαρτήτως µόρφωσης, που η ηλικία τους υπερβαίνει τα εξήντα χρόνια. Ο
θηλασµός γι’ αυτούς αποτελεί θέµα παράδοσης. 

Αντίθετα, τα ποσοστά είναι µάλλον αρνητικά στο θέµα του θηλασµού σε άντρες
και γυναίκες µεσαίας ηλικίας και, µάλιστα, χαµηλού µορφωτικού και οικονοµικού ε-
πιπέδου, χωρίς, ωστόσο, να απουσιάζουν και οι εξαιρέσεις· άλλωστε, και η οικονοµι-
κή δυσπραγία οδηγεί αναγκαστικά στο θηλασµό και όχι στην αγορά βιοµηχανικά επε-
ξεργασµένου γάλακτος.

• ΣΕΛ. 205  
Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι ο θηλασµός αποτελεί επιβεβληµένο καθήκον για όλες

τις µητέρες. Να αναπτύξεις τη δική σου άποψη σε ένα κείµενο (δύο σελίδες περί-
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που), αξιοποιώντας, εφόσον το κρίνεις σκόπιµο, στοιχεία από την επιφυλλίδα που
διάβασες. Να υποθέσεις ότι το κείµενό σου θα δηµοσιευτεί ως άρθρο σε περιοδικό
που απευθύνεται σε γυναίκες.

Οπωσδήποτε, κανένας δε θα µπορούσε να έρθει σε αντιπαλότητα ούτε µε τις επιτα-
γές της φύσης ούτε και µε τις συµβουλές των επιστηµόνων. Ο µητρικός θηλασµός, έ-
πειτα από εµπεριστατωµένες, ενδελεχείς και διεξοδικές έρευνες αποδείχτηκε πολύτι-
µος, αναντικατάστατος και επιβεβληµένος. H πρόνοια της φύσης για όλα τα θηλαστι-
κά επιβεβαιώνεται περίτρανα και µε επιστηµονικές αποδείξεις.

Περίπου σαράντα χρόνια πριν από τη σηµερινή εποχή εµφανίστηκε στην αντίπερα
όχθη του Ατλαντικού ωκεανού το βιοµηχανικά επεξεργασµένο γάλα. Η δεκαετία του
’60 αποτελούσε µια συναρπαστική, καινοτόµο και ριζοσπαστική εποχή. Το καθήκον
του µητρικού θηλασµού αντικαταστάθηκε από το καθήκον των εταιρειών παραγωγής
προϊόντων - υποκατάστατων του µητρικού γάλακτος. Το µητρικό καθήκον ατόνησε.
Το ίδιο συνέβη την επόµενη δεκαετία και στη χώρα µας. 

Με την έλευση της νέας χιλιετίας –και λίγο πριν, ίσως– οι γιατροί αντιλήφθηκαν
το λάθος που είχαν διαπράξει. "Ο µητρικός θηλασµός", αποφάνθηκαν, "αποτελεί επι-
βεβληµένο καθήκον κάθε µητέρας". Αναµφίβολα, θα λέγαµε, δεν αποτελεί µόνο "κα-
θήκον" αλλά και "υποχρέωση", "προσφορά" της κάθε µητέρας στο παιδί της, µια
"µορφή προστασίας και ενίσχυσης" του βρεφικού οργανισµού, ώστε να αποκτήσει τα
κατάλληλα αντισώµατα στο ανοσοποιητικό του σύστηµα.

Αν αντιµετωπίζαµε το όλο ζήτηµα ως "καθήκον", τότε θα έπρεπε να αναγνωρίσου-
µε πως µας ενδιαφέρει µόνο η ηθική πλευρά του ζητήµατος. ∆εν έχει όµως το θέµα
και την κοινωνική του διάσταση, αφού οι γονείς και, ιδιαίτερα η µητέρα, ζουν και ερ-
γάζονται µέσα στο κοινωνικό σύνολο; Μήπως δεν εµπλέκονται και οι αρµόδιοι κρα-
τικοί ή ιδιωτικοί φορείς; 

Είναι αυτονόητο πως ο µητρικός θηλασµός προσφέρει ευεργετικά αποτελέσµατα
στο βρέφος. Tι κάνει όµως γι’ αυτό το θέµα –αλλά και για όλα τα γνωστά προβλήµα-
τα της εργαζόµενης, κυρίως, µητέρας– ένα κράτος που αντιµετωπίζει έντονο δηµο-
γραφικό πρόβληµα; Μήπως όλες οι γυναίκες και οι µελλοντικές µητέρες οφείλουν να
διατρανώσουν τις απαιτήσεις τους και να αξιώσουν όχι µόνο εφαρµογή των ισχυου-
σών διατάξεων για τις περιόδους κυοφορίας και ανάπτυξης των βρεφών τους, αλλά
και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα θηλασµού σε κάθε
µητέρα που επιθυµεί το καλύτερο για το παιδί της; 

Επιπλέον, ένα τελευταίο στοιχείο, που οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας, είναι
πως η µητρική στοργή, η ευαισθησία και αγάπη κάθε µητέρας για το παιδί της είναι
αυτονόητη. Ο µητρικός θηλασµός –ένδειξη αγάπης και στοργής– ασφαλώς και είναι
ωφέλιµος. Ας µην τον αντιµετωπίζουµε, όµως, ως καθήκον. Θα ήταν πιο αποτελε-
σµατικό, αν προσφέραµε σε κάθε µητέρα τη δυνατότητα και τις ανάλογες κοινωνικές
και οικονοµικές παροχές, ώστε να έχει την ελευθερία της επιλογής. Και να είστε σί-
γουροι ότι οι περισσότερες µητέρες –ανεξάρτητα κοινωνικο-οικονοµικού πολιτισµι-
κού περιβάλλοντος– θα προτιµούσαν να θηλάσουν τα µωρά τους.  
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• ΣΕΛ. 206
α. Συζητήστε σχετικά µε το θέµα της ισότιµης γονεϊκής ευθύνης. ∆ιερευνήστε, µε

βάση την εµπειρία σας, αν έχει περάσει στην ελληνική οικογένεια η αντίληψη της ι-
σότιµης γονεϊκής ευθύνης που αναφέρεται στο κείµενο. Αναρωτηθείτε, π.χ., µοιρά-
ζονται οι δύο γονείς όλες τις φροντίδες και την ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους ή
µήπως άλλες δραστηριότητες-φροντίδες θεωρούνται αποκλειστικά αρµοδιότητα της
µητέρας και άλλες του πατέρα; 

β. Στο πλαίσιο µιας έρευνας που στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης των νέων α-
πέναντι στο θεσµό της οικογένειας σας θέτουν το ερώτηµα: Πώς φαντάζεστε την κα-
τανοµή των ευθυνών σε µια µελλοντική δική σας οικογένεια; Nα αναπτύξετε τις σκέ-
ψεις σας σε ένα κείµενο (δύο σελίδες περίπου).

α. Το θέµα της ισότιµης γονεϊκής ευθύνης, ακόµη και µετά τη θεσµοθέτηση της ισο-
τιµίας των δύο φύλων, δεν έχει εµπεδωθεί από την ελληνική οικογένεια. Αυτό συµ-
βαίνει, γιατί µέσα στην ελληνική οικογένεια εξακολουθούν να υφίστανται οι ανδρο-
κρατικές αντιλήψεις, που εµποτίζουν το χαρακτήρα και τη δοµή της. 

Σε παλαιότερες εποχές, ο άνδρας ήταν επιφορτισµένος µε το έργο του επαγγελµατία
που εργαζόταν σκληρά, για να προσφέρει στην οικογένειά του όλα τα οικονοµικά και υ-
λικά αγαθά. Εποµένως, ο ρόλος της µητέρας ήταν στενά συνδεδεµένος µε τη µητρότητα
και την οικιακή εργασία. Η µητέρα είχε αναλάβει το υπεύθυνο έργο της ανατροφής και
διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Η ευθύνη είχε µετατοπιστεί κατά κύριο λόγο στην ίδια.

Οι εποχές, όµως, άλλαξαν. Οι δοµές της κοινωνίας µεταβλήθηκαν και η γυναίκα
–σύζυγος, µητέρα και οικοκυρά– αναγκάστηκε να εισέλθει και στον επαγγελµατικό
στίβο· έγινε και εργαζόµενη. Οι ανδροκρατικές αντιλήψεις, ωστόσο, δε µεταβλήθηκαν
σε µεγάλο βαθµό. Η µητέρα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την ανατροφή του
παιδιού. Η όποια πατρική βοήθεια εξαντλείται στο διάβασµα ή το παιχνίδι. 

Bέβαια, µπορούµε να αναφέρουµε πως ισότιµη γονεϊκή ευθύνη παρατηρείται και
πρακτικά εφαρµόζεται σε ελάχιστες οικογένειες και, µάλιστα, σε εκείνες που διακρί-
νονται για το υψηλό µορφωτικό τους επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο είναι επιβεβληµένη η
λήψη µέτρων που θα βοηθήσουν και θα προστατεύσουν τη µητρότητα, ώστε να περιο-
ριστεί κάποτε και το πρόβληµα της υπογεννητικότητας στη χώρα µας.

β. Η δηµιουργία µιας οικογένειας αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό βήµα, τόσο για
τον άνδρα όσο και για τη γυναίκα· είναι συνθήκη που συνεπάγεται ευθύνες, υποχρεώ-
σεις, καθήκοντα, αλλά και δικαιώµατα. Ως θεσµός οφείλει να διακρίνεται για την αλ-
ληλοσυµπαράσταση των µελών της, την αλληλοκατανόηση, την αµοιβαία κατανοµή
των ευθυνών, αλλά και την αλληλεγγύη. Επίσης, στη σχέση του ζευγαριού ειδικά, εί-
ναι ανάγκη να υπάρχουν, εκτός από αγάπη και οµόνοια, και άλλες προϋποθέσεις, ό-
πως για παράδειγµα το πνεύµα της συνεργασίας. 

Ο άνδρας έχει χρέος να µην επιβαρύνει τη γυναίκα µε επιπλέον φόρτο εργασίας
στο σπίτι, αλλά αντίθετα να συµµετέχει ενεργά και να επεµβαίνει, ώστε να εξοµαλύ-
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νονται οι όποιες διαφορές. Η προσφορά του, ιδιαίτερα αν η σύζυγός του εργάζεται,
δε θα ήταν σωστό να περιορίζεται µόνο στη σχολική βοήθεια και στη διασκέδαση των
παιδιών, αλλά να επεκτείνεται και σε άλλα πρακτικά ζητήµατα της καθηµερινής ζω-
ής. Έτσι, µπορεί να συµβάλει στην καθαριότητα του σπιτιού, στην αγορά των ανα-
γκαίων υλικών αγαθών, στη διεκπεραίωση υποθέσεων εκτός οικίας, αλλά και γενικό-
τερα να συνδράµει όπου ο ίδιος νοµίζει ότι µπορεί να ξεκουράσει τη σύντροφό του. 

Οι παρωχηµένες ανδροκρατικές αντιλήψεις είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν και να
µη φέρνουµε συνεχώς ως πρόσχηµα την "καταρράκωση της ανδρικής αξιοπρέπειας
και τιµής", προκειµένου να αποφύγουµε την κατανοµή των καθηµερινών εργασιών
του σπιτιού. Η οικογένεια, για να διατηρήσει τους συνεκτικούς της δεσµούς και για
να µην οδηγηθεί στη διάλυση, πρέπει να στηρίζεται στην ίση κατανοµή των ευθυνών
και υποχρεώσεων που συνεπάγεται.

• ΣΕΛ. 206   
Αισθανθήκατε ποτέ να σας επιβάλλουν ως καθήκον κάτι που θα µπορούσε να εί-

ναι χαρά ή δηµιουργία; Υποθέστε ότι εκφράζετε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά
σας σε ένα γράµµα που απευθύνεται σε φίλο που τον εµπιστεύεστε.

Αθήνα, 18/9/2001
Φίλε µου Πάρι,
περνώ δύσκολες ώρες. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω, αλλά µάλλον άλλαξες αριθ-

µό, γι’ αυτό θα σε παρακαλούσα να επικοινωνήσεις µαζί µου, ώστε να συνοµιλήσου-
µε απευθείας. Αφού, όµως, αυτή τη στιγµή δεν έχω τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο (εί-
ναι περασµένα µεσάνυχτα), αποφάσισα να σου γράψω µερικές σκέψεις. 

∆ε µου φτάνει που έχω τόσα µαθήµατα –Γ΄ λυκείου βλέπεις, όπως και συ– και οι
δικοί µου αποφάσισαν πως όχι µόνο θα πρέπει να παρακολουθήσω φροντιστήριο, ό-
πως και τις προηγούµενες χρονιές –η εξωσχολική βοήθεια εξυπακούεται πως είναι α-
παραίτητη–, αλλά πως πρέπει να αποκτήσω και τα πτυχία στις ξένες γλώσσες που
παρακολουθούσα από παλιά. ∆εν αντιλέγω. Είχα στη διάθεσή µου τόσα χρόνια να τα
αποκτήσω. Μου αρέσουν και τα αγγλικά και τα γαλλικά και τα γερµανικά. Ποιος ο
λόγος, όµως, να υποβληθώ σε επιπλέον κόπο την πιο κρίσιµη χρονιά; Μπορώ να τα
συνεχίσω στο Πανεπιστήµιο, αν βέβαια περάσω µε τόσες υποχρεώσεις που έχω ανα-
λάβει. Επιπλέον, γνωρίζεις πως το σχέδιο ήταν η µεγάλη µου αγάπη από το νηπιαγω-
γείο, αφού είχα ιδιαίτερη κλίση στη σχεδίαση πορτραίτων και τοπίων. Τώρα µου εξη-
γούν πως πρέπει, για να περάσω στη σχολή που επιθυµώ, να συµµορφωθώ µε ορισµέ-
νους "κανόνες", ακόµη και σ’ αυτό το σχέδιο. Αν είναι δυνατόν! Μπορεί ποτέ ο καλ-
λιτέχνης να θέσει περιορισµούς στο καλλιτεχνικό του δηµιούργηµα; 

Μάλλον η χαρά της ενασχόλησης µε τις ξένες γλώσσες και η δηµιουργικότητά µου
στο σχέδιο θα πρέπει αλλάξουν προσανατολισµούς. Τώρα αποτελούν καθήκον και υ-
ποχρέωση για µένα. Θα έλεγα εξαναγκασµό. Φοβάµαι µήπως στο τέλος τα µισήσω. Tι
λες και εσύ, φίλε µου;

Γεια χαρά, 
Γιάννης.
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• ΣΕΛ. 206
α) Σχηµατίστε φράσεις µε τα παρακάτω νοηµατικά σύνολα: ακίνδυνη χρήση, απο-

κλειστική ευθύνη, ενεργός κοινωνική ζωή, συνειδητή επιλογή, ιδεολογική προβολή.
β) Nα αντικαταστήσετε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες συνώνυµες λέξεις/εκ-

φράσεις: 
O οικονοµικός αποκλεισµός και η συνακόλουθη αύξηση των τιµών έπληξε κυρίως

τις ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις.
Oι πράξεις του είναι ανακόλουθες προς τις εξαγγελίες του.
Σηµειώθηκαν αντιδράσεις χωρίς σοβαρά επακόλουθα.
γ) Nα βρείτε σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό το δυσ-, π.χ. δυσπλασία, δυ-

σπραγία, δυσλειτουργία, δυσχέρεια, δυσµένεια, και να σχηµατίσετε φράσεις.
δ) Συνδυάστε τη λέξη καθήκον µε ρήµατα ή ουσιαστικά που δίνονται παρακάτω,

για να σχηµατίσετε φράσεις: εκτελώ, εκπληρώνω, ασκώ, αµελώ, αναλαµβάνω, επω-
µίζοµαι, σύγκρουση, παράβαση, υπέρβαση, προσήλωση, επίγνωση, συναίσθηση.

ε) Aντικαταστήστε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε άλλες συνώνυµες λέξεις/εκφρά-
σεις:

...είναι απαραίτητο να υπογραµµιστεί.

...κάθε εκστρατεία εµπεριέχει τον κίνδυνο της µερίκευσης του θέµατος.
O τρόπος µε τον οποίο αυτές οι διαστάσεις αρθρώνονται και το ειδικό τους βάρος

κάθε φορά παραλλάζουν από τη µια περίπτωση στην άλλη.
...είναι ένδειξη κοινωνικής δυσπλασίας.
...οι κατάλληλοι κοινωνικοί και νοµικοί µηχανισµοί που θα προστατεύσουν και

θα πλαισιώσουν την παιδική ηλικία.

α) Φράσεις:
à Οι επιστήµονες αποφάνθηκαν ότι ο κλιµατισµός σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί

να έχει βλαπτικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισµό. Εποµένως, δεν είναι
και τόσο ακίνδυνη η χρήση του.

à Την αποκλειστική ευθύνη για το ατύχηµα φέρει η ολισθηρότητα του δρόµου, εξαι-
τίας της βροχής.

à Ο εγκλεισµός του στις φυλακές του στέρησε για αρκετά χρόνια την ενεργό κοινω-
νική ζωή.

à Η ανάληψη από την εταιρεία µας ενός τόσο δύσκολου και επίπονου έργου ήταν α-
ποτέλεσµα συνειδητής επιλογής.

à Η ιδεολογική προβολή της οργάνωσης µέσα από το ∆ιαδίκτυο και ο προσεταιρι-
σµός νέων µελών έδωσε το έναυσµα στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές για
την καταδίωξή της.

β) Συνώνυµες λέξεις:
à συνακόλουθη: παρεπόµενη, επακόλουθη, αναµενόµενη.
à ανακόλουθες: ασυµβίβαστες, ασύµφωνες, αντιφατικές, χωρίς συνέπεια, ασυνεπείς,
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χωρίς λογικό ειρµό.
à επακόλουθα: αποτελέσµατα, συνέπειες.

γ) Σύνθετες λέξεις:
δυσανάγνωστος, δυσαναλογία, δυσανάλωτος, δυσαναπλήρωτος, δυσβάστακτος,

δύσβατος, δυσανασχέτηση, δυσανεξία, δυσαρέσκεια, δυσεξήγητος, δυσαρµονία, δυσα-
ρέστηση, δυσεντερία, δυσδιάκριτος, δυσεπίλυτος, δυσδιάλυτος, δυσεύρετος, δυσθυ-
µία, δυσεπίσχετος, δυσήκοος, δυσκοίλιος, δυσλεξία, δυσµενής, δυσνόητος, δυσοίω-
νος, δυσίατος, δυσκαµψία, δυσκινησία, δυσπιστία, δυσήλατος, δυσφήµιση, δυσφορία.

Φράσεις
à Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι τόσο δυσανάγνωστος, που και ειδικοί γραφολό-

γοι να εξέταζαν τα γραπτά του θα είχαν µεγάλη δυσκολία να τα διαβάσουν.  
à Η σταθεροποίηση του πληθωρισµού αποτελεί δυσεπίσχετο πρόβληµα για πολλές

κυβερνήσεις. 
à Στη σηµερινή εποχή, διακρίνουµε τη δυσαρµονία που υπάρχει ανάµεσα στα λόγια

και στις πράξεις πολλών πολιτικών.
à Η δυσανασχέτηση στα πρόσωπα των µαθητών ήταν έκδηλη. Η εκδροµή είχε µαται-

ωθεί.
à Πολλές ασθένειες, ακόµη και στην εποχή µας, είναι δυσίατες ή ανίατες.
à Η αποχώρησή του από την επιτροπή άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

δ) Συνδυασµός λέξεων:
à Εκτέλεσε το καθήκον του στο ακέραιο. Οι συνάδελφοί του θα τον θυµούνται ως

ένα άτοµο που όχι µόνο εκπλήρωνε πάντα τα καθήκοντά του, αλλά και ως πρότυ-
πο προς µίµηση, αφού άσκησε αυτά µε υψηλή συναίσθηση του χρέους µέχρι και την
τελευταία του πνοή. 

à Ο προκάτοχός του εξαναγκάστηκε για λόγους ανώτερης βίας να αµελήσει τα καθή-
κοντά του. Όταν, όµως, ο ίδιος ανέλαβε ηγετική θέση, αντιλήφθηκε πως επωµίστη-
κε ένα πολύ δύσκολο καθήκον.

à Στην ηγεσία της ποδοσφαιρικής οµάδας ανέλαβε καθήκοντα ο νέος προπονητής.
à Πολλές φορές κάποια ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η ευθανασία, εγείρουν σύ-

γκρουση καθηκόντων στον επιστηµονικό τοµέα και ζητήµατα ηθικής ευθύνης. Γι’ αυ-
τόν και όχι µόνο το λόγο πολλοί γιατροί κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος.

à Η αντιποίηση ξένης εξουσίας από δηµόσιο υπάλληλο οδηγεί σε υπέρβαση καθηκό-
ντων.

à Όχι µόνο έχει επίγνωση και συναίσθηση του καθήκοντος, αλλά η προσήλωση σ’
αυτό, ορισµένες φορές, υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.

ε) Αντικατάσταση λέξεων:
à να υπογραµµιστεί: τονιστεί, επισηµανθεί.
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à κάθε εκστρατεία εµπεριέχει τον κίνδυνο της µερίκευσης του θέµατος: κινδυνεύει
να εστιάσει την προσοχή της σε ορισµένες µόνο πτυχές του θέµατος, να µην πα-
ρουσιάσει συνολικά το θέµα.

à αρθρώνονται: εµπλέκονται, εκφράζονται, συνδέονται, συνδυάζονται, δοµούνται.
à παραλλάζουν: διαφέρουν/ διαφοροποιούνται.
à δυσπλασίας: δυσλειτουργίας.
à θα πλαισιώσουν: υποστηρίξουν, ορίσουν, κατοχυρώσουν, ενισχύσουν, µεριµνή-

σουν.
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Η ενότητα αυτή δε διακρίνεται για το ειδολογικό της περιεχόµενο. Τα κείµενα δεν
ανήκουν σε κάποιο συγκεκριµένο είδος λόγου µέσα από το οποίο προσεγγίζονται
διάφορα θέµατα, αλλά αντίθετα είναι ποικίλα είδη λόγου µέσα από τα οποία υποστη-
ρίζονται αντίθετες θέσεις σχετικά µε το δίκαιο και το άδικο. Βασικός ιδεολογικός
πυρήνας της ενότητας είναι ο άνθρωπος και ο αγώνας του να κατακτήσει την ελευθε-
ρία του µε τη βοήθεια του ∆ίκαιου Λόγου, της παιδείας, αντλώντας δυνάµεις και σθέ-
νος από την αγάπη του για το συνάνθρωπο. Έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον Άδικο
Λόγο της εξουσίας, τη µισαλλοδοξία του εθνικισµού και την υποσχεσιολογία για λύ-
τρωση του µεσσιανισµού.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ EΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

• ΣΕΛ. 219
Οι πιο πάνω θέσεις περιέχονται και στο κείµενο που ακολουθεί. Μελετήστε το, α-

ναζητήστε αυτές τις διαµετρικά αντίθετες γλώσσες και πείτε αιτιολογηµένα µε ποια
από τις δύο θα συντασσόσασταν. Αν πάλι τις απορρίπτετε και τις δύο, τότε προτεί-
νετε εσείς µιαν άλλη πειστικότερη γλώσσα.

Οι δύο διαµετρικά αντίθετες, κυρίαρχες γλώσσες είναι η γλώσσα της εξουσίας και
η γλώσσα της παιδείας, της ελευθερίας και του ανθρωπισµού. Μεταξύ τους υπάρχει
τεράστιο ιδεολογικό χάσµα. Η γλώσσα της εξουσίας είναι απόλυτη, δογµατική, υπο-
κριτική και διατακτική. Σκοπεύει να περιορίσει τη σκέψη και την κριτική ικανότητα
του δέκτη και να τον εξαρτήσει ιδεολογικά από τα λόγια του ποµπού, ο οποίος, στην
επίτευξη του σκοπού του, χρησιµοποιεί λεκτικά σύµβολα και έννοιες που παραποιεί.
Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς περιορίζεται από τη φύση και τους νόµους της, µε αποτέ-
λεσµα τα όρια της ελευθερίας του να συρρικνώνονται. Η γλώσσα της εξουσίας δρα,



επίσης, περιοριστικά, αφού περιέχει την αλήθεια της αυθεντίας, η οποία νοµιµοποιεί
και αναπαράγει την εκµετάλλευση και την καταπίεση. Γι’ αυτό το λόγο, δεν είναι δυ-
νατό να συνταχθούµε µαζί της. Ο µόνος τρόπος να επιτύχουµε την προσωπική µας α-
πελευθέρωση, την εσωτερική µας ελευθερία είναι η γλώσσα της παιδείας, που σχετίζε-
ται µε το ενάρετο ήθος, και επιτρέπει την ερµηνεία του κόσµου από προσωπική οπτι-
κή γωνία. Χρησιµοποιείται ως ανασχετικός µηχανισµός στην εξουσιαστική καταπίε-
ση και απορρέει από τη συνείδηση των αξιών της ζωής και από τη συναίσθηση του
χρέους έναντι του συνανθρώπου µας. 

• ΣΕΛ. 220
Θα ετοιµαστείτε καλύτερα για τη συζήτηση, αν αναζητήσετε τα γνωρίσµατα της

γλώσσας της εξουσίας, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ο Μπρεχτ ανέλυε, δηλαδή
αποδιάρθρωνε/αποδιοργάνωνε, το ναζιστικό λόγο, ώστε να αναδύεται η θαµµένη/πα-
ραλλαγµένη από το λόγο της εξουσίας αλήθεια.

Κύρια γνωρίσµατα της εξουσιαστικής γλώσσας είναι:
à ο διατακτικός χαρακτήρας. Χρησιµοποιεί ελλειπτικές - ονοµατικές προτάσεις, ου-

σιαστικά που συνοδεύονται από προσδιορισµούς, διαχρονικές έννοιες που είναι ι-
δεολογικά φορτισµένες (σ’ αυτό συµβάλλουν και οι εξακολουθητικοί χρόνοι των
ρηµάτων). 

à οι λέξεις σύµβολα, που µεταχειρίζεται ο ποµπός µε φιλικό ύφος στο λόγο του,
καλλιεργούν "την αοριστία, τη γενικότητα, την ασάφεια, την ταυτολογία, τη µυστι-
κοπάθεια, τον ηµικατάληπτο λόγο". Έτσι, ο δέκτης δεν µπορεί να αντισταθεί στον
καταιγισµό των µηνυµάτων, που έντεχνα µεταδίδει ο ποµπός, και τον θεωρεί α-
λάνθαστο και παντογνώστη.

à η απόλυτη και παραπλανητική γλώσσα, ο δογµατισµός, ο αυταρχισµός και η µεγα-
ληγορία.
Συνεπώς, η εξουσιαστική γλώσσα δε στοχεύει στην επικοινωνία, αλλά στην επιβο-

λή των απόψεων του ποµπού, ο οποίος χειραγωγεί ιδεολογικά και ελέγχει πνευµατι-
κά το δέκτη.

Ο Μπέρτολντ Μπρεχτ προσπαθεί µε την κριτική του ικανότητα να αποκαλύψει
την αλήθεια µε ένα παράδειγµα ναζιστικού λόγου και να αποδείξει πόσο δύσκολη εί-
ναι η αντίσταση στην "εξαπατητική" δύναµη του εξουσιαστικού λόγου. Αρχικά, απο-
διαρθρώνει το µήνυµα και το διασπά στα µέρη από τα οποία αποτελείται και, έπειτα,
το αναδιαρθρώνει, το αναδιατυπώνει, ώστε να αποκαλύψει το πραγµατικό περιεχό-
µενο, την κενή επιχειρηµατολογία. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ TΥΠΟ

• ΣΕΛ. 224
∆είτε προσεκτικά και συζητήστε το ακόλουθο κείµενο, το οποίο έχει ανθολογηθεί

από συνέντευξη δηµοσιευµένη στον Τύπο.
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Απέναντι στον Άδικο Λόγο της εξουσίας τοποθετείται ο ∆ίκαιος Λόγος της ελευ-
θερίας, που προβάλλεται ως όραµα και ελπίδα. Αναδύεται από την ελεύθερη και ακα-
τανίκητη ψυχή, αντλώντας σθένος από τις πανανθρώπινες αξίες. Είναι συνδεδεµένος
µε την παιδεία και την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, την αισιοδοξία και
την πίστη στις ανθρωπιστικές αξίες και στην αρετή. Ο Προµηθέας, η Αντιγόνη, ο Μέ-
γας Βασίλειος, ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης ήταν ελεύθερα και φωτισµένα
πνεύµατα, δεν υποδουλώθηκαν. Ο λόγος τους προέρχεται από τα βάθη της ψυχής
τους, είναι διαχρονικός, εµπεριέχει το αρχαιοελληνικό, το βυζαντινό και το νεοελλη-
νικό πνεύµα και αντιτίθεται στο λόγο της εξουσίας. Η ανθρωπότητα, για να εξέλθει
από τα ποικίλα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει, έχει χρέος να σεβαστεί την εσωτε-
ρική ελευθερία του ανθρώπου και να εξανθρωπιστεί.

Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχτούµε ότι στην εδραίωση του ∆ίκαιου Λόγου συνέβα-
λαν, κατά την περίοδο του ∆ιαφωτισµού, και άλλες φωτισµένες φυσιογνωµίες της
Ευρώπης. Επίσης, η συµβολή της παιδείας είναι αναγκαία µα όχι επαρκής προϋπόθε-
ση. Απαιτείται όχι µόνο ατοµική, αλλά και συλλογική προσπάθεια, µε συγκεκριµένα
µέτρα τόσο από την πλευρά της κοινωνίας όσο και από αυτήν της πολιτείας. Η απλή
επίκληση της παιδείας δεν µπορεί να προσφέρει λύσεις.

• ΣΕΛ. 225
Μπορείτε, τώρα που γνωρίζετε και τα δύο κείµενα (αρχικό κείµενο και κείµενο

της συνέντευξης), να διατυπώσετε τον προβληµατισµό σας και τις απόψεις σας πάνω
στα ακόλουθα θέµατα: 

α. Συµφωνείτε ή όχι (και γιατί) µε την άποψη ότι "την πιο µεγάλη δύναµη τη δια-
θέτει η πιο ελεύθερη ψυχή, η ψυχή µε την πιο βαθιά παιδεία" και ότι αυτή αρθρώνει
και τον πιο δυνατό λόγο; 

β. Συµφωνείτε ή όχι (και σε κάθε περίπτωση γιατί) ότι ο ελληνικός λόγος, όπως
αρθρώθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, οδηγεί τον άν-θρωπο προς την ελευθερία; 

γ. Συµφωνείτε ή όχι (και σε κάθε περίπτωση γιατί) ότι η παιδεία έχει τη δύναµη
να εξανθρωπίζει τον άνθρωπο;

Ύστερα από τη συζήτηση αναπτύξτε ένα από τα τρία αυτά θέµατα γραπτώς χρη-
σιµοποιώντας 400 λέξεις περίπου.

α) Με τον όρο "παιδεία" δεν εννοούµε αποκλειστικά τη µόρφωση, αφού πολλές µε-
γάλες προσωπικότητες, αν και δε διέθεταν γνώσεις, υπήρξαν, ωστόσο, καλλιεργηµέ-
νες αισθητικά και ηθικά. Η παιδεία, λοιπόν, έχει τη δύναµη να απελευθερώνει τον άν-
θρωπο από την κατάσταση της πνευµατικής δουλείας και να τον οδηγεί στη γνώση, α-
παλλάσσοντάς τον από την άγνοια, τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις. Η µεγαλύ-
τερη δυσκολία για τον άνθρωπο δεν είναι να αντιπαλέψει τους εξωτερικούς κινδύ-
νους και καταναγκασµούς και να κατακτήσει την εξωτερική ελευθερία· το εµπόδιο έ-
γκειται στο να ξεπεράσει τους εσωτερικούς περιορισµούς, το φόβο και την ανασφά-
λεια, τις στερεότυπες αντιλήψεις και τις προλήψεις. Αυτό το αντιπαρέρχεται κατα-
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κτώντας την εσωτερική ελευθερία µε τη βοήθεια της παιδείας. Έτσι, αποκτά τη δυνα-
τότητα να κρίνει, να συγκρίνει, να επιλέγει και να αξιολογεί τις καταστάσεις. Απο-
κτά αυτοκυριαρχία και αυτοδυναµία, γιατί η γνώση είναι δύναµη.

β) Στην αρχαία Ελλάδα προσεγγίστηκε για πρώτη φορά η έννοια του ορθού λόγου,
της ορθής (= λογικής) νόησης, δηλαδή, και κατ’ επέκταση της αλήθειας· έτσι τέθηκαν
οι βάσεις για έννοιες που µετέπειτα υιοθετήθηκαν από ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Οι έννοιες της δηµοκρατίας, του ανθρωπισµού, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, ό-
πως και αυτές του µέτρου, της αρµονίας, της συµµετρίας και της ισορροπίας, βοήθη-
σαν τους αρχαίους προγόνους µας να ανακαλύψουν το σεβασµό προς τον άνθρωπο
(οπωσδήποτε υπήρξαν και παρεκκλίσεις), αλλά και τη φύση. Η έλλογη σκέψη τους, η
διαλεκτική και πειστική τους ικανότητα ήταν που πρόσφεραν τη δυνατότητα να ερ-
µηνεύσουν τα φυσικά φαινόµενα (απελευθέρωση της σκέψης από τη µυθοπλασία),
στο µέτρο του δυνατού πάντοτε, και να διαµορφώσουν το πολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον στο οποίο ζούσαν (απαλλαγή από τη θρησκοληψία). Η άγνοια, η αµάθεια
και η δεισιδαιµονία περιορίστηκαν και οι αρχαίοι µας πρόγονοι ανακάλυψαν τον
πραγµατικό τους εαυτό. Συµφιλιώθηκαν µαζί του, µε τα προτερήµατα ή τα ελαττώ-
µατά του. Αντιλήφθηκαν, επίσης, ότι υπάρχουν και έννοιες που πρέπει να αποφεύ-
γουν, όπως είναι η αδικία ή η εκµετάλλευση. Μόνον ο δίκαιος λόγος, ως λόγος που
εκπορεύεται από την ορθή νόηση, αντιτίθεται µε σθένος στον άδικο λόγο· δεν είναι
τυχαίο, άλλωστε, ότι σ’ αυτόν, το δίκαιο λόγο, στηρίχτηκε ο ανθρωποκεντρικός αρ-
χαιοελληνικός πολιτισµός. 

Οι τρεις µεγάλοι αρχαίοι τραγικοί ποιητές εναντιώθηκαν µε το δίκαιο λόγο τους
στην παντοδυναµία του θεού, στην ανοµία των τυράννων και στις στερεοτυπικές α-
ντιλήψεις της εποχής. Οδήγησαν, έτσι, τον άνθρωπο στην ηθική τελείωση, στην κατά-
κτηση της εσωτερικής –πνευµατικής– ελευθερίας. Ο Αισχύλος, για παράδειγµα, διέ-
κρινε ως ιδανικό την ελευθερία του ανθρώπου µέσα σε µία ελεύθερη πολιτεία. Συ-
γκρούστηκε µε το θεό, απαιτώντας διεύρυνση της ανθρώπινης ηθικής αυτοδυναµίας.
Γνώριζε πως η πνευµατική και ηθική ελευθερία είναι στενά συνυφασµένες µε την πο-
λιτική ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Ο Σοφοκλής, επίσης, επιδίωξε µέσα
από το έργο του να απαιτήσει για τους συνανθρώπους του πολιτική ελευθερία από
την τυραννική εξουσία. Ο Ευριπίδης, τέλος, αντιστάθηκε στις στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις της ανδροκρατούµενης κοινωνίας και διεκδίκησε πνευµατική και κοινωνική α-
πελευθέρωση για τη γυναίκα. 

Ο Πλάτωνας διακήρυττε πως κάθε άνθρωπος έχει χρέος να υποτάσσεται µόνο στη
δύναµη της λογικής και να απελευθερώνει τη σκέψη του µε τη βοήθεια του λόγου. Με αυ-
τόν τον τρόπο, η δηµοκρατία συνδέεται µε την παιδεία. Σωστός και συνειδητοποιηµένος
πολίτης είναι ο ενσυνείδητος πολίτης, εκείνος που διακρίνεται για την ικανότητα να εκ-
φράζεται πολιτικά και όχι εκείνος στον οποίο απλώς παρέχεται αυτή η δυνατότητα.  

Ωστόσο, ο δίκαιος λόγος, για να επιτύχει το σκοπό του και να οδηγήσει τον άν-
θρωπο στην ελευθερία, είναι ανάγκη να πλαισιώνεται και από τις ανάλογες πολιτικές
και οικονοµικές συνθήκες. ∆ιαφορετικά, αδυνατεί να αποκλείσει τον άδικο λόγο και
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να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κατάκτηση της ελευθερίας.
Στον επιστηµονικό τοµέα ο άνθρωπος αναζήτησε και ανακάλυψε ως ένα βαθµό τις

σχέσεις ή τις αιτίες των πραγµάτων. Ακολούθησε συγκεκριµένες µεθόδους στον τρό-
πο σκέψης. Η απορία αποδείχτηκε γενεσιουργός δύναµη που τον όπλισε µε το θάρ-
ρος της αναζήτησης και της ερώτησης.

Στον πολιτικό τοµέα ο άνθρωπος διακρίθηκε για τη λήψη αποφάσεων που αφο-
ρούσαν την πολιτεία, αλλά και για τη συµµετοχή του στην επίλυση των κοινών προ-
βληµάτων. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε ότι είναι ενεργός πολίτης και όχι άβουλο
ον. Επίσης, αντιστρατεύτηκε παράνοµες αποφάσεις και τυραννικές ενέργειες που
προέρχονταν από δυνάστες. Έτσι απέδειξε πως είναι και ορθός κριτής αλλά και συ-
νετός αρχόµενος.

Στο θρησκευτικό τοµέα σέβεται το θεό, όµως δεν είναι δουλοπρεπής. ∆εν αποδίδει
στο θεϊκό παράγοντα τα ατοπήµατά του, αλλά στις προσωπικές του επιλογές. Τέλος,
αντιτίθεται στην αυθαίρετη στάση που κρατούν οι αδιάλλακτοι θεοί.

γ) Η παιδεία έχει τη δυνατότητα να οξύνει την κρίση και τη φαντασία, να διευρύ-
νει τους πνευµατικούς µας ορίζοντες και να καλλιεργήσει µέσα µας τον προβληµατι-
σµό. Με τη βοήθειά της µπορούµε να υπεισέλθουµε στις βαθύτερες σχέσεις που διέ-
πουν τα πράγµατα. Αποτελεί αναµφίβολο οδηγό µας όχι µόνο στη βιολογική, αλλά
και στην πνευµατική (µε τη βοήθεια της γνώσης) και ηθική (µε τη συµβολή των αξιών
και αρετών) εξύψωσή µας, στην εξανθρώπισή µας. Η σκέψη µάς οδηγεί στην κρίση
και η κρίση στην αµφισβήτηση. 

Η πνευµατική και η ηθική ελευθερία αποτελούν έννοιες στενά συνυφασµένες. Η α-
παλλαγή από τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες, από το φόβο και την ανασφάλεια
ή το φανατισµό και τη µισαλλοδοξία οδηγούν στην κατάκτηση της ετερογνωσίας, αλ-
λά και της αυτογνωσίας, στην ηθική ολοκλήρωση, στην αυτοπραγµάτωση, στην ψυχι-
κή ωρίµανση και στη θωράκιση του ανθρώπου µε αρετές και αξίες, όπως για παρά-
δειγµα την αίσθηση του χρέους ή της ευθύνης, εφόδια που, ορισµένες φορές, κρίνο-
νται πιο αποτελεσµατικά από την απόκτηση στεγνής, ξερής γνώσης.

ΚΕΙΜΕΝA: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΕΣΜΩΤΗΣ - TΟ EΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ: ΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ EΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ

• ΣΕΛ. 225
Μετά την ανάγνωση του διαλόγου Προµηθέα-Ερµή, αναγνώστε το συνοδευτικό

κείµενο... Αναγνώστε, λοιπόν, παράλληλα τα δύο κείµενα και επισηµάνετε (α) τις θέ-
σεις του Λίβινγκστον και (β) τα ήθη των πέντε πρωταγωνιστών (∆ία, Προµηθέα,
Eρµή, Iεχωβά, Iώβ) και (γ) διατυπώστε τη δική σας θέση για την αισχυλική ελευθε-
ρία και το δυνατότερο λόγο.

(α) Ο Λίβινγκστον στο κείµενο α1 (σελ. 228) διατυπώνει τις εξής απόψεις: 
à Το ελληνικό πνεύµα διακρίνεται για τον ορθολογισµό του και ο Έλληνας για την
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αυτοπεποίθησή του και την εµπιστοσύνη του στην ελευθερία και στο λόγο. Απένα-
ντι στην ηθικά και πνευµατικά ελεύθερη προσωπικότητα του Έλληνα έρχεται α-
ντιµέτωπο το εβραϊκό πνεύµα, που υποτάσσεται δουλικά στην παράδοση· υπα-
κούει σε µια υπερβατική θεϊκή θέληση.

à Η αυτοταπείνωση του Ιώβ είναι ακατανόητη και µη αποδεκτή για τον Αισχύλο,
που διακρίνεται για τον ελληνικό τρόπο σκέψης. Οι ήρωές του δεν υποτάσσονται
και διατηρούν την αυτονοµία τους, αφού, για την ελληνική ηθική, το αγαθό είναι
δίκαιο, όταν προκύπτει µέσα από τον ελεύθερο και δίκαιο λόγο. Για την εβραϊκή
ηθική η ενάρετη στάση είναι η πειθήνια υποταγή στις επιταγές του Θεού.

à Η εβραϊκή και η ελληνική αντίληψη για τους θεούς αποστασιοποιούνται. Ο Ιεχω-
βά βρίσκεται σε διαµετρικά αντίθετη θέση από τις ελληνικές θεότητες. Εκείνος επι-
βάλλεται και προστάζει υποταγή και ταπείνωση των πιστών του. Αποτελεί δυνά-
στη που καθοδηγεί και χειραγωγεί. Οι Έλληνες απλώς αναγνωρίζουν την ύπαρξη
των θεοτήτων. Πιστεύουν στην ύπαρξή τους και στην προστασία που παρέχουν, ό-
µως δε θεωρούν ότι διαδραµατίζουν ρυθµιστικό ρόλο στη ζωή τους.

à Στην Παλαιά ∆ιαθήκη υπάρχουν τριάντα εννέα βιβλία που ασχολούνται µε τις
σχέσεις Θεού και ανθρώπων. Εξαιρείται µόνο ένα βιβλίο που δεν έχει σχετικό θέ-
µα. Στην ελληνική λογοτεχνία δεν παρατηρείται ανάλογο φαινόµενο. 

à Η αισχυλική σύλληψη της ανθρώπινης ελευθερίας και το πνεύµα της Παλαιάς
∆ιαθήκης: Ο άνθρωπος, στην αισχυλική σύλληψη της ελευθερίας, είναι αποδε-
σµευµένος και ελεύθερος από θεούς και ανθρώπους. ∆εν υποτάσσεται, ακόµη και
στην περίπτωση που η τιµωρία είναι σκληρή. Γύρω από αυτόν στρέφεται ολόκλη-
ρο το σύµπαν. Είναι ανώτερος από ό,τι στην πραγµατικότητα. Στην Παλαιά ∆ια-
θήκη ο άνθρωπος καθοδηγείται από το Θεό και, στην περίπτωση που υποπέσει σε
ατόπηµα, οφείλει να ζητήσει συγχώρεση. Η ύπαρξή του είναι ασήµαντη. Αποτελεί
µια ταπεινή προσωπικότητα.
(β) Το ήθος κάθε πρωταγωνιστή:

à Ιώβ: είναι δίκαιος, ενάρετος, θεοσεβής, άµεµπτος και πράττει το καλό. Υπακούει,
ωστόσο, σε εξωτερικές δυνάµεις και δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Έχει φοβίες,
ενοχές και τύψεις και αδυνατεί να µνησικακήσει. Έτσι, υποµένει άδικα µια τιµω-
ρία, την οποία ο ίδιος επέβαλε στον εαυτό του (πιθανώς είτε από έλλειψη γνώσης
είτε εξαιτίας της αβελτηρίας που τον διακρίνει). Βιώνει µιαν αδικαιολόγητη δυ-
στυχία µε καρτερικότητα και στωικότητα.

à Προµηθέας: διακρίνεται για το ελεύθερο πνεύµα του και την εσωτερική του ελευ-
θερία. Εξαιτίας της φιλευσπλαχνίας του, της αγάπης του για τον άνθρωπο, έκλεψε
την τεχνογνωσία και τη φωτιά από τους θεούς και τη δώρισε στους ανθρώπους.
Είναι τολµηρός, γενναίος, αξιοπρεπής, αδούλωτος, πεισµατάρης, υπερήφανος, α-
νυπότακτος και αδιάλλακτος µε τους δυνάστες του. Η κρίση του πηγάζει από το
δίκαιο λόγο που διαµόρφωσε ο ίδιος µέσα στη σκέψη του. Η τιµωρία του είναι κα-
τά κάποιο τρόπο άδικη, αλλά και "δικαιολογηµένη", αφού παραβίασε το θεϊκό νό-
µο. Τα κίνητρά του, ωστόσο, δεν ήταν ιδιοτελή, γι’ αυτό και αντιµετωπίζει το ∆ία
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µε κατάρες, ως ισότιµο, µέχρι τη στιγµή που θα απαλλαγεί από τα δεσµά του.
à Ιεχωβά: εµφανίζεται ως θεός που προάγει την αδικία και που επιθυµεί την πλήρη

και δουλική υποταγή των πιστών του. Έχει την απαίτηση να µην τον κρίνουν οι
πιστοί του. Πιστεύει πως τα δηµιουργήµατά του δεν είναι σε θέση να τον κρίνουν
ή να κατανοήσουν τις επιταγές του. ∆ιακρίνεται για τις αυθαιρεσίες του και τη
σκληρότητά του. Επιβάλλει τιµωρίες µε σκοπό όχι να σωφρονίσει, αλλά να επιβε-
βαιώσει την ισχύ του. Εµφανίζεται ως παντογνώστης και παντοδύναµος, φιλεύ-
σπλαχνος, ωστόσο, µε όσους τον υπακούουν. 

à ∆ίας: φέρεται µε άδικο τρόπο στον Προµηθέα (δεν τον τιµωρεί για την αλαζονεία
του, αλλά για τη φωτιά που έκλεψε). Αποτελεί εκπρόσωπο της αλαζονικής εξου-
σίας. Είναι αδίστακτος, µνησίκακος, άδικος κριτής και αγωνιά µήπως χάσει την
παντοδυναµία του, γι’ αυτό επιδεικνύει την εξουσιαστική του δύναµη. Είναι αλα-
ζόνας, καχύποπτος, υπερόπτης και θεωρεί τον εαυτό του αδιαφιλονίκητο ρυθµι-
στή των πραγµάτων. Ωστόσο, διατηρεί και τις αδυναµίες του. Στο τέλος, εµφανί-
ζεται διαλλακτικός και απαλλάσσει τον Προµηθέα από την τιµωρία.

à Ερµής: πειθήνιο όργανο και φερέφωνο του ∆ία. Αντιπροσωπεύει το δουλικό ήθος,
τη δουλοπρέπεια. Υποτάσσεται χωρίς βούληση στις επιταγές του εντολοδότη ∆ία.
∆εν έχει αξίες και είναι υπερόπτης. Αυτή η στάση του διαµορφώνεται από το γεγο-
νός ότι στηρίζεται στη δύναµη κάποιου άλλου. 
(γ) Η αισχυλική ελευθερία είναι συνδεδεµένη µε το ανθρώπινο χρέος, αλλά και το

ψυχικό µεγαλείο του ανυπότακτου στο δεσποτισµό και στην αλαζονεία των θεών ή-
ρωα. Αντιµετωπίζει τον άδικο λόγο της εξουσίας µε γενναιότητα και αξιοπρέπεια,
διαφυλάττοντας µε αγώνα τις έννοιες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ο δίκαιος
λόγος αποδεσµεύει τον άνθρωπο από τη δεισιδαιµονία, την πρόληψη, την άγνοια, την
υποταγή και την ανασφάλεια. 

• ΣΕΛ. 225
α. Νοµίζετε ότι η αισχυλική/προµηθεϊκή ελευθερία θα µπορούσε να έχει κάποια

σηµασία για το σηµερινό άνθρωπο; Συµφωνείτε π.χ. µε την άποψη ότι "είναι ανά-
γκη η Ευρώπη να σκεφθεί όρους και αρχές µε κριτήριο την ευτυχία, δηλαδή την ε-
λευθερία, του ανθρώπου, και όχι του ανθρώπου-µηχανή στην υπηρεσία των µεγάλων
οικονοµικών συµφερόντων; και (ότι) για να φτάσει αυτήν την ευτυχία, έχει πολλά
να ωφεληθεί από το ελληνικό πνεύµα"; 

β. Ξέρετε άλλον ποιητή σε πανανθρώπινη κλίµακα που να µίλησε έτσι για την ε-
λευθερία και µάλιστα πριν από δυόµισι χιλιάδες χρόνια; Ποιητή που να σήκωσε το
ανάστηµά του απέναντι στην αυθαιρεσία των θεών και να κέρδισε για λογαριασµό
του ανθρώπου την ελευθερία; Ο άνθρωπος του Αισχύλου είναι το κέντρο του σύµπα-
ντος: ο άνθρωπος ελεύθερος απέναντι στον άνθρωπο, στην οµάδα, στο συµφέρον, στο
Θεό του, σε όλους εκείνους που εκµαυλίζουν τη ζωή του.

α. Η αισχυλική / προµηθεϊκή ελευθερία έχει µεγάλη σηµασία για την εποχή µας. Ο

¢π∫∞π√™ ∫∞π ∞¢π∫√™ §√°√™ 277



Προµηθέας αποτελεί τον άνθρωπο που αντιστρατεύεται και αντιµάχεται τον εξου-
σιαστικό αυταρχισµό (όπως οι ήρωες του 1821, του 1940, του Πολυτεχνείου), συν-
δυάζοντας τον ανθρωπισµό και τη γενναιότητα. Σήµερα, διακρίνουµε ολοένα και πιο
έντονα φαινόµενα αλλοτρίωσης, εκµετάλλευσης, καταπάτησης των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων και κάθε έννοιας ανθρωπισµού. Η ευηµερία και η ευτυχία είναι αδύνατο
να συνυπάρξουν όσο υπάρχουν αυτά τα φαινόµενα. Η ελευθερία και η δικαιοσύνη,
σε ορισµένες περιπτώσεις, αποτελούν έννοιες που δεν εφαρµόζονται ή επικαλούνται
από την αλαζονική οικονοµική, πολιτική και στρατιωτική εξουσία, προκειµένου να
διαπραχθούν τα πιο ειδεχθή εγκλήµατα. Στο βωµό του κέρδους θυσιάζονται οι αν-
θρωπιστικές αξίες και αρχές. Εποµένως, προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη για έναν
διαφορετικό προσανατολισµό του πολιτισµού µας. Έχουµε χρέος να τοποθετήσουµε
τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως και οι αρχαίοι µας πρόγονοι.
∆ιαφορετικά, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα θα αντιληφθούµε πως ο λόγος που
µέχρι πρότινος αρθρώναµε ήταν αλαζονικός και άδικος.

β. Ο λόγος του Αισχύλου, χρονολογικά τουλάχιστον, είναι µοναδικός, ασύγκριτος
και ανυπέρβλητος και διέπεται από πνεύµα ελευθεροφροσύνης. Έναντι της κοσµικής,
αλλά και της θεϊκής εξουσίας, υπήρξε µαχητής και ο  Σοφοκλής µε την "Αντιγόνη". Ο
Προµηθέας, ωστόσο, είναι ο αδιαφιλονίκητος νικητής, αφού κατακτά από κάθε άδικη
εξουσία την ελευθερία µε θάρρος, γενναιότητα και αποφασιστικότητα, αλλά και υπευ-
θυνότητα για όλους τους ανθρώπους. Αποτελεί τον αιώνιο αγωνιστή και επαναστάτη.

ΚΕΙΜΕΝΟ: AΝΤΙΓΟΝΗ

• ΣΕΛ. 231
Στο απόσπασµα που ακολουθεί έχουµε έναν έντονο διάλογο Αντιγόνης-Κρέοντα.

Ο καθείς και τα όπλα του. Συζητήστε, ωστόσο, ποιος είναι ο πειστικότερος λόγος, ο
λόγος του Κρέοντα, στον οποίο από φόβο πειθαρχούν όλοι οι Θηβαίοι, ή ο λόγος της
Αντιγόνης, κι ας µη βρίσκει φανερούς υποστηρικτές. Ποιος είναι ο Άδικος και ποιος
ο ∆ίκαιος Λόγος;

à Ο Κρέοντας εκπροσωπεί τον εξουσιαστικό και τυραννικό λόγο, τη δύναµη της α-
δικίας, αφού ως απόλυτος και µοναδικός κριτής, διεκδικεί το αλάθητο για τον ε-
αυτό του, υπερβαίνοντας ακόµη και τις θεϊκές επιταγές. Εµφανίζεται απειλητικός,
υπερόπτης και χρησιµοποιεί τη συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας, υποστη-
ρίζοντας την κοσµική εξουσία και τον ανθρώπινο νόµο, που έχουν περιορισµένη
ισχύ. Ο λόγος του είναι άδικος, αφού υποχρεώνει τους πολίτες µε αυταρχικό τρό-
πο να υποταχτούν σ’ αυτόν.

à Η Αντιγόνη χρησιµοποιεί τη δηλωτική λειτουργία της γλώσσας και ο λόγος της
διαθέτει τεκµήρια και επιχειρήµατα. Αντιτίθεται στον ανθρώπινο νόµο, προτάσ-
σοντας τον άγραφο και απαρασάλευτο θεϊκό, που στηρίζεται στις ανθρωπιστικές
αξίες και στις ηθικές αρετές. Ο λόγος της είναι δίκαιος. Έχει την πεποίθηση ότι
κάποια στιγµή οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και θα αντιλη-
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φθούν ότι η πράξη της ήταν σύµφωνη µε τις αρχές της  δικαιοσύνης, της αγάπης
και της ελευθερίας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: OΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

• ΣΕΛ. 236
Ποιο είναι στο βάθος βάθος το θέµα που απασχολεί τον ποιητή; Είναι µόνον ελλη-

νικό; Είναι και παγκόσµιο; Αν είναι και παγκόσµιο, τότε γιατί ο ποιητής το αντι-
κρίζει τόσο ελληνικά;

Ο ποιητής αναφέρεται στο θέµα του ανθρωπισµού. Τον απασχολεί ιδιαίτερα η α-
πουσία της ανθρωπιάς, καθώς είναι εµφανής η έλλειψή της σε ολόκληρο τον κόσµο.
Εποµένως, το θέµα δεν περιορίζεται µόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά αποτελεί πα-
νανθρώπινη ανάγκη. Ο Σεφέρης, ωστόσο, αντιµετωπίζει το θέµα καθαρά ελληνικά.
Πιστεύει ότι η επιστροφή στον κλασικό ανθρωπισµό µπορεί να προσεγγιστεί µόνο
µέσα από την πολιτιστική µας παράδοση. Μόνον οι αρχαίοι µας πρόγονοι και ο αν-
θρωποκεντρικός τους πολιτισµός έθεσαν τις βάσεις για την αντιµετώπιση του αν-
θρώπου ως αξίας. ∆ιακήρυξαν τις αξίες της αρετής, το ιδανικό του "καλού κàγαθού"
πολίτη, τη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. Επίσης, ο κλασικός ανθρωπι-
σµός προσέδιδε βαρύτητα στην πνευµατική, στην ηθική και στην αισθητική καλλιέρ-
γεια, αλλά και στις έννοιες της αρµονίας, της συµµετρίας, του µέτρου και της ισορ-
ροπίας. Πολλά από τα παραπάνω, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή, απουσιάζουν ή δεν
προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Για παράδειγµα, η δικαιοσύνη, ορισµένες φορές, δεν ε-
πιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε πράξεις που υπερβαίνουν τα ανθρώπινα όρια. Γι’ αυ-
τόν το λόγο ο συγγραφέας κρίνει ότι η επιστροφή στον ανθρωπισµό, και µάλιστα
στην κλασική του µορφή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

• ΣΕΛ. 236 
Ποια είναι η θέση του απέναντι στο θέµα, και γιατί το διαπλέκει µε την επιστήµη

και τη λογοτεχνία;

Η επιστήµη και η τεχνολογία µε τα επιτεύγµατά τους υποδούλωσαν ψυχικά και
πνευµατικά τον άνθρωπο. Μετέτρεψαν τις ανθρωπιστικές αξίες σε υλιστικές και ευ-
δαιµονικές. Ο άνθρωπος µε τη συνδροµή τους ξέφυγε από τα επιτρεπτά όρια και επε-
νέβη δραστικά στην ισορροπία που επικρατούσε στον πλανήτη. Γι’ αυτόν το λόγο, α-
ποτελεί αδήριτη ανάγκη τόσο η τεχνολογία όσο και η επιστήµη να επαναπροσδιορί-
σουν το ρόλο τους και το σκοπό τους. 

Απέναντι στο ορθολογιστικό και τεχνοκρατικό πνεύµα της εποχής µας, ο άνθρω-
πος µπορεί να αντισταθεί µε τη βοήθεια της λογοτεχνίας, που εξανθρωπίζει και προ-
σφέρει ηθικά και ψυχικά ερείσµατα. Μέσα από τη λογοτεχνία ο σύγχρονος άνθρωπος
θα έρθει σε επαφή µε το συνάνθρωπό του. Η λογοτεχνία µπορεί να συµβάλει αποφα-
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σιστικά στην εδραίωση των ανθρωπιστικών αξιών, της αγάπης, της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας.

Η θέση του συγγραφέα βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο του κειµένου. Ο Σε-
φέρης συµπεραίνει ότι "σ’ αυτόν τον κόσµο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας
χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν’ αναζητήσουµε τον άνθρωπο, όπου κι αν
βρίσκεται".

• ΣΕΛ. 236 
Πώς δικαιολογείται ο συσχετισµός του θέµατος µε την ελληνική παράδοση, την

ελληνική γλώσσα, µε την αντίληψη που έχει ο Ελληνισµός για τη δικαιοσύνη και τον
άνθρωπο, µε τον Οιδίποδα και τη Σφίγγα; Σηµειώστε ότι ο Οιδίποδας είναι το κατε-
ξοχήν ελεύθερο άτοµο. "Παιδί του πέµπτου αιώνα, παιδί του λόγου, λύνει το ένα µε-
τά το άλλο τα προβλήµατα του ανθρώπου" µε τον ορθό λόγο και όχι µε την οιωνο-
σκοπία (= ««ÁÁÓÓÒÒÌÌFFËË ÎÎ˘̆ÚÚ‹‹ÛÛ··˜̃ ÔÔééÎÎ àà’’ ÔÔååˆ̂ÓÓááÓÓ ÌÌ··ııÒÒÓÓ»»).

Ο ανθρωπισµός, η πίστη, ο σεβασµός και η αγάπη προς το συνάνθρωπο σχετίζο-
νται µε την αρχαία ελληνική παράδοση, µε τον πολιτισµό των προγόνων µας. Αυτός
ο πολιτισµός διακρινόταν για το ανθρωποκεντρικό του περιεχόµενο αλλά και για
τον ορθολογισµό του. Οι πρόγονοί µας πρόβαλαν µέσα από τα έργα τους την πίστη
τους στον άνθρωπο, ενώ και η ελληνική γλώσσα διατύπωσε για πρώτη φορά τις έν-
νοιες της δικαιοσύνης, του σεβασµού και της αγάπης. Ο άνθρωπος αποτελούσε το
φορέα αυτών των αξιών, χάρη στις πνευµατικές του ικανότητες (λογικό, πολιτικό
και κοινωνικό ον). Ο ανθρωπισµός διαπότισε και την παιδεία και τη µετέτρεψε σε
ανθρωπιστική, ενώ η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε το φορέα για τη µεταλαµπάδευση
αυτών των  αντιλήψεων από γενιά σε γενιά. Το ∆ίκαιο ταυτίστηκε µε το µέτρο, την ι-
σορροπία, τη συµµετρία και την αρµονία. Οποιαδήποτε παραβίασή του αντιστρατευ-
όταν όχι µόνο τους φυσικούς αλλά και τους θεϊκούς νόµους. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος, όµως, έχει υπερβεί τα εσκαµµένα, ξεπέρασε τα όρια. Χρη-
σιµοποίησε µόνον τον ορθολογισµό και, παράλληλα, απέκλεισε σε πολλές περιπτώ-
σεις την αγάπη για τον άνθρωπο. Η επιστήµη και η τεχνολογία χρησιµοποιούν τον
άνθρωπο ως µέσο για την πραγµάτωση νέων επιτευγµάτων. ∆εν τον θεωρούν αυτο-
σκοπό. Ο ορθός λόγος της δικαιοσύνης µετατρέπεται σε δίκαιο των ισχυρών. Η διε-
θνοποίηση και η συµφιλίωση των κρατών και των λαών εξελίχθηκαν σε παγκοσµιο-
ποίηση, καταπατώντας τα δικαιώµατα των αδυνάτων. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να κα-
ταστρέψουµε πολλά "τέρατα". 

Γι’ αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητη η επιστροφή στην παράδοση και στις
αρετές που αναδείχτηκαν µέσα από αυτήν. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χρέος να α-
ποβάλει την αλαζονεία και το υπερφίαλο πνεύµα που του δηµιούργησε η τεχνολογία
και η επιστήµη. Πρέπει να αποκτήσει πνευµατικό υπόβαθρο και κριτική σκέψη, ορά-
µατα και αξίες, στοιχεία που χαρακτήριζαν τον Οιδίποδα. Με τον ορθό λόγο έχουµε
τη δυνατότητα να ανακαλύψουµε τις αιτιώδεις σχέσεις που συνδέουν τα πράγµατα.
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Εποµένως, θεωρείται απαραίτητη η προσέγγισή µας µε το αρχαιοελληνικό πνεύµα
και η απαλλαγή µας από "προκαταλήψεις" ή "δεισιδαιµονίες".
• ΣΕΛ. 236

Συζητήστε την κατακλείδα του κειµένου: "Σ αυτό τον κόσµο, που ολοένα στενεύ-
ει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν' αναζητήσουµε τον άνθρω-
πο όπου και να βρίσκεται. Όταν στο δρόµο της Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη
Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το αίνιγµά της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη
η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουµε πολλά τέρατα να καταστρέψουµε. Ας συλλο-
γιστούµε την απόκριση του Οιδίποδα".

Σύµφωνα µε το συγγραφέα, στη σηµερινή εποχή διακρίνουµε πολλά φαινόµενα
που εκφυλίζουν και υποβιβάζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Παρατηρούµε κρίση στις
ανθρωπιστικές αξίες, η οποία µεταφράζεται σε κρίση του πολιτισµού. Ειδικότερα:
à Η επιστήµη και η τεχνολογία αντιµετωπίζουν τον άνθρωπο όχι ως αυτοσκοπό αλ-

λά ως µέσο. Για παράδειγµα, αναφέρουµε την κατασκευή πυρηνικών όπλων, το ε-
πίτευγµα της κλωνοποίησης, τα βιοχηµικά όπλα, τα µεταλλαγµένα προϊόντα... Η
επιστήµη και η τεχνολογία υπακούουν σε πολιτικές και οικονοµικές ιδεολογίες.

à Στις σχέσεις των ανθρώπων επικρατεί ο ωφελιµισµός, η αποξένωση, ο ανταγωνι-
σµός, η εκµετάλλευση, ο ατοµικισµός και η καταναλωτική µανία. 

à Στο βωµό του συµφέροντος, της απληστίας και της ευµάρειας θυσιάζεται η ανιδιο-
τελής αγάπη και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.

à Η παγκοσµιοποίηση διαχώρισε την οικουµένη σε δύο οµάδες λαών: τους αναπτυγ-
µένους και τους υπό ανάπτυξη. Μεταξύ τους το χάσµα ολοένα και µεγαλώνει. Ο
οικονοµικός και πολιτικός επεκτατισµός των αναπτυγµένων στους υπό ανάπτυξη
λαούς στενεύει τα όρια της ελευθερίας τους, υποσκάπτει τις ειρηνικές σχέσεις, πα-
ρεµποδίζει την εφαρµογή της δηµοκρατίας, αντιστρατεύεται την έννοια της δικαι-
οσύνης και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Αναµφίβολα, ο κατάλογος των εκφυλιστικών φαινοµένων είναι αρκετά µεγάλος.

Ωστόσο, τα παραπάνω φαινόµενα καταδεικνύουν πως είναι ανάγκη να αποκαταστή-
σουµε τη χαµένη ισορροπία στις σχέσεις µας µε τους συνανθρώπους µας. Αυτό θα ε-
πιτευχθεί µε την εδραίωση των ανθρωπιστικών αξιών. Ο άνθρωπος δηµιούργησε τα
πιο πάνω εκφυλιστικά φαινόµενα και υποβίβασε τον εαυτό του. Εποµένως, ο ίδιος έ-
χει τη δυνατότητα να υπερνικήσει την κρίση. Ο Οιδίποδας, που νίκησε τη Σφίγγα, δεν
ήταν θεός, αλλά ένας απλός άνθρωπος. Είχε, όµως, πίστη στο λογικό του. Με τον ορ-
θό λόγο µπορούµε να υπερνικήσουµε και στις µέρες µας πολλές προβληµατικές κατα-
στάσεις. Αρκεί να έχουµε πίστη στην ανθρώπινη οντότητα και να την προσεγγίζουµε
ανθρωπιστικά.

Ειδικότερα:
àΌπως οι αρχαίοι µας πρόγονοι αντιλήφθηκαν την ανωτερότητα του ανθρώπου,

κατά τον ίδιο τρόπο έχουµε χρέος να αποκαταστήσουµε στις σχέσεις µας το χαµέ-
νο αλληλοσεβασµό και την αγάπη, την έµπρακτη και ανιδιοτελή συµπαράσταση σε
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κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο.
à Ο άνθρωπος πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό και όχι µέσο στην επίτευξη των στό-

χων της επιστήµης και της τεχνολογίας. Κύριο µέληµά µας επιβάλλεται να είναι η
ευτυχία του ανθρώπου σε κάθε πτυχή της ζωής του.

à Επιπλέον, ο άνθρωπος είναι πνευµατική οντότητα. Με τη συνδροµή της ανθρωπι-
στικής παιδείας, της αισθητικής καλλιέργειας, της φιλοσοφικής αναζήτησης, του
αθλητισµού, αλλά και µε την καλλιέργεια της ευγενούς άµιλλας είναι δυνατό να ο-
λοκληρωθεί ψυχικά, πνευµατικά και σωµατικά. Με αυτόν τον τρόπο δε θα είναι
προσηλωµένος µόνο στο ατοµικό αλλά και στο κοινωνικό συµφέρον.

à Παράλληλα, και σε συλλογικό επίπεδο έχουµε χρέος να καλλιεργήσουµε τις αν-
θρωπιστικές αξίες, εδραιώνοντας την ειρήνη, εµπεδώνοντας το δηµοκρατικό πνεύ-
µα, αλλά και προωθώντας τις αρχές της ελευθερίας. 

• ΣΕΛ. 236  
Τι σηµαίνει, λοιπόν, για το Σεφέρη και τι για σας η λέξη "άνθρωπος", που και µό-

νο µε την αναφορά της "χάλασε" το τέρας; Από πού παίρνει αυτή τη δύναµη ο άν-
θρωπος και πότε την παίρνει; Γράψτε, ύστερα από τη συζήτηση, ένα κείµενο κατά
την επιθυµία σας και τις σκέψεις σας χωρίς περιορισµούς.

"Άνθρωπος" είναι το ον που διακρίνεται για τον ορθολογισµό του, την κοινωνικό-
τητά του και τις πολιτικές του ικανότητες. Είναι το τελειότερο από τα όντα, προικι-
σµένο µε πνευµατικές ικανότητες, ψυχικά χαρίσµατα, νόηση και έναρθρο λόγο. Όταν
βρίσκεται ενώπιον κάποιας δύσκολης ή προβληµατικής κατάστασης, διεγείρει τις
διανοητικές και ψυχικές του ικανότητες, όπως και ο Οιδίποδας, δίνοντας λύσεις. Η
λογική τού υποδεικνύει τον ορθό δρόµο, την οδό της ηθικής και του δικαίου, αλλά
και των ηθικών και κοινωνικών δεσµεύσεων. Ως πολιτικό και κοινωνικό ον, επιβάλ-
λεται να υπακούει σε κανόνες που διασφαλίζουν την κοινωνική του πρόοδο και εξυ-
ψώνουν το πολιτιστικό του επίπεδο. 

Για το Σεφέρη, "άνθρωπος" είναι το ον που δεν ξεπερνά το µέτρο και δεν αντιµά-
χεται την ισορροπία. ∆ιαφορετικά, κρίνεται και τιµωρείται από τις Ερινύες. Όπως έ-
λεγαν οι αρχαίοι, ο άνθρωπος αποτελεί το µέτρο αποτίµησης όλων των πραγµάτων.
Μόνο µε την πίστη και το σεβασµό απέναντι σε κάθε ανθρώπινη οντότητα µπορούµε
να υπερνικήσουµε τα όποια προβλήµατα.

Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή της αλλοτρίωσης, της µαζοποίησης, του υπερκατα-
ναλωτισµού και της µηχανοποίησης είναι ανάγκη να αναζητήσουµε τον άνθρωπο και
να αναµορφώσουµε τον κόσµο µε βάση τις ανθρωπιστικές αξίες. Σύµφωνα µε αυτές,
ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ανθρωπιστική
φιλοσοφία αναγνωρίζει στον άνθρωπο υπέρτατη αξία. Είναι αυτοτελής οντότητα και
ξεχωριστή προσωπικότητα. Αποτελεί το επίκεντρο της δηµιουργίας αλλά και των
προβληµάτων. Όταν πιστέψουµε σ’ αυτόν και σεβαστούµε την ύπαρξή του, δηµιουρ-
γώντας τις κατάλληλες συνθήκες τόσο για την ατοµική όσο και για τη συλλογική ευ-
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τυχία, τότε µόνο θα απελευθερωθούµε από τις προκαταλήψεις και τα προβλήµατα
και θα ανακαλύψουµε την αλήθεια.

Ο άνθρωπος, ωστόσο, δε διακρίνεται µόνο για τη λογική. ∆ιαθέτει και συναισθή-
µατα, τα οποία σχετίζονται µε την αισθητική καλλιέργεια που προωθεί η τέχνη, µε
την αγάπη για το συνάνθρωπο, µε τον έρωτα. Λογική και συναίσθηµα τον οδηγούν
στην ολοκλήρωση, στην αυτοπραγµάτωση. Εποµένως, ο άνθρωπος πρέπει να αντλή-
σει δύναµη από τη λογική του και το συναισθηµατικό του κόσµο, αλλά και από τις
αρχές και αξίες του ανθρωπισµού κάθε φορά που αντιµετωπίζει δύσκολες καταστά-
σεις ή πολιτισµική κρίση.

Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ EΘΝΙΚΗ MΟΡΦΩΣΗ

• ΣΕΛ. 237 
∆ιαβάστε την εισήγηση και επισηµάνετε τα χωρία που παρουσιάζουν δυσκολίες

στην κατανόηση του περιεχοµένου τους.

Τα χωρία που παρουσιάζουν κάποια δυσκολία εντοπίζονται στο τρίτο και στο έ-
κτο τµήµα της εισήγησης.

• ΣΕΛ. 242
Συζητήστε τον ενδοκρατικό και τον καθολικό ανθρωπισµό, όπως προκύπτουν από

την εισήγηση που µελετάτε.

Ενδοκρατικός ανθρωπισµός: αναφέρεται στις σχέσεις που πρέπει να διέπουν τα ά-
τοµα που ανήκουν στο ίδιο έθνος και ζουν στην ίδια χώρα. Σχετίζεται µε το ρατσι-
σµό και τον εθνικισµό, αφού πρεσβεύει ότι οι αρχές της αγάπης, της αλληλοκατανόη-
σης, της δικαιοσύνης, της εντιµότητας, της ειλικρίνειας, οι ηθικές αξίες και αρετές ο-
φείλουν να ρυθµίζουν αποκλειστικά και µόνο τις σχέσεις των ατόµων που ανήκουν
στην ίδια εθνική κοινότητα. Έτσι, ο οποιοσδήποτε οµοεθνής πρέπει αναγκαστικά να
αντιµετωπίζεται µε σεβασµό, γιατί είναι από τη φύση του ανώτερος, ενώ κάθε αλλοε-
θνής πρέπει να αντιµετωπίζεται αναγκαστικά µε αδιαφορία και εχθρότητα, γιατί εί-
ναι από τη φύση του κατώτερος. 

Ο ενδοκρατικός ανθρωπισµός αποτελούσε πρότυπο εθνικής µόρφωσης έως την πε-
ρίοδο του Α΄ παγκόσµιου πολέµου. Πώς, όµως, είναι δυνατό να θεωρείται κάποιος
ανθρωπιστής, όταν αγαπά τους οµοεθνείς του και µισεί τους αλλοεθνείς; Κατά τον ί-
διο τρόπο, σύµφωνα µε τις αρχές του ρατσισµού, είναι δυνατόν κάποιος να µισήσει
και οποιονδήποτε οµοεθνή του, ο οποίος διαφέρει κοινωνικά, οικονοµικά ή σωµατι-
κά. Έχει αποδειχτεί πως "καθένας µπορεί να µισήσει ό,τι είναι διαφορετικό από αυ-
τόν". ό,τι είναι "ανώτερο" ή "κατώτερο", ό,τι πλεονεκτεί ή µειονεκτεί κατά οποιονδή-
ποτε τρόπο, κυρίως επειδή αισθάνεται ανασφάλεια και φόβο.
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Καθολικός ανθρωπισµός: δε διαχωρίζει τα άτοµα σε ανώτερα και κατώτερα, αλλά
σέβεται την ιδιαίτερη πολιτισµική και εθνική ταυτότητά τους. Επιδιώκει να καταργή-
σει τις φυλετικές, εθνικές και κοινωνικές διακρίσεις. ∆ιέπεται από πανανθρώπινη α-
γάπη, συνεργασία και αλληλεγγύη. Αποδέχεται τις θρησκευτικές αποκλίσεις και µά-
χεται για την εδραίωση της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και της ευτυχίας, καθώς και
για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Ο ∆ελµούζος εισηγείται τη σωστή εθνική µόρφωση, συνδυασµένη µε τον καθολικό
ανθρωπισµό. 

Ανάµεσα στα κράτη, όµως, επικρατεί ανταγωνισµός και διακρίνουµε κάθε είδους
κρίσεις (οικονοµικές, πολιτιστικές, κοινωνικές). Είναι ευνόητο ότι οι απόψεις του
µεγάλου µας παιδαγωγού µπορούν να συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση ή, τουλάχι-
στον, στον περιορισµό αυτών των προβληµάτων. Αυτό, ωστόσο, µπορεί να συµβεί σε
θεωρητικό επίπεδο, αφού ο καθολικός ανθρωπισµός προϋποθέτει τη διαµόρφωση
µιας νέας νοοτροπίας, αλλαγή στις κοινωνικές δοµές, αλλά και στον τρόπο σκέψης
των ανθρώπων.

• ΣΕΛ. 243
Χρησιµοποιήστε µέσα σε φράσεις/προτάσεις/περιόδους λόγου ή και µέσα σε ευ-

ρύτερα κείµενα τις λέξεις: εθνικός, εθνικισµός, εθνικιστής/εθνικίστρια, εθνικιστικός,
εθνικοποίηση, εθνικοαπελευθερωτικός, εθνικοσοσιαλισµός, εθνολογία, εθνογραφία,
διεθνής, διεθνιστής, διεθνισµός. Συµβουλευτείτε, όπου χρειάζεται, λεξικό.

à Ο ∆ιονύσιος Σολωµός είναι ο εθνικός µας ποιητής.
à Το φαινόµενο του εθνικισµού αποτελεί απειλή για όλες τις χώρες, γιατί αναµο-

χλεύει τα πάθη, αναζωπυρώνει τα µίση και αντιµάχεται την εδραίωση των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων.

à Για τους εθνικιστές το έθνος αποκτά ένα υπερκόσµιο κύρος που πηγάζει από τη
σύνδεση του παρελθόντος µε το παρόν. Προσηλώνονται υπερβολικά στο έθνος και
στα εθνικά ιδανικά και επιδιώκουν την εξάπλωση αυτών των ιδανικών και ιδεω-
δών και σε άλλες χώρες.

à H ίδρυση αλλά και η αναβίωση, στις µέρες µας, πολλών εθνικιστικών οργανώσεων
έχει συγχρόνως ανασύρει στην επιφάνεια ναζιστικά και ρατσιστικά συνθήµατα.

à Εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης η κυβέρνηση αποφάσισε την εθνικοποίηση κά-
ποιων επιχειρήσεων και εργοστασίων, ώστε να καταστούν βιώσιµες.

à Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του 1821 είχε για τους δυνάστες µας χαρακτή-
ρα βίαιου επαναστατικού κινήµατος. 

à Πίσω από το καθεστώς του εθνικοσοσιαλισµού υποκρύπτεται ο ολοκληρωτισµός.
à Εθνολογία είναι η επιστήµη που µελετά, συγκριτικά, τις εκδηλώσεις του πολιτι-

σµού των διαφόρων εθνών, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σπουδή των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων των πρωτόγονων λαών.

à Η επιστήµη της εθνογραφίας, που αποτελεί κλάδο της εθνολογίας, συγκεντρώνει
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και περιγράφει τις εκφράσεις του λαϊκού πολιτισµού των διαφόρων εθνών, ανα-
δεικνύοντας την προσφορά τους..

à Οι διεθνείς οργανισµοί προασπίζουν το δίκαιο, την ελευθερία, τη δηµοκρατία και
τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

à Kάθε διεθνιστής οραµατίζεται τη συναδέλφωση των λαών, την ανάπτυξη των διε-
θνών σχέσεων σε όλους τους τοµείς και τη δηµιουργία µιας παγκόσµιας κοινωνίας
χωρίς διαφορές ανάµεσα στους λαούς.

à Ο διεθνισµός αποτελεί µια θεωρία που αποβλέπει στην ένταξη των κρατών σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο µε κοινές αρχές, παραµερίζοντας τις τοπικιστικές αντιλήψεις,
καταργώντας τα σύνορα και υποτάσσοντας τα εθνικά συµφέροντα στο υπερεθνι-
κό, γενικό συµφέρον των λαών. 

• ΣΕΛ. 243 
Συνόδευσε όσο µπορείς περισσότερα ουσιαστικά µε το επίθετο εθνικός. Παρα-

δείγµατα: εθνικές παραδόσεις, εθνικό πένθος, εθνικός δρυµός, εθνικός ύµνος, εθνική
άµυνα, εθνική οικονοµία... Συνέχισε.

Εθνικός: πολιτισµός, ποιητής, στόχος, ήρωας, ηγέτης, διχασµός, πόλεµος, προσα-
νατολισµός, κίνδυνος, ευεργέτης, κορµός, χορός, δρυµός.

Εθνική: πολιτική, οµάδα, άµυνα, καταστροφή, γιορτή, ιστορία, φυσιογνωµία, ταυ-
τότητα, Αντίσταση, ποίηση, κοινότητα, ενότητα, συνείδηση, υπερηφάνεια, επιβίωση,
σηµαία, αξιοπρέπεια, υπηρεσία, πολιτική, τραγωδία, ανεξαρτησία, οµάδα, επέτειος,
επιτυχία, οδός, Συνέλευση.

Εθνικό: προϊόν, συµβούλιο, σύµβολο, κράτος, δίκαιο, εισόδηµα, κεφάλαιο, συµφέ-
ρον, θέµα, έργο, καθήκον, ένδυµα, κτήµα, νόµισµα, πάρκο.

• ΣΕΛ. 243
Ο τρόπος µε τον οποίο διαπαιδαγωγούνται και σήµερα ακόµη οι µαθητές στα

σχολεία του κόσµου δεν είναι, κατά το ∆ελµούζο, ο ενδεδειγµένος για την προσέγγι-
ση των λαών, και για την πνευµατική και την ειρηνική τους συµβίωση. Είναι αρνη-
τικός. Μπορείτε να πείτε γιατί; Αναπτύξτε, εν συνεχεία, σε γραπτό λόγο, µε ποιον
τρόπο προτείνει ο ∆ελµούζος να σβήσει αυτός ο αρνητισµός, µε ποιον τρόπο, δηλα-
δή, προτείνει να αλλάξει το αρνητικό κλίµα που επικρατεί στα σχολεία των κρατών·
ποια µέτρα οφείλουν να πάρουν οι λαοί, ώστε να δηµιουργηθούν στα σχολεία τους
οι κατάλληλες προϋποθέσεις για έναν καθολικό ανθρωπισµό.

Σύµφωνα µε το ∆ελµούζο, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των νέων πριν από
εβδοµήντα χρόνια στην Ελλάδα είχε εθνοκεντρικό χαρακτήρα. Οι ανθρωπιστικές α-
ξίες περιορίζονταν αυστηρώς µέσα στα κρατικά όρια. Κατά την άποψή του, η εισα-
γωγή των αρχών του καθολικού ανθρωπισµού στη διαπαιδαγώγηση και στην εκπαί-
δευση των νέων αποτελούσε ύψιστο χρέος της πολιτείας, καθώς θα µπορούσε να συµ-
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βάλει στον περιορισµό εθνικιστικών φαινοµένων, στην άµβλυνση της εθνικής έπαρ-
σης, στην εξάλειψη της καχυποψίας εκ µέρους των γειτόνων µας, στην αντιµετώπιση
από µέρους µας των αλλοεθνών ως ισότιµων οντοτήτων και στην εδραίωση της συ-
νεργασίας και της αλληλεγγύης µεταξύ των λαών. 

Για την αλλαγή του αρνητικού κλίµατος που επικρατεί στα σχολεία των κρατών ο
∆ελµούζος προτείνει:
à µετατροπή του ανθρωπισµού από ενδοκρατικό σε καθολικό,
à διαπαιδαγώγηση των νέων µε τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αλ-

ληλοκατανόησης, του σεβασµού της ιδιαίτερης εθνικής και πολιτιστικής ταυτότη-
τας κάθε λαού, της αγάπης και της φιλίας,

à απόρριψη της εθνικής µισαλλοδοξίας, (αν και στη συλλογική µας συνείδηση τα κα-
τάλοιπα του παρελθόντος είναι βαθιά χαραγµένα).
Ως απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρεί:

à αναδόµηση στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
à αναµόρφωση στα ιστορικά και φιλολογικά βιβλία, ώστε να περιοριστεί η µονοµέ-

ρεια και η υποκειµενική θεώρηση του παρελθόντος,
à διεύρυνση των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάµεσα στα κράτη, ώστε να έρθουµε σε

επαφή και να κατανοήσουµε τον τρόπο σκέψης κάθε λαού, τη γενικότερη κοσµοθε-
ωρία του,

à οι εκπαιδευτικοί παράγοντες όλων των κρατών έχουν χρέος να συνειδητοποιή-
σουν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι λαοί και να συµβάλουν στην
αλληλογνωριµία και διάδοση του πολιτισµού του κάθε κράτους και στη δική τους
χώρα,

à εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών µε έργα ξένων λογοτεχνών, 
à κάθε εκπαιδευτικός να ενστερνιστεί τις αρχές του καθολικού ανθρωπισµού.

• ΣΕΛ. 243
Συζητήστε το θέµα εθνισµός και καθολικός ανθρωπισµός. Ποιο νόηµα έχουν οι

λόγοι του ∆ελµούζου: "∆εν µπορεί να σταθεί, ούτε να νοηθεί καν µόρφωση, και πολύ
λιγότερο παιδεία, που να µην έχει εθνικό χρώµα, που να µην είναι εθνική".

"Εθνισµός" είναι ο αγνός πατριωτισµός, η φιλοπατρία. ∆ε διαιρεί τους ανθρώ-
πους σε στρατόπεδα. Αντίθετα, σέβεται την ιδιαιτερότητά τους και τους προσεγγίζει
µε αισθήµατα αγάπης. Ο "καθολικός ανθρωπισµός" εκφράζει την πίστη του στην αν-
θρώπινη οντότητα. Την αντιµετωπίζει µε σεβασµό και αγάπη. Εποµένως, κοινό στοι-
χείο τους είναι η αγάπη· του εθνισµού για την πατρίδα και του καθολικού ανθρωπι-
σµού για τον άνθρωπο. Η αγάπη, ωστόσο, για την πατρίδα δεν αποκλείει και την α-
γάπη για τους συνανθρώπους µας, ακόµη κι αν αυτοί είναι αλλοεθνείς.

Η αγάπη για την πατρίδα προωθείται µέσα από την πνευµατική και ηθική καλλιέρ-
γεια, µέσα από την παιδεία και την ορθή διαπαιδαγώγηση. Τα ήθη και τα έθιµα, η
γλώσσα, η θρησκεία, η διαµόρφωση της εθνικής µας ταυτότητας και, γενικότερα, ο
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πολιτισµός µας εµπεδώνονται στους ανθρώπους µε τη συµβολή της παιδείας. Επί-
σης, από τη στιγµή της γέννησής του κάθε άνθρωπος εντάσσεται στην εθνική κοινότη-
τα και αποτελεί µαζί µε αυτήν ένα ενιαίο σύνολο. Εποµένως, έθνος, εθνική ταυτότη-
τα και παιδεία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες. Ιδιαίτερα, µέσα από τη σωστή
κοινωνικοποίηση, την ορθή διαπαιδαγώγηση και την παιδεία είναι δυνατή και η προ-
ώθηση των ιδεών και των αρχών του καθολικού ανθρωπισµού.

• ΣΕΛ. 243
Ο ∆ελµούζος κλείνει την εισήγησή του µε τα λόγια: "Κάθε άνθρωπος έχει δικαίω-

µα να ζήσει και να αναπτύξει ελεύθερα τον εαυτό του και όλοι οι άνθρωποι έχουν το
ίδιο δικαίωµα στη ζωή". Πώς βρίσκετε αυτήν τη θέση για την εποχή της; Πέρασαν
από τότε εβδοµήντα χρόνια· ισχύει σήµερα; θα είχατε να προτείνετε µιαν άλλη θέση
περισσότερο προχωρηµένη; Έκαµε βήµατα ο άνθρωπος στο χρόνο που πέρασε; ∆είτε
το θέµα µε φόντο τα σηµερινά Βαλκάνια. Προσπαθήστε να καταλάβετε. Συζητήστε.
Αιτιολογήστε τις θέσεις σας. Αναλύστε την κατάσταση. Και κάτι ακόµη. Νοµίζετε
ότι µπορεί να βοηθήσει τη συζήτησή σας η άποψη του ∆ελµούζου ότι ο σηµαντικότε-
ρος παράγοντας, που µπορεί να συντελέσει στη µόρφωση των ατόµων και των λαών
µε απώτερο σκοπό άτοµα και λαοί να πορευτούν προς τον καθολικό ανθρωπισµό, εί-
ναι η παιδεία; "∆ικό της έργο, θα πει, είναι η ψυχική καλλιέργεια του ανθρώπου,
κάτι δηλαδή που δε γίνεται απότοµα από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά είναι αδιάκο-
πη προσπάθεια που δε βρίσκει ποτέ τα όριά της. Για την παιδεία βήµα το βήµα θα υ-
ψώνεται η ανθρωπότητα, όσο πιο πολύ θα δουλεύεται η ψυχή του ανθρώπου και όσο
βαθύτερα θα ποτίζεται µε την αγάπη και την καλοσύνη".

Αν και πέρασαν εβδοµήντα χρόνια, τα λόγια του ∆ελµούζου ισχύουν ακόµη και
σήµερα. Είναι:
à πρωτοποριακά: η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τον Ο.Η.Ε. συ-

ντελέστηκε δεκαοκτώ χρόνια µετά, το 1948,
à προοδευτικά: αφού αναγνωρίζουν σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από οποιεσδήπο-

τε ιδιαιτερότητες, το δικαίωµα στη ζωή και στην ελεύθερη διαµόρφωση του χαρα-
κτήρα και της προσωπικότητάς του,

à ανθρωπιστικά: αφού σέβονται την ανθρώπινη προσωπικότητα και την προσεγγί-
ζουν µε αγάπη και εκτίµηση,

à επίκαιρα/πολιτικά: τότε οι άνθρωποι διεκδικούσαν την ελευθερία τους, ενώ σήµε-
ρα την έχουν, σε µεγάλο βαθµό, κατακτήσει (θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί πρακτι-
κά σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύει κάτι τέτοιο). 
Αναµφίβολα, ο άνθρωπος µετά από τόσα χρόνια έχει αποκτήσει, θεωρητικά του-

λάχιστον, υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Η αναγνώριση των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, όµως, προϋποθέτει εδραίωση της ελευθερίας, εµπέδωση των
αρχών του δικαίου και της δηµοκρατίας. Στις µέρες µας, ωστόσο, αντιλαµβανόµαστε
ότι αναβιώνουν εθνικιστικά και ρατσιστικά φαινόµενα που αποτελούν τροχοπέδη
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και δρουν ανασχετικά στην ελεύθερη διαµόρφωση και διάπλαση της προσωπικότη-
τας. Στο όνοµα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας έχουν διαπρα-
χθεί τα πιο ειδεχθή και απεχθή εγκλήµατα. Η οικολογική καταστροφή απειλεί µε α-
φανισµό τον πλανήτη. Οι προκλήσεις, οι πυρηνικοί εξοπλισµοί, η αµφισβήτηση των
κυριαρχικών δικαιωµάτων κάθε λαού ή, σύµφωνα µε άλλους, η απεµπόλησή τους, η
προδοσία, η απάρνησή τους, αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο.

Εποµένως, φαινοµενικά προοδεύσαµε. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν αναγνωρί-
ζονται ούτε και εφαρµόζονται, πολλές φορές, ακόµη και στα γεωγραφικά όρια ενός
κράτους. Αναµοχλεύονται οι εµπάθειες, αναζωπυρώνονται οι προκαταλήψεις, υπο-
βόσκουν οι στερεότυπες αντιλήψεις και η καταπίεση εξακολουθεί να υφίσταται, προ-
καλώντας τριγµούς στην ελεύθερη ανάπτυξη κάθε προσωπικότητας. Όλα τα παραπά-
νω δεν προοιωνίζονται θετικές εξελίξεις. 

Γι’ αυτόν το λόγο, µόνο ο καθολικός ανθρωπισµός, ο οποίος θα γαλουχήσει τις νέ-
ες γενιές µέσα από τη σωστή διαπαιδαγώγηση, την ορθή κοινωνικοποίηση και, φυσι-
κά, όχι µέσα από τη χρησιµοθηρική και ωφελιµιστική παιδεία, είναι σε θέση να εδραι-
ώσει την ανεκτικότητα, τη διαλλακτικότητα, το σεβασµό και την αγάπη ανάµεσα
στους ανθρώπους. Επιπλέον, η πνευµατική καλλιέργεια και το κριτικό πνεύµα µπο-
ρούν να δώσουν τη δυνατότητα στον καθένα µας να αντιληφθεί την απουσία του αν-
θρωπισµού· η ηθική (ψυχική) καλλιέργεια µπορεί να προσφέρει το έναυσµα να αντι-
στρατευτούµε την όποια καταπίεση ή περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

• ΣΕΛ. 244
Παρουσιάστε συνοπτικά σε συνεχή λόγο: ποιο είναι το πρόβληµα που θέτει ο ει-

σηγητής µε την εισήγησή του, ποια λύση προτείνει, πώς µεθοδεύει αυτήν τη λύση
και ποια επιχειρήµατα επικαλείται.

Ποια είναι η δική σας θέση απέναντι στο πρόβληµα και απέναντι στη θέση του ει-
σηγητή: συµφωνείτε µαζί του; διαφοροποιείστε; διαφωνείτε; Σε κάθε περίπτωση αι-
τιολογήστε τη θέση σας.

Το πρόβληµα που θέτει ο εισηγητής είναι ότι η εθνική παιδεία (τα φιλολογικά, κυ-
ρίως, µαθήµατα στο σχολείο µε τον τρόπο που διδάσκονται) διακρίνεται από εθνικό
πνεύµα που αντιµάχεται τις αρχές του καθολικού ανθρωπισµού. ∆εν αποβλέπει, δη-
λαδή, στη συνεργασία και στη συνεννόηση των λαών, αλλά καλλιεργεί τη µισαλλοδο-
ξία, την εχθρότητα και την υποτίµηση της αξίας τους. Ο εισηγητής δεν προτείνει την
αντικατάσταση της παρεχόµενης εθνικής παιδείας, αλλά πιστεύει πως η λύση βρίσκε-
ται στον επαναπροσδιορισµό των αξιών της, ώστε να εµφορείται και να διαπνέεται
από τις αρχές του καθολικού και όχι του ενδοκρατικού ανθρωπισµού. Γι’ αυτόν το
λόγο, ο ρόλος της παιδείας κρίνεται σηµαντικός. Μέσα από την προσφερόµενη αγω-
γή είναι δυνατό να επιτευχθεί η προσέγγιση των άλλων λαών µε πνεύµα σεβασµού
και αγάπης. Εποµένως, πρέπει να αναδιαµορφώσουµε το σκοπό και το πνεύµα της
παιδείας, να προσθέσουµε στον εθνικό της χαρακτήρα το γεγονός ότι και οι άλλοι
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λαοί έχουν συνεισφέρει σηµαντικά στην οικοδόµηση του πολιτισµού µας.
Ο εισηγητής, πριν καταλήξει στη λύση του καθολικού ανθρωπισµού, διατύπωσε ε-

πιχειρήµατα στην προσπάθειά του να πείσει. Η παρεχόµενη παιδεία είχε γαλουχήσει
τους νέους µε τις αρχές του ενδοκρατικού ανθρωπισµού. Αυτό είχε ως συνέπεια την
κήρυξη του Α΄ παγκόσµιου πολέµου, που επέφερε κλονισµό στην ισχύουσα εθνική α-
γωγή, αλλά και δυστυχία στους ανθρώπους µε το διαχωρισµό τους σε κοινωνικές τά-
ξεις. Οπωσδήποτε, δεν µπορούµε να αρνηθούµε την προσφορά της εθνικής παιδείας
και αγωγής, αφού διαµορφώνει την εθνική ταυτότητα. Ωστόσο, έχουµε χρέος να την
εµπλουτίσουµε µε τις αρχές του ανθρωπισµού που αγκαλιάζει όλους τους λαούς και
τους αντιµετωπίζει ισότιµα, σεβόµενος τις ιδιαιτερότητες και τα δικαιώµατά τους.  

Οι απόψεις του συγγραφέα, αν και διατυπώθηκαν αρκετές δεκαετίες πριν από την
εποχή µας, διατηρούν ακόµη την ισχύ τους. Ο εθνοκεντρισµός στην παιδεία και αγω-
γή οδηγεί σε ρατσιστικά, εθνικιστικά και εκφυλιστικά φαινόµενα, τα οποία καλλιερ-
γούν το φανατισµό και τη µισαλλοδοξία. Ωστόσο, και ο καθολικός ανθρωπισµός
στην παιδεία και αγωγή µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εθνικής µας ταυτότη-
τας, στην αλλοτρίωση και στην πολιτιστική µας αφοµοίωση από χώρες οικονοµικά ι-
σχυρές. Εποµένως, η εθνική παιδεία πρέπει να ενισχυθεί µε τις αρχές του σεβασµού
της ιδιαιτερότητας των άλλων λαών, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρα-
τίας και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χωρίς να προδίδει τις εθνι-
κές αξίες.  

• ΣΕΛ. 244
Παρουσιάστε συνοπτικά και σε συνεχή λόγο τις θέσεις, τη συλλογιστική και τις

προτάσεις του ∆ελµούζου, που θα βοηθήσουν την προσέγγιση των σχολείων και των
λαών της γης.

Αρχικά, ο ∆ελµούζος θέτει το πρόβληµα που θα τον απασχολήσει. Αυτό δεν είναι
άλλο από το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η παιδεία στη συµφιλίωση των λα-
ών. Ιδιαίτερα, τα Βαλκανικά κράτη έχουν αντιληφθεί πως οι σχέσεις τους πρέπει να
αναθερµανθούν εξαιτίας του Α΄ παγκόσµιου πολέµου. Έπειτα, προβαίνει σε µια δια-
πίστωση, σύµφωνα µε την οποία η παρεχόµενη παιδεία εµπνέεται από τις αρχές του
ενδοκρατικού ανθρωπισµού. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίσους και α-
ντιπαραθέσεων ανάµεσα στα κράτη, µε τελική κατάληξη την πολεµική σύρραξη. Γι’
αυτούς τους λόγους συµπεραίνει ότι η εθνική παιδεία, η οποία διαµορφώνει την εθνι-
κή µας ταυτότητα, είναι ανεπιφύλακτα απαραίτητη. Απαραίτητη, όµως, είναι και η
προσθήκη στην εθνική µας αγωγή αρχών και αξιών που προέρχονται από τον καθο-
λικό ανθρωπισµό.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέγγιση των λαών, σύµφωνα µε το µεγάλο
παιδαγωγό, είναι η επαναδιαπραγµάτευση του υλικού των σχολικών, κυρίως, φιλο-
λογικών εγχειριδίων µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία. Επίσης, θεωρεί επιβεβλη-
µένο τον εµπλουτισµό των σχολικών βιβλιοθηκών µε λογοτεχνικά έργα συγγραφέων
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από ξένες χώρες και, µάλιστα, Bαλκανικές. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί απο-
τελεσµατικότερα η προσέγγιση µε τις άλλες γειτονικές µας χώρες. Τέλος, προτείνει
την υλοποίηση συνεδρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών στις γειτονικές µας χώρες, ώ-
στε να υπάρξει ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και εδραίωση των αρχών του κα-
θολικού ανθρωπισµού. 

• ΣΕΛ. 244
Αναζητήστε και παρουσιάστε την αποδεικτική διαδικασία του κειµένου.

Ο συγγραφέας εισηγείται το θέµα και αποδεικνύει τη σοβαρότητά του. Αναπτύσσει
τις απόψεις του µε λογικά επιχειρήµατα (αποδείξεις). Τα επιχειρήµατα αναπτύσσο-
νται σε νοηµατικές ενότητες. Ειδικότερα: 
à Α΄ νοηµατική ενότητα: αναφορά στο θέµα (στον ανασχετικό ρόλο της παιδείας ό-

σον αφορά τη συµφιλίωση των λαών) και αιτιολόγηση της εισήγησης.
à Β΄νοηµατική ενότητα: η εθνική µόρφωση εµπνεόµενη από τις αξίες του ενδοκρα-

τικού ανθρωπισµού δηµιουργεί αντιφάσεις.
à Γ΄ νοηµατική ενότητα: οι σχέσεις των λαών κλονίζονται, διέρχονται κρίση. Ανα-

φέρει τις αρνητικές συνέπειες του προβλήµατος.
à ∆΄ νοηµατική ενότητα: οι στόχοι και ο προσανατολισµός της παιδείας και αγωγής

πρέπει να αναδιαµορφωθούν. Οπωσδήποτε, έχουν χρέος να διατηρήσουν τον εθνι-
κό τους χαρακτήρα, γιατί δεν µπορεί να νοηθεί µόρφωση, και πολύ λιγότερο παι-
δεία, που να µην έχει εθνικό χρώµα (ο εισηγητής προσκοµίζει και επιχειρήµατα:
κάθε άνθρωπος έχει εθνική ταυτότητα, η εθνική ταυτότητα εκφράζει την πολιτιστι-
κή του ιδιαιτερότητα, ενώ η άρνησή της ισοδυναµεί µε αλλοτρίωση).

à Ε΄ νοηµατική ενότητα: ο καθολικός ανθρωπισµός αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη.
Επεξηγεί την έννοια του καθολικού ανθρωπισµού και της εθνικής παιδείας. Υπο-
στηρίζει (µε επιχειρήµατα) ότι η γενικότερη ευηµερία στηρίζεται στη συµφιλίωση
και ότι όλοι οι λαοί έχουν χρέος να προσανατολιστούν σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

à ΣΤ΄ νοηµατική ενότητα: αποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο η εθνική παιδεία µπο-
ρεί να εξυπηρετήσει τους στόχους του καθολικού ανθρωπισµού. Παραθέτει τις ατο-
µικές του απόψεις, που αποτελούν αλήθειες: "Μ' αυτόν βέβαια τον τρόπο...ο καθέ-
νας από τη δική του άποψη", "Αυτή, αν και οι αντιθέσεις... και τις αδυναµίες της".

à Ζ΄ νοηµατική ενότητα: αναφέρει τους τρόπους µε τους οποίους θα υλοποιηθεί η
πρότασή του (αναπροσαρµογή των φιλολογικών, προπάντων, µαθηµάτων).

à Η΄ νοηµατική ενότητα: ανακεφαλαίωση των λόγων για τους οποίους η εθνική
παιδεία επιβάλλεται να αλλάξει προσανατολισµό στο σχολικό τοµέα (Το κύριο ό-
µως...δικαίωµα στη ζωή).
Οι ενότητες συνδέονται στενά µεταξύ τους, έχουν αυστηρή δοµή και διατηρούν

νοηµατική αλληλουχία. Η πορεία της ανάπτυξης στηρίζεται σε αποδείξεις και τεκµή-
ρια, στενά συνυφασµένα µεταξύ τους. Αρχικά, αναφέρει τη διδασκαλία της ιστορίας,
στην πορεία επεξηγεί τους όρους παιδεία και εθνική µόρφωση και, τέλος, επισηµαίνει
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ότι όλοι οι λαοί έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη της συµφιλίωσης. Εποµένως, η
συµβολή του καθολικού ανθρωπισµού είναι καταλυτική και οφείλει να διαποτίσει τις
σχέσεις τόσο των ίδιων των λαών µεταξύ τους όσο και των διαφορετικών εθνών που
κατοικούν, πιθανόν, σε ένα κράτος.

Το επιχείρηµα που χρησιµοποιεί αποτελεί απόδειξη και αναπτύσσεται µε παραγω-
γικό συλλογισµό. Οι προκείµενες είναι έγκυρες και αληθείς, όπως και το συµπέρα-
σµα.
à στην πρώτη παράγραφο αναφέρει ότι όλοι οι λαοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι η

συµφιλίωση είναι αναγκαία και ότι επιβάλλεται να παραγκωνίσουν το µίσος,
à στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο επισηµαίνει ότι το µίσος προήλθε εξαιτίας της

εθνικής παιδείας,
à στην όγδοη παράγραφο καταλήγει ότι οι λαοί έχουν αφυπνισθεί και έχουν συνει-

δητοποιήσει ότι η παρεχόµενη και εφαρµοζόµενη εθνική παιδεία επιβάλλεται να α-
ναµορφωθεί.

• ΣΕΛ. 244
Υπογραµµίστε και αναλύστε τις ειδικές λέξεις µε τις οποίες πλέκεται ο εννοιολο-

γικός ιστός του κειµένου: εθνισµός, ανθρωπισµός, εθνική αγωγή... Συνεχίστε.

à Εθνισµός: είναι ο αγνός πατριωτισµός, η φιλοπατρία. Γνώρισµά του είναι η προ-
σήλωση στα εθνικά ιδεώδη, χωρίς, ωστόσο, να περιφρονεί ή να υποτιµά τα ιδεώδη
των άλλων κρατών.

à Ανθρωπισµός: (1) είναι η πίστη στην ιδέα και την αξία του ανθρώπου. Συµπερι-
λαµβάνει το σύνολο των αντιλήψεων που εκφράζουν το σεβασµό στην αξιοπρέ-
πεια του ανθρώπου, στο δικαίωµά του να δηµιουργηθούν συνθήκες ζωής που θα
ευνοούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. (2) η σωµατική, πνευ-
µατική και ψυχική αγωγή του ανθρώπου πρέπει να στηρίζονται στη µελέτη της ελ-
ληνικής και λατινικής αρχαιότητας. 

à Εθνική αγωγή-µόρφωση: η παρεχόµενη από το κράτος αγωγή και παιδεία αποσκο-
πεί στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας και πραγµατώνεται
µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

à Ενδοκρατικός ανθρωπισµός: ο ανθρωπισµός που διακρίνεται από εθνικιστικές ι-
δέες και αρχές και αντιµετωπίζει "ανθρωπιστικά" µόνο τους οµοεθνείς. 

à Καθολικός ανθρωπισµός: ο ανθρωπισµός που διαπνέεται από πανανθρώπινες α-
ξίες και αρχές και αντιµετωπίζει όλους τους ανθρώπους ισότιµα, σέβεται την ύ-
παρξή τους και το δικαίωµά τους να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά
τους.

à Εθνική φυσιογνωµία: συµπεριλαµβάνει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά γνωρίσµατα που
απαρτίζουν την εθνική ταυτότητα ενός λαού.

à Εθνικός πολιτισµός: συµπεριλαµβάνει τα υλικά και πνευµατικά αγαθά που έχει
δηµιουργήσει ένα έθνος. 
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• ΣΕΛ. 244
Αναζητήστε το δοµικό διάγραµµα της εισήγησης.

Η παραγραφοποίηση ακολουθεί τους αριθµούς µπροστά από τις παραγράφους
που παραθέτει το σχολικό βιβλίο. 

ΤΙΤΛΟΣ: Παιδεία και εθνική µόρφωση

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
§1. Παρουσίαση του θέµατος.

1. Εντοπισµός προβλήµατος: αναγκαιότητα αναδιαµόρφωσης της παρεχόµενης
παιδείας, ώστε να συνδράµει στη συµφιλίωση των λαών.

2. Εντοπισµός της αιτίας που προξενεί το πρόβληµα: η παρεχόµενη αγωγή και ε-
θνική παιδεία.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
§2. Περιεχόµενο και σκοπός της εθνικής παιδείας και µόρφωσης.

1. Αναφορά στην έννοια του ανθρωπισµού, στον ηθικό χαρακτήρα που διαπλάθε-
ται µε τη βοήθεια της παιδείας.

2. Το σχολείο, όµως, αποσκοπούσε στην ηθική καλλιέργεια και στη γαλούχηση
των νέων µε αξίες διαποτισµένες από τις ιδέες του ενδοκρατικού ανθρωπι-
σµού. Υπήρχε έχθρα για τους αλλοεθνείς.

3. Ο ενδοκρατικός ανθρωπισµός εξαπλώθηκε στα Bαλκάνια και εξουσίαζε την
εκπαίδευση (η ιστορία και το δυσοίωνο µέλλον).

§3. Οι αιτίες και οι επιπτώσεις του ενδοκρατικού ανθρωπισµού.
Αίτια:
1. Ο Α΄ παγκόσµιος πόλεµος.
2. Κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις.
Αποτελέσµατα:
1. Παρουσία τριγµών στις σχέσεις των λαών και στις παραδοσιακές, πολιτισµι-

κές αξίες.
2. Το περιεχόµενο της ηθικής αγωγής βάλλεται.
3. Αµφισβητείται η εθνική αγωγή και προβάλλεται το αίτηµα για αντικατάστασή

της µε τις αρχές του καθολικού ανθρωπισµού.
§4. Ο επαναπροσανατολισµός της παιδείας είναι αναγκαίος. 

Η σηµασία της εθνικής αγωγής και µόρφωσης.
1. Προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη για εθνική µόρφωση, αφού ο άνθρωπος εί-

ναι ενταγµένος στην εθνική κοινότητα. Αποτελεί παράγοντα διαµόρφωσης της
εθνικής ταυτότητας.

2. Ο εθνικός χαρακτήρας είναι αυτονόητος στη µόρφωση.
3. Συνειδητοποίηση ότι το οικοδόµηµα του πολιτισµού αποτελείται από τους επι-
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µέρους πολιτισµούς όλων των χωρών.
§5. Ο καθολικός ανθρωπισµός.

1. Η εθνική αγωγή πρέπει να διευρυνθεί και να εµπλουτιστεί µε νέες αρχές.
2. Ο δάσκαλος πρέπει να διαπνέεται από τα ιδανικά και τις αξίες του καθολικού

ανθρωπισµού.
§6. Το αναµορφωµένο ανθρωπιστικό περιεχόµενο της εθνικής αγωγής και η δύναµη
της παιδείας.

1. Η καλλιέργεια της ψυχής.
2. Ο περιορισµός των εθνικών αντιθέσεων και του µίσους.

§7. Τρόποι αντιµετώπισης της νέας κατάστασης. ∆ιδακτικές προτάσεις για την ευό-
δωση του ανθρωπιστικού κινήµατος.

1. Τα φιλολογικά, κυρίως, µαθήµατα πρέπει να αναµορφωθούν.
2. Τα αναγνωστικά πρέπει να περιέχουν νέο υλικό.
3. Ο βαλκανικός πολιτισµός να διαδοθεί σε όλες τις χώρες µε τη λογοτεχνία και

τον εµπλουτισµό των σχολικών βιβλιοθηκών µε έργα λογοτεχνών γειτονικών,
κυρίως, χωρών.

4. Στο µάθηµα της ιστορίας επιβάλλεται να περιοριστούν η υποκειµενικότητα και
η µονοµέρεια. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
§8.   Επιπλέον προτάσεις:

1. Εκπαιδευτικά συνέδρια.
2. Εκπαιδευτικά ταξίδια. 
3. Συνειδητοποίηση ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα στη ζωή και στην ελεύθερη

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

• ΣΕΛ. 244
Αναζητήστε και αξιολογήστε πέντε διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που διαρθρώ-

νουν πέντε συνεχόµενες παραγράφους.

Σηµείωση: η απαρίθµηση των παραγράφων δεν ακολουθεί την απαρίθµηση του
σχολικού βιβλίου.
§§2-3: "παιδεία και εθνική µόρφωση" / "...απώτερο σκοπό της παιδείας".
§§3-4: "...την έννοια του ανθρωπισµού" / "Ο ανθρωπισµός, όµως".
§§4-5: "Το σχολείο συνειδητά" / "Όλη η πνοή του σχολείου ήταν τέτοια".
§§5-6: "Τέτοια ιστορία" / "Όπως είπα, τέτοιο πνεύµα".
§§6-7: "Όπως είπα, τέτοιο πνεύµα" / "Ο κλονισµός, όπως είπα".
§§7-8: "Ο κλονισµός, όπως είπα" / "Τέτοιος κλονισµός".

Και σε άλλες παραγράφους, επίσης, διακρίνουµε διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις.
Για παράδειγµα:
§10: "Από τα παραπάνω βγαίνει".
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§11: "Έτσι το περιεχόµενο της εθνικής αγωγής".
§13: "Έτσι βλέπω το νόηµα της εθνικής αγωγής".
§14: "Σύµφωνα µε τέτοιο πνεύµα".
§§14-15: "...το µάθηµα της ιστορίας" / "Στο µάθηµα της ιστορίας".

Σηµείωση: Η συνοχή των παραγράφων επιτυγχάνεται µε τις µαυρισµένες λέξεις. 
Ο συγγραφέας µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει στο κείµενό του νοηµατική αλλη-

λουχία. Με το "έτσι", "Σύµφωνα µε" και "Από τα παραπάνω" εισάγει συµπέρασµα,
µε το "όπως είπα" υπενθυµίζει τις σκέψεις του στην προηγούµενη παράγραφο, µε το
"όµως" δηλώνει αντίθεση και µε τη δεικτική αντωνυµία "τέτοιος" εκφράζει αναλογία
ή οµοιότητα. 

• ΣΕΛ. 244
Συζητήστε διεξοδικά αν η εισήγηση αυτή του ∆ελµούζου θα µπορούσε να έχει θέ-

ση, αν δηλαδή θα είχε ενδιαφέρον, σε µια σηµερινή Βαλκανική ∆ιάσκεψη. Εξετάστε
δηλαδή αν τα σηµερινά πολιτικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά κτλ. δεδοµένα την καθι-
στούν αναγκαία και επίκαιρη.

Η εισήγηση του ∆ελµούζου, αν και απέχει χρονικά από την εποχή µας επτά δεκαε-
τίες, είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Στις µέρες µας παρατηρείται αναβίωση εθνικιστικών
κινηµάτων στις βαλκανικές χώρες, ενώ οι σχέσεις των κρατών χαρακτηρίζονται από
εχθρότητα, µισαλλοδοξία, καχυποψία και από απουσία καθολικού ανθρωπισµού. Α-
ντίθετα, εµφανείς είναι η εµπάθεια, ο ωφελιµισµός, η ιδιοτέλεια, ο οικονοµικός αντα-
γωνισµός, το µίσος και η διάθεση για επιβουλή. Στον πολιτιστικό τοµέα διακρίνουµε
ότι ο υποκειµενισµός και η µονοµέρεια δεν έχουν εξαλειφθεί εντελώς στα ιστορικά
βιβλία ούτε διακρίνουµε διάθεση ή πρόθεση εκ µέρους των υπευθύνων για πολιτιστι-
κές ανταλλαγές. Εποµένως, ο λόγος του ∆ελµούζου είναι και επίκαιρος, αλλά και α-
ναγκαίος. Μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον καθένα µας και να τον αφυπνίσει. Ο κοι-
νός αγώνας και η επιθυµία για συµφιλίωση, µε τη βοήθεια των αρχών του καθολικού
ανθρωπισµού, αποτελούν αδήριτη ανάγκη για το ξεπέρασµα της κρίσης.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝA: 4Η AΥΓΟΥΣΤΟΥ - TΑ TΙΡΑΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

• ΣΕΛ. 245
1. Συγκρίνετε τα κείµενα Ι ("4η Αυγούστου") και ΙΙ ("Τα Τίρανα γιορτάζουν") ως

προς το περιεχόµενο και τη γλώσσα τους και αναζητήστε τους στόχους τους, τις ο-
µοιότητες και τις διαφορές τους.

• Ειδικότερα στα κείµενα αυτά συζητήστε:
2. Τι νοµίζετε ότι επιδιώκουν οι δικτατορίες µε τις εορταστικές εκδηλώσεις τις ο-

ποίες, όπως έχει παρατηρηθεί, οργανώνουν συχνά· ιδιαίτερα δείτε: την επίδραση
που µπορούν αυτές να ασκήσουν στις παιδικές ψυχές/ πόσο φανταχτερό και πόσο α-
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γνό προβάλλει το εορταστικό σκηνικό τους, και δοκιµάστε να σύρετε την αυλαία,
για να δείτε τι κρύβεται πίσω από αυτό και κάτω από τα αθώα λόγια γονέων και
παιδιών.

3. Με πόση ευκολία η δικτατορία παραµερίζει την παιδεία και εισβάλλει στο
σχολείο, για να χρησιµοποιήσει χωρίς δισταγµό το νέο άνθρωπο. Σταθείτε ιδιαίτε-
ρα στα σηµεία: 

"Ήρθε ένας αρχηγός, ο Μεταξάς, και είπε: Έξω... πραγµατικά Ελληνόπουλα" του
κειµένου και "ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... εγώ σε αγαπώ πολύ" του κειµένου ΙΙ. 

∆είτε ακόµη: 
4. Tην προβολή του δικτάτορα και τον αφανισµό όλων των άλλων / την ιδιαίτερη

σχέση που επιδιώκουν οι δικτατορίες να δηµιουργήσουν ανάµεσα στο δικτάτορα και
στους νέους.

5. Τον αυθαίρετο τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται το παρελθόν της Χώρας,
για να υπηρετήσει τη νέα κατάσταση.

1. Οµοιότητες. Ως προς τη µορφή, εντοπίζουµε πως και τα δύο κείµενα είναι αφη-
γηµατικά. Όσον αφορά το θέµα, ότι αναφέρονται σε γιορτή καθεστώτος. Το περιεχό-
µενο και των δύο κειµένων είναι προπαγανδιστικό και η γλώσσα του συντάκτη τους
οικεία και φιλική [ο Αρχηγός µας, σύντροφος, θείος], αφού επιδιώκει να γεφυρώσει
το χάσµα ανάµεσα στο λαό και την εξουσία. Και στα δύο κείµενα επικρατούν συγκι-
νησιακή και συναισθηµατική φόρτιση, δογµατισµός, όπως, επίσης, και έντονη συνθη-
µατολογία. 

∆ιαφορές. Στο πρώτο κείµενο υπάρχουν πάρα πολλές επεξηγήσεις [λέει...λαχανια-
σµένος, λέει..., λέει..., λέει..., ρωτά και πάλι..., ένα παιδάκι φώναξε..., Ο λαός είχε συ-
γκεντρωθεί...φώναξαν]. Επίσης, το ύφος, σε σχέση µε το δεύτερο κείµενο, είναι δρα-
µατικό. Ακόµη, στο πρώτο κείµενο εντοπίζουµε την απόλυτη πίστη του λαού στον α-
ποφασιστικό, χαρισµατικό και ικανό αρχηγό, ενώ στο δεύτερο την απόλυτη πίστη
στο καθεστώς και στον κοινά αγαπητό αρχηγό. Όσον αφορά τη γλώσσα, στο πρώτο
κείµενο χρησιµοποιεί ο συντάκτης λέξεις µε εθνικό περιεχόµενο [σηµαία, Ελλάδα,
πατρίδα, γαλανόλευκα, Ελληνόπουλα, πρόγονοι], ενώ στο δεύτερο πολιτική ορολο-
γία [Kόµµα Eργασίας, σύντροφος].

2. Επιδίωξη κάθε δικτατορικού καθεστώτος είναι η άσκηση προπαγάνδας, η χειρα-
γώγηση και η πολιτική καθοδήγηση του λαού. Με αυτόν τον τρόπο, το καθεστώς θα ε-
πιτύχει να εισχωρήσει στη σκέψη και στη βούληση του λαού, επιβάλλοντας τη θέλησή
του [ο Αρχηγός µας εσάς αγαπάει, θείε Ενβέρ]. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ενδυνα-
µώνουν τις ηγετικές ικανότητες του δικτάτορα [τον Αρχηγό µας, την Πατρίδα µας, ε-
µείς, αγαπούµε]. Η συµµετοχή του λαού σ’ αυτές είναι υποχρεωτική. Tεχνηέντως
φορτίζεται ο καθένας συναισθηµατικά, ιδεολογικά και αποκτά τη ψυχολογία του ό-
χλου [όλα, σα δάση, όλης της Ελλάδας, ο λαός, όλοι]. Περισσότερο, όµως, φορτίζο-
νται οι παιδικές ψυχές, γιατί λειτουργούν µε βάση το συναίσθηµα και όχι τη λογική
και κριτική ικανότητα. Παράλληλα, πίσω από τα αθώα λόγια των γονιών και των
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παιδιών και το εορταστικό σκηνικό κρύβεται ο προπαγανδιστικός µηχανισµός, που
αλλοτριώνει και εξανδραποδίζει το λαό µε θεάµατα, αποπροσανατολίζοντάς τον από
τα πραγµατικά προβλήµατα.

3. Απέναντι στη µόρφωση, στην πνευµατική και ηθική καλλιέργεια επιδεικνύει α-
σέβεια. Στο πρώτο κείµενο ο ερχοµός, η εµφάνιση του Μεταξά παροµοιάζεται µε
θαύµα. Σύµφωνα µε το κείµενο, αποτελεί τον αδιαφιλονίκητο, το χαρισµατικό ηγέτη,
που αγαπά την τάξη και σκοπεύει µε αποφασιστικότητα να βάλει κάθε πράγµα στη
θέση του. Γνωρίζει απόλυτα ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό για τη χώρα. Εκεί-
νοι που δε γνωρίζουν παρεµβαίνουν ξεδιάντροπα στο έργο του. Όλες οι πράξεις του
πηγάζουν από την αγάπη του για τα Ελληνόπουλα. Γι’ αυτό κι αυτά, όταν θα µεγα-
λώσουν και αν αποκτήσουν τις αντιλήψεις που ο ίδιος καλλιεργεί, θα γίνουν πραγ-
µατικοί Έλληνες. Αποτελεί τον απόλυτο µεσσία, το χαρισµατικό ηγέτη. Η προβολή
δε συµπεριλαµβάνει και τους συνεργάτες του, γιατί στο πρόσωπό του συγκεντρώνο-
νται όλες οι ηγετικές ικανότητες. Στο δεύτερο κείµενο παρατηρούµε ότι ο λαός βρί-
σκεται συγκεντρωµένος µπροστά στο Παλάτι της µόρφωσης (!), ζητωκραυγάζοντας
το συγγενή (!) Ενβέρ. Ιδιαίτερα, προβάλλεται η αγάπη των παιδιών και η στενή σχέση
που πρέπει να διατηρούν µε τον ηγέτη του καθεστώτος, ο οποίος εµφανίζεται, όπως
και ο Μεταξάς, ως εθνοσωτήρας. 

4. Ο δικτάτορας παρουσιάζεται ως ο απόλυτος µονάρχης, ο χαρισµατικός ηγέτης,
ο οποίος θα λυτρώσει τη χώρα. Οι υπόλοιποι παρουσιάζονται ως αποστασιοποιηµέ-
νοι από κάθε εθνικό θέµα ή ότι, ίσως, δεν είναι πραγµατικοί Έλληνες. Ίσως είναι α-
ντίθετοι ή, ίσως, να µη γνωρίζουν ποιο είναι καλό για το έθνος [Έξω όλοι εκείνοι,
που δεν ξέρουν τι θα ειπή να κάµουν καλό στην Πατρίδα τους!]. Οι οργανώσεις νεο-
λαίας αποτελούν το πιο φανατικό κοινό, αφού δε γνωρίζουν τα πολιτικά δρώµενα,
µπορούν εύκολα να κολακευτούν, δεν έχουν διαµορφώσει κριτικό πνεύµα και µπο-
ρούν εύκολα να φανατιστούν, αλλά και να εµπιστευτούν οποιονδήποτε αρχηγό τους
κολακέψει. 

5. Η επίσηµη καθεστωτική προπαγάνδα έντεχνα υποκρύπτει, παραποιεί και δια-
στρεβλώνει το παρελθόν. Χρησιµοποιεί όποιο ιστορικό γεγονός δοξάζει την ιστορία
της χώρας. Αποκρύπτει τα ριζοσπαστικά πνεύµατα που διαµόρφωσαν την πολιτιστι-
κή µας κληρονοµιά. Αποσκοπούν να αναδείξουν ότι τα δικτατορικά οράµατα είναι
τα µόνα που µπορούν να εξυψώσουν το εθνικό µεγαλείο. 

ΚΕΙΜΕΝA: AΙ ΠΕ∆ΙΑ∆ΕΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - O KΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΟΠΟΛΗΣ

• ΣΕΛ. 247
Παραλληλίστε τα κείµενα ΙΙΙ ("Η πεδιάδα των Σερρών") και ΙV ("Ο κάµπος της

∆ρόπολης") και σχολιάστε τα: 
1. Ποιοι είναι οι ποµποί τους, οι αποδέκτες τους, οι επιδιωκόµενοι σκοποί τους

και πώς τους πραγµατοποιούν·
2. Αναλύστε τα δοµικά τους διαγράµµατα. Παρατηρήστε π.χ. τους δύο βασικούς

σπονδύλους του κειµένου III οι οποίοι αρθρώνονται στον άξονα του χρόνου (τότε...
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τώρα... κατακλείδα) και ζητήστε τα ανάλογα δοµικά στοιχεία στο κείµενο ΙV  (τό-
τε... τώρα... κατακλείδα).

3. Παρατηρήστε, πάλι, τα περιεχόµενα, τις γλωσσικές ποικιλίες και τα δοµικά
διαγράµµατα των δύο κειµένων και εξηγήστε πού µπορούν να οφείλονται οι εντυπω-
σιακές οµοιότητές τους.

1. Ποµποί, δέκτες και επιδιωκόµενοι σκοποί:
à Στο κείµενο ΙΙΙ έχουµε:

Ποµπός: οι υπεύθυνοι της καθεστωτικής προπαγάνδας (του καθεστώτος Μεταξά).
Προβάλλουν και αναπαράγουν την ιδεολογία του καθεστώτος.
Αποδέκτες: οι µαθητές των ελληνικών σχολείων. Ειδικότερα, οι µαθητές της συ-
γκεκριµένης περιοχής (Σερρών).
Σκοπός: η µετάδοση της καθεστωτικής ιδεολογίας και η πολιτική καθοδήγηση των
νέων. Ο σκοπός υποκρύπτεται µέσα από την εκπαιδευτική λειτουργία. Επισηµαί-
νει την προσφορά προς τους γεωργούς (αποστραγγιστικά έργα) και, γενικότερα,
προς την Ελλάδα (έργο εθνικής σηµασίας).

à Στο κείµενο ΙV έχουµε:
Ποµπός: οι υπεύθυνοι της καθεστωτικής προπαγάνδας (του καθεστώτος Χότζια).
Αποδέκτες: οι µαθητές των αλβανικών σχολείων. Ειδικότερα, οι µαθητές της συ-
γκεκριµένης περιοχής (∆ρόπολης).
Σκοπός: επισηµαίνει την προσφορά στην περιοχή παράλληλα µε την εκπαιδευτική
διδαχή (συµφωνικό σύµπλεγµα "µπ"). Εποµένως, η αγάπη προς τη γλωσσική διδα-
σκαλία συνυφαίνεται στενά µε την αγάπη προς το καθεστώς.

2. Τα δοµικά διαγράµµατα των κειµένων:
à Στο κείµενο ΙΙΙ έχουµε:

Α΄ ενότητα: "Τι ήτο άλλοτε η πεδιάς...ή έµενε χέρσος". Περιγράφεται το ζοφερό
παρελθόν.
Β΄ ενότητα: "Ο κάµπος αυτός...χαράς και προόδου". Περιγράφεται το ελπιδοφόρο
µέλλον.
Πρόταση κατακλείδα: "Η περίοδος...χαράς και προόδου". Με σύγκριση και αντίθε-
ση αντιδιαστέλλονται οι δύο εποχές. 

à Στο κείµενο ΙV έχουµε:
Αντιδιαστολή του "τότε", όταν ο κάµπος διψούσε για νερό, και της σύγχρονης χρο-
νικής περιόδου, κατά την οποία επικρατεί αισιοδοξία για το µέλλον. Ως πρόταση
κατακλείδα έχουµε τη διαπίστωση: "Οι ∆ροπολίτες ζουν...το Κόµµα µας". Ο αυ-
ταρχισµός της εξουσίας δικαιολογείται στη συνείδηση των παιδιών.

3. Και στα δύο κείµενα συνδυάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία µε την προπαγάνδα,
την ιδεολογική και πολιτική χειραγώγηση. Τα νοήµατα είναι εύπεπτα, ευκολονόητα
και απλά. Επιπλέον, διαφοροποιούν µε επίκληση στο συναίσθηµα ["Ο γεωργός δεν
ποτίζει πλέον...φόβον", "εξορµά µε µανίαν", "περίοδος ευτυχίας....προόδου", "ο
κάµπος διψούσε", "ζουν χαρούµενοι"] το ζοφερό παρελθόν, µε τη µέθοδο της σύ-

¢π∫∞π√™ ∫∞π ∞¢π∫√™ §√°√™ 297



γκρισης και αντίθεσης (παρελθοντικών χρόνων ρήµατα και επιρρήµατα) µε το ελ-
πιδοφόρο και αισιόδοξο µέλλον, το οποίο είναι στενά συνδεδεµένο µε τα έργα του
καθεστώτος ["Όλα τα καλά τους τα έφερε το Κόµµα µας"]. Στο  πρώτο κείµενο αυ-
τή η διαφοροποίηση εννοείται. Εποµένως, το δικτατορικό καθεστώς, χρησιµοποιώ-
ντας γλώσσα υποκριτική, προπαγανδιστική και ιδεολογικά φορτισµένη, επιτυγχά-
νει µε την αλαζονική και αυταρχική µέθοδό του να επιτύχει ιδεολογική άλωση.

ΚΕΙΜΕΝA: O YΜΝΟΣ ΤΗΣ EΘΝΙΚΗΣ NΕΟΛΑΙΑΣ - KΑΛΗΜΕΡΑ

• ΣΕΛ. 249   
Ο Ύµνος της Εθνικής Νεολαίας, σ. 250, είναι ο Ύµνος της Εθνικής Οργάνωσης

Νέων, της γνωστής µε τα αρχικά Ε.Ο.Ν., στην οποία η δικτατορία της 4ης Αυγού-
στου είχε οργανώσει τους νέους της Χώρας. Μελετήστε τον προσεκτικά και αναζη-
τήστε τα στοιχεία του περιεχοµένου και της γλώσσας που τον συνθέτουν.

Το ποίηµα επιδιώκει να χειραγωγήσει και να καθοδηγήσει ιδεολογικά τους νέους,
να τους µετατρέψει σε πειθήνια όντα. Η υπακοή και η υποταγή στις επιταγές του κα-
θεστώτος φανερώνεται και µέσα από σύµβολα: το οµοιόµορφο ντύσιµο και το φασι-
στικό χαιρετισµό των νέων. Ο προπαγανδιστικός µηχανισµός υποβάλλει στη νεολαία
ότι πρέπει να αποδεχτεί την ιδεολογία του καθεστώτος. Παράλληλα, η νεολαία δεν έ-
χει διαµορφώσει ακόµη κριτικό πνεύµα, δε διαθέτει εµπειρίες και δεν έχει ιστορική
µνήµη. Με τη "βοήθεια" αυτών των ποιηµάτων, δεν προβληµατίζεται, δε σκέπτεται,
δεν κρίνει, δε συγκρίνει. Αντίθετα, αδυνατεί να διαµορφώσει αυτόνοµη προσωπικό-
τητα και να εµπεδώσει τις αρχές της δηµοκρατίας και της ελευθερίας. Μαζοποιείται
και αποπροσανατολίζεται. Αγνοεί τα πραγµατικά καθήκοντά της, τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις της.

Στοιχεία περιεχοµένου: αν και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση παρακµής, η νεο-
λαία της αποτελεί τη µόνη ελπίδα. Η πατρίδα παρουσιάζεται γλυκιά, ιστορική και
τρανή. Βέβαια, µπορεί να έχει χάσει το µεγαλείο της. Ωστόσο, ο µεγάλος Κυβερνήτης
και ο µεγάλος Βασιλιάς γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν, για να αποκτήσει τη χαµέ-
νη αίγλη. Προβάλλονται ως εγγυητές της επιτυχίας. Φυσικά, η συµπαράσταση της νε-
ολαίας είναι απαραίτητη. 

Στοιχεία γλώσσας: διακρίνουµε ότι οι στίχοι είναι απλοί (έως απλοϊκοί), ότι επι-
κρατεί προχειρότητα στη σύνταξη και ότι χρησιµοποιούνται ευκολονόητες και καθη-
µερινές λέξεις. Το ύφος είναι ποµπώδες. Ειδικότερα:
à Χρησιµοποιούνται φορτισµένες έννοιες: πατρίδα, ελπίδα, ελληνική, ψυχή, εθνική,

δόξα.
à Σχεδόν σε κάθε ουσιαστικό αντιστοιχεί και ένα επίθετο (κατάχρηση επιθέτων):

"γλυκιά, τρανή, ιστορική  πατρίδα", "Νεολαία ελληνική", "ολόθερµη ψυχή", "εθνι-
κή αυγή", "µεγάλος Κυβερνήτης", "Ελλάδα νέα", "ελληνική καρδιά", "περήφανα,
γενναία τα παιδιά", "η δόξα η παλιά", "µεγάλο Βασιλιά".

à Απευθύνεται άµεσα στη νεολαία σε β΄ ενικό πρόσωπο (στ. 1-4): "Συ απόµεινες".
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Έπειτα το πρόσωπο αλλάζει σε γ΄ ενικό. Επαναλαµβάνεται η συνθηµατική λέξη
"Εµπρός" και το "ναι", αφού επιδιώκεται µέσα από το ποίηµα η προτροπή, η πα-
ραίνεση και η παρότρυνση. 

àΜε τη χρήση της κτητικής αντωνυµίας "µας", ο συντάκτης του ποιήµατος επιδιώ-
κει σφετερισµό εθνικών εννοιών και ιδεωδών. Μπορεί να απουσιάζουν η δηµο-
κρατία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη· εντούτοις, για να πραγµατωθεί το εθνικό
έργο και να στεφθεί µε επιτυχία η προσπάθεια, απαραίτητη είναι η συλλογική προ-
σπάθεια, η συστράτευση όλων.

à Το µέτρο είναι τροχαϊκό στις δύο πρώτες στροφές [Στην γλυκιά µας...την οδηγεί].
Στις δύο τελευταίες [Εµπρός...εµπρός!] είναι ιαµβικό.

• ΣΕΛ. 250 
Σχολιάστε το "ποίηµα" VI. Προσέξτε την κατακλείδα του πόσο ασεβεί προς την

παιδεία και προς το παιδί, το οποίο προβάλλεται υποδειγµατικά ντυµένο και χτενι-
σµένο να χαιρετάει ευτυχισµένο τη ζωή, τη φύση, το κόµµα και το δικτάτορα.

Το παιδί προβάλλεται πλήρως υποταγµένο στο καθεστώς, όπως και στο αναγνω-
στικό "Ελληνόπουλα". Χαιρετάει ευτυχισµένο τη ζωή, αλλά και µε συµβολικό τρόπο
σηκώνει το χέρι και ευγνωµονεί το δικτάτορα. Είναι ευτυχισµένο και αισιόδοξο, για-
τί το δικτατορικό καθεστώς του προσφέρει τη δυνατότητα να χαίρεται τη νέα µέρα µε
ασφάλεια (η δικτατορία συνδυάζεται µε τη ζωή, τη φύση και τη χαρά). Η Ουρανία α-
ποτελεί το παιδί - πρότυπο, είναι υπόδειγµα πειθαρχίας και υπακοής. Αφού αγαπά
τη ζωή, τη φύση και θέλει να είναι χαρούµενη, αυτοµάτως αγαπά και το κόµµα. Εκ-
φράζει το πρότυπο νεολαίας που θέλει κάθε δικτατορικό καθεστώς.  

• ΣΕΛ. 251
Συγκρίνετε µε τον τρόπο και τη µέθοδο που εσείς θα προτιµούσατε τα δύο κείµε-

να (V και VI).

Και στα δύο κείµενα πρωταγωνιστούν παιδιά και είναι διάχυτη η επίκληση στο
συναίσθηµα. Ιδιαίτερα, προβάλλεται η συναισθηµατική σχέση που έχει ή πρέπει να α-
ναπτύξει η νεολαία µε το δικτατορικό καθεστώς και περισσότερο µε το δικτάτορα.
Παράλληλα, διακρίνουµε την αγάπη για τη ζωή και τη φύση, αλλά και την αισιόδοξη
στάση ζωής που εµπνέει ή πρέπει να εµπνέει το καθεστώς. Η πειθαρχία και υποταγή
της νεολαίας εξυπακούεται και είναι επιβεβληµένη. Τα παιδιά οφείλουν να ξυπνούν
µε την αυγή (V: φωτίζει η αυγή, VI: Πριν βγει ο ήλιος ξυπνώ). Ο εγγυητής της ασφά-
λειας και της προόδου, ο δικτάτορας, δεν επιθυµεί µια σκεπτόµενη, προβληµατισµέ-
νη, αυτοδύναµη νεολαία. Σκέπτεται και προβληµατίζεται ο ίδιος για το καλό της και
για την ασφάλεια της χώρας. Το µόνο που επιθυµεί είναι συστράτευση. 

Από τη στιγµή που και τα δύο κείµενα δεν εξυπηρετούν τον εκπαιδευτικό τους
σκοπό, της ανάγνωσης και της ορθής γραφής, αλλά αποσκοπούν στην ιδεολογική χει-
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ραγώγηση, πρέπει να εξοβελιστούν ή στο δεύτερο ποίηµα να απορριφθούν οι ιδεολο-
γικά φορτισµένες έννοιες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκµάθησης της γλώσσας, προ-
σφορότεροι και αποτελεσµατικότεροι, οι οποίοι συνδυάζουν το σεβασµό και την α-
γάπη προς την παιδική προσωπικότητα και, συνάµα, εξυπηρετούν και την εκπαιδευ-
τική διαδικασία.

ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: MΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ

• ΣΕΛ. 254 
Παρουσίασε βάσει σχεδίου σε γραπτό κείµενο 150 περίπου λέξεων το περιεχόµε-

νο της επιφυλλίδας έτσι ώστε να πάρει το µήνυµα της κάποιος ο οποίος δεν την έχει
διαβάσει. Αν δεν έχεις δικό σου σχέδιο, µπορείς να ακολουθήσεις το παρακάτω: Τι
είναι ο µεσσιανισµός· ποια η θέση των λαών της Ανατολής απέναντι του και ποια η
θέση των Ελλήνων. Τι πιστεύει για το µεσσιανισµό ο συγγραφέας του κειµένου και
µε ποια επιχειρήµατα υποστηρίζει αυτή του την πίστη.

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι ο άνθρωπος µπορεί να λυτρωθεί µόνο αν βασίζεται
στις δικές του αξίες και δυνάµεις και όχι στην έλευση κάποιου µεσσία. Η πίστη στην
εµφάνιση ενός σωτήρα ή χαρισµατικού ηγέτη µε υπεράνθρωπες ιδιότητες και ικανό-
τητες, δεν ταιριάζει µε το ελεύθερο ελληνικό πνεύµα, που αναζητούσε το Αληθινό, το
Αγαθό και το Ωραίο στον εσωτερικό κόσµο του ατόµου, στην ψυχική του καλλιέρ-
γεια. Οι αρχαίοι µας πρόγονοι διακρίνονταν για τη κριτική τους σκέψη και την πνευ-
µατική και ψυχική τους ελευθερία. Πίστευαν στις δυνατότητές τους και στην άποψη
ότι κάθε άνθρωπος είναι δηµιουργός της µοίρας του, καθώς δεν τοποθετεί ως γνώµο-
να των πράξεών του τη µεταθανάτια κρίση. Αντίθετα, οι λαοί της Ανατολής είχαν
διαφοροποιηθεί σ’ αυτό το θέµα, αφού χαρακτηρίζονταν για τη θεοκρατική αντίληψη
όσον αφορά τη ζωή και τις ανθρώπινες δυνατότητες. Η µεσσιανική αντίληψη για τη
ζωή, λοιπόν, ταιριάζει σε µαζοποιηµένους και ανελεύθερους λαούς. Στις µέρες µας,
παρατηρούµε ότι ο άνθρωπος έχει θεοποιήσει την ύλη και το χρήµα και έχει παρα-
γκωνίσει την ψυχική και πνευµατική του καλλιέργεια. Εποµένως, επιβάλλεται να
προβεί σε εσωτερική κάθαρση, γιατί µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να λυτρωθεί.

• ΣΕΛ. 254
Συγκέντρωσε για το Μεσσία και το µεσσιανισµό όσο µπορείς περισσότερες πλη-

ροφορίες από τα σχολικά σου εγχειρίδια και από τις διάφορες µελέτες σου.

Μεσσίας: προέρχεται από τις εβραϊκές λέξεις µεσιχά, µασέχ ή µασιάχ και σηµαίνει
"χρισµένος". Αποτελεί τον ελευθερωτή, το λυτρωτή, το σωτήρα.

Ιουδαϊσµός: Αρχικά, ο τίτλος του Μεσσία αποδιδόταν στον κάθε βασιλιά ή αρχιε-
ρέα ή προφήτη του Ισραήλ (Αµώς, Ησαΐας). Μετέπειτα (8ος-6ος π.Χ. αι.), ταυτίστηκε
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µε µια ιδανική µορφή που θα λύτρωνε τον εβραϊκό λαό από τα δεινά και θα του πρό-
σφερε µια νέα εποχή δικαιοσύνης και ανθρωπισµού. Ακόµη και σήµερα, καθώς δεν έ-
χουν αποδεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας, παρουσιάζονται διάφοροι Ε-
βραίοι ως µεσσίες (Μπαρ Κοσµπά, Σαββατάι Σεβί).

Χριστιανισµός: Για το χριστιανισµό η έλευση του Μεσσία ταυτίζεται µε το πρόσω-
πο του Ιησού Χριστού. Η δεύτερη έλευσή Του, η ∆ευτέρα Παρουσία, αποτελεί και την
ώρα της τελικής κρίσεως.

Μουσουλµανισµός: Ο Ιµάµ Μαχντί, που κρύβεται σε κάποια σπηλιά και αναµένει
την κατάλληλη στιγµή να εµφανιστεί, αποτελεί το λυτρωτή για τους Σιίτες. 

Ζωροαστρισµός: Για τους Πέρσες, κάποιος Σοασιάντα, δηλαδή λυτρωτής, ο οποί-
ος είναι πνευµατικός γιος του Ζωροάστρη, θα οδηγήσει το λαό στον Παράδεισο, στην
Κσχάρθα Βάρια.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι: Σε κάθε φαραώ µεταβιβάζονται οι ιδιότητες του θεού Ώ-
ρου, ο οποίος νίκησε το κακό. 

• ΣΕΛ. 254
∆εν έχουµε καµιά αµφιβολία ότι ο µεσσιανισµός έχει να κάνει µε τη θεοκρατία

και τη φεουδαρχία της Ανατολής, η οποία, ωστόσο, δεν επηρέασε το αρχαίο ελληνι-
κό πνεύµα, το οποίο παρέµεινε αλώβητο από τέτοιες επιδράσεις. Μπορείς να ερµη-
νεύσεις αυτό το φαινόµενο; Ποια είναι η δύναµη (ελληνική κατάκτηση), την οποία ο
Ελληνισµός αντιτάσσει στο µεσσιανισµό, στο θεοκρατισµό και στο σατραπισµό της
Ανατολής;

Το αρχαίο ελληνικό πνεύµα δεν επηρεάστηκε από µεσσιανικές επιδράσεις ούτε α-
πέκτησε τέτοιου είδους αντιλήψεις, γιατί στηρίχτηκε στον ορθό λόγο. Η έλλογη σκέ-
ψη των αρχαίων Eλλήνων, η διαλεκτική και πειστική τους ικανότητα, τους πρόσφε-
ραν τη δυνατότητα να ερµηνεύσουν τα φυσικά φαινόµενα (απελευθέρωση της σκέψης
από τη µυθοπλασία), στο µέτρο του δυνατού πάντοτε, και να διαµορφώσουν το πολι-
τικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν (απαλλαγή από τη θρησκοληψία).
Η άγνοια, η αµάθεια και η δεισιδαιµονία περιορίστηκαν και οι αρχαίοι µας πρόγονοι
ανακάλυψαν τον πραγµατικό τους εαυτό. Συµφιλιώθηκαν µαζί του, µε τα προτερή-
µατα ή τα ελαττώµατά του. Αντιλήφθηκαν, επίσης, ότι υπάρχουν και έννοιες που
πρέπει να αποφεύγουν, όπως είναι η αδικία ή η εκµετάλλευση. Μόνον ο δίκαιος λό-
γος, ο οποίος πηγάζει από τον ορθό λόγο και στον οποίο στηρίχτηκε ο ανθρωποκε-
ντρικός αρχαιοελληνικός πολιτισµός, αντιτίθεται µε σθένος απέναντι στον άδικο λό-
γο ή στις προφητικές αποκαλύψεις του όποιου αυτόκλητου "µεσσία". 

Εποµένως, η ελευθερία σκέψης οδήγησε τον άνθρωπο στην απεξάρτηση από µεσ-
σιανικές αντιλήψεις και η ψυχική του, η εσωτερική ελευθερία, στάθηκε πολύτιµος α-
ρωγός στην προσπάθειά του να µην καθοδηγηθεί ή να µη χειραγωγηθεί από αυτόκλη-
τους µονάρχες και ηγεµόνες. Οι αρχαίοι µας πρόγονοι είχαν πίστη στον εαυτό τους.
Ποτέ δεν πίστεψαν ότι κάποιος µεσσίας θα τους λύτρωνε, ούτε εναπόθεσαν τις ελπί-
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δες τους ή τη ζωή τους στην τύχη. Αυτό το φαινόµενο ταιριάζει σε θεοκρατικές και
πολιτιστικά υποδεέστερες κοινωνίες· η αρχαιοελληνική δεν είχε καµιά σχέση µε αυ-
τές. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος το µεγαλείο του πολιτισµού των αρχαίων Eλλήνων
και το γεγονός ότι έθεσαν τις βάσεις της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της δηµοκρα-
τίας και της πολιτικής κοινωνικοποίησης. 

Συγκρίνοντας τις θεοκρατικές κοινωνίες µε την αρχαιοελληνική, διαπιστώνει κα-
νείς πολύ γρήγορα πως υπάρχει σαφής διαφοροποίηση όσον αφορά τις αντιλήψεις,
το πολίτευµα, αλλά και τη γενικότερη δοµή τους. Ο µονάρχης διαθέτει απόλυτη εξου-
σία, είναι ο απεσταλµένος του θεού και η υποταγή του λαού στις επιταγές του είναι
αυτονόητη. Ο λαός είναι µαζοποιηµένος και µοιρολάτρης. Ο µονάρχης απλώς τον
εκµεταλλεύεται. 

• ΣΕΛ. 258
∆ιαπιστώνεις σήµερα την ύπαρξη του µεσσιανισµού ή τάσεων µεσσιανικών σε

λαούς της Ανατολής;

∆υστυχώς, µεσσιανικές τάσεις εξακολουθούν να υφίστανται στους λαούς της Ανα-
τολής . Παρόλο που διακηρύττουµε ότι ο πανανθρώπινος πολιτισµός βρίσκεται σε υ-
ψηλό επίπεδο, ότι οι πνευµατικοί ορίζοντες έχουν διευρυνθεί, εντούτοις κάποια έθνη
στον πλανήτη µας διατηρούν και καλλιεργούν µεσσιανικές τάσεις. Zουν περιµένο-
ντας την «έλευση» κάποιου µεσσία, στα χέρια του οποίου θα εναποθέσουν τη µοίρα
και τη ζωή τους ολόκληρη. Έτσι, γίνονται πολύ εύκολα φανατισµένοι οπαδοί –θύµα-
τα, ουσιαστικά– κάθε «χαρισµατικού» ηγέτη, ο οποίος, µε σύµµαχό του την αµάθεια,
την πρόληψη και το φόβο, θα κατευθύνει κάθε πτυχή της πολιτικής και κοινωνικής
τους ζωής. Ως απόλυτος ηγεµόνας, για να διατηρήσει το κλίµα του σκοταδισµού και
της µοιρολατρίας, θα κρατήσει µακριά από «διαφωτιστικά» κελεύσµατα το αφιονι-
σµένο πλήθος των οπαδών του. Γιατί υπήρξαν και τέτοια· ο «φωτισµένος» λόγος του
Iνδού ποιητή Pαµπιτρανάθ Tαγκόρ, που διακήρυττε πως «Kανένας δεν µπορεί να
χτίσει για λογαριασµό σου το γεφύρι, απ’ όπου χρωστάς να περάσεις το ρεύµα της
ζωής – Kανένας εκτός από σένα τον ίδιο...», αφήνει ελπίδες για αλλαγή στην παρού-
σα µεσσιανική νοοτροπία.

• ΣΕΛ. 258
Τι συµβαίνει, λοιπόν, µε την Ανατολή και την ανατολίτικη νοοτροπία σήµερα και

τι συνέβαινε κατά την αρχαιότητα;

Σε όλα σχεδόν τα ανατολικά κράτη διαπιστώνουµε πως δεν έχει επέλθει καµιά ση-
µαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε το παρελθόν. Οι µεσσιανικές αντιλήψεις που ε-
πικρατούσαν, καθώς και ο συντηρητισµός, εξακολουθούν να υφίστανται. Η µεµψι-
µοιρία και η µοιρολατρία, ο σκοταδισµός, ο φανατισµός και ο θρησκευτικός νόµος
αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία του τρόπου ζωής. Η πρόοδος, η τεχνολογική εξέλιξη
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και οι επιστηµονικές κατακτήσεις ταυτίζονται µε τους απίστους και αποκλείονται.
Το όποιο κακό συµβεί στη ζωή τους είναι ή θεόσταλτο, άρα, το υποµένουν καρτερικά,
ελπίζοντας στις απολαύσεις της µεταθανάτιας ζωής, ή προερχόµενο από τους λαούς
της ∆ύσης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επιδιώκεται η «τιµωρία» αυτών των τελευταί-
ων µε ιερούς πολέµους και τροµοκρατία.

ΚΕΙΜΕΝA: TΟ NΟΗΜΑ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ EΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - NΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ KΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ OΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑ

• ΣΕΛ. 258
Στον ελληνισµό της αρχαιότητας ο µεσσιανισµός δεν είχε θέση. Ισχύει, όµως, αυ-

τό για το σηµερινό Έλληνα;

Όπως προαναφέρθηκε, ο αρχαιοελληνικός πολιτισµός ήταν ανθρωποκεντρικός
και στηριζόταν στον ορθό λόγο, στις αρχές της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, της δι-
καιοσύνης, του ανθρωπισµού, του µέτρου, της συµµετρίας, της αναλογίας και της ι-
σορροπίας. ∆εν υπερέβαινε κάποιους κανόνες ούτε και τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Ο σύγχρονος Έλληνας, αν και χαίρεται, όταν οι ξένοι αναγνωρίζουν όλα αυτά τα
στοιχεία και τα εξυψώνουν, εντούτοις δεν τα έχει αφοµοιώσει γόνιµα και δηµιουργι-
κά (σ’ αυτό συντελεί και η ελλιπής παιδεία). Σε ορισµένες περιπτώσεις τα αγνοεί και
παρασύρεται από σύγχρονα εκφυλιστικά φαινόµενα: ανταγωνισµός, εκµετάλλευση,
καταναλωτισµός, αλλοτρίωση, προοδοπληξία, µιµητισµός. Ακόµη, κάποια λαθεµένα
πρότυπα τα θεωρεί υγιή και, πολλές φορές, αδιαφορεί για τις κοινές υποθέσεις. Ε-
ξαιρεί τον εαυτό του από την κοινή προσπάθεια και προσανατολίζεται στο προσωπι-
κό του συµφέρον. 

Οπωσδήποτε, δεν ισχυριζόµαστε ότι διακρίνουµε κάποια ίχνη µεσσιανισµού. Όσο,
όµως, αποµακρυνόµαστε από τις ρίζες µας, τόσο πιο πιθανή φαντάζει η προσµονή
της έλευσης κάποιου σωτήρα-µεσσία, για να µας σώσει από το τέλµα στο οποίο έχου-
µε περιέλθει.

• ΣΕΛ. 260 
Στο βάθος των δύο κειµένων, του Iω. Kακριδή και του ∆. ∆ανιηλίδη, φαίνεται να

υπάρχει συµφωνία, φαίνεται να δέχονται και οι δύο ότι καθυστέρησε η παιδεία του
ελληνικού λαού και ότι η νεοελληνική πραγµατικότητα δε διαµορφώθηκε ακόµη έ-
τσι όπως υπόσχεται η δυναµική του ελληνικού πνεύµατος.

Ποια είναι η δική σας άποψη; Συζητήστε το θέµα. Παρουσιάζει το ενδιαφέρον
που έχει κάθε θέµα το οποίο αναφέρεται στην αυτογνωσία ενός λαού. Αναζητήστε
προπάντων µαζί µε τον Κακριδή και το ∆ανιηλίδη τις αιτίες αυτής της κατάστασης.
Ποιες είναι αυτές κατά τον πρώτο και ποιες κατά το δεύτερο συγγραφέα; Ποιες εί-
ναι για σας;

Πράγµατι, το ιδανικό του ελεύθερου πολίτη δεν πραγµατώθηκε ακόµη. Αυτό οφεί-
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λεται στο γεγονός ότι ενδιαφερόµαστε περισσότερο για την εξωτερική ελευθερία, την
οποία και κατοχυρώνουµε θεσµικά, και ελάχιστα για την πνευµατική, ηθική και ψυχι-
κή µας ελευθερία, που τη βιώνουµε εσωτερικά. Έτσι, και η παιδεία µας έχει διατηρή-
σει αποστάσεις από το αρχαιοελληνικό πνεύµα και καθυστερεί στην ανάπτυξή της.

Ο Ι. Θ. Κακριδής πιστεύει ότι οι αιτίες γι’ αυτό το φαινόµενο εντοπίζονται στην
περιφρόνηση των παραδοσιακών αξιών (της παιδείας, της γλώσσας, της άρνησης του
εαυτού µας, της καταγωγής µας) και στην άκριτη υιοθέτηση ξενικών προτύπων. "Ενώ
οι µισοί Έλληνες προσπαθούν να µεταµορφώσουν την Ελλάδα σε ξένη χώρα, οι άλ-
λοι µισοί ξενιτεύονται. Οι Έλληνες πάντα θα γυρεύουν την πατρίδα τους σε άλλες
πατρίδες – και τις άλλες πατρίδες στη δική τους" (Ν. ∆ήµου). 

Ο ∆. ∆ανιηλίδης πιστεύει ότι ευθύνονται η βυζαντινή παράδοση και οι θεοκρατι-
κές αντιλήψεις της Ανατολής, που επισκίασαν το αρχαιοελληνικό πνεύµα, το αποδυ-
νάµωσαν και επέτρεψαν την επέλαση δεισιδαιµονιών και  προλήψεων. "Τελικά, ποιοί
είµαστε; Οι Ευρωπαίοι της Ανατολής ή οι ανατολίτες της Ευρώπης;" (Ν. ∆ήµου).

Επιπλέον, για την καθυστέρηση της παιδείας του ελληνικού λαού ευθύνονται:
à Τα Μέσα Πληροφόρησης, αφού σε πολλές περιπτώσεις παραπληροφορούν και α-

σκούν προπαγάνδα. Με τις διαφηµίσεις χειραγωγούν και καθοδηγούν τους αν-
θρώπους, στερώντας τους την εσωτερική ελευθερία.

à Η πολιτική και θρησκευτική εξουσία και οι πνευµατικοί ταγοί, που δε συντέλεσαν
στην επιτάχυνση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

à Η δοµή της σύγχρονης οικογένειας και οι οικονοµικές συσχετίσεις, που δεν επι-
τρέπουν την αυτόβουλη και αυτοδύναµη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

à Η τουρκοκρατία.
à Η έµµονη αφοσίωση στην παράδοση (προγονοπληξία), που δεν πλαισιώθηκε µε

κατάλληλο τρόπο. Έτσι, παραγκωνίστηκαν οι αρχαιοελληνικές αξίες και προβλή-
θηκαν µόνο οι γραµµατικοί και συντακτικοί τύποι της γλώσσας.

• ΣΕΛ. 261
Συζητήστε αυτές τις απόψεις και διατυπώστε τις δικές σας θέσεις.

Όσο περισσότερο αποµακρυνόµαστε από τις αρχές της ελευθερίας και δεν καλ-
λιεργούµαστε πνευµατικά και ηθικά µε τα αγαθά της παιδείας, τόσο µεγαλύτερο κίν-
δυνο διατρέχουµε να υποταχθούµε σε κάποια µεσσιανική αντίληψη. Η άρνηση των
παραδοσιακών µας αξιών ισοδυναµεί ουσιαστικά µε άρνηση του εαυτού µας και του
πολιτισµού µας. Η έλλειψη πίστης στον εαυτό µας, η ευθυνοφοβία που µας χαρακτη-
ρίζει και η µετάθεση των ευθυνών στον "ξένο δάκτυλο" εγκυµονούν κινδύνους για το
µέλλον µας. Αυτοί είναι µόνο µερικοί λόγοι που "εξαναγκάζουν" τους ανθρώπους να
περιµένουν τη λύτρωση από ένα θεόσταλτο µεσσία. 

Ο καθένας, λοιπόν, είναι δυνατό να εναποθέτει τις ελπίδες του για λύτρωση σε πο-
λιτικά, θρησκευτικά ή πνευµατικά πρόσωπα ή να περιµένει στωικά το τέλος του κό-
σµου, υπακούοντας άκριτα σε εσχατολογίες.
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Γι’ αυτούς του λόγους επιβάλλεται:
à Να αποκτήσουµε συλλογική συνείδηση και πνεύµα συνεργασίας, αλληλοσυµπαρά-

στασης, οµόνοιας και συνεργασίας.
à Οι πολιτικοί σχηµατισµοί επιβάλλεται να αποκτήσουν προοδευτικό πνεύµα και να

καλλιεργήσουν στους κόλπους τους πραγµατικούς δηµοκρατικούς θεσµούς.
à Η πολιτική εξουσία έχει χρέος να µη συγκεντρώνει στα χέρια της όλη την εξουσία,

αλλά να αφήνει περιθώρια αυτενέργειας και συµµετοχής σε όλους τους πολίτες.
Παράλληλα, δεν πρέπει να αυθαιρετεί ούτε να ασκεί την εξουσία αλαζονικά ή ευ-
νοιοκρατικά. 

à Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να λύσει το όποιο δικό µας πρόβληµα εµπί-
πτει στη δικαιοδοσία της. Χρειάζεται σκληρός αγώνας, για να µην αφελληνιστού-
µε και απολέσουµε την εθνική µας ταυτότητα.

à Είναι ανάγκη να εδραιώσουµε, να προασπίσουµε και να εφαρµόσουµε τα ανθρώ-
πινα δικαιώµατα σε όλες τις χώρες της οικουµένης, όπως και τις αρχές της δηµο-
κρατίας και της ελευθερίας. 
Για την επίτευξη όσων αναφέρθηκαν, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σωστή

διαπαιδαγώγηση, η ηθική καλλιέργεια µε αρετές και αξίες και η αναβάθµιση της ποιό-
τητας στην παρεχόµενη παιδεία, ώστε να µη διακρίνεται µόνο για τον ωφελιµιστικό
και χρησιµοθηρικό της χαρακτήρα.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΗΣ

• ΣΕΛ. 262
∆ιαβάστε το κείµενο και σηµειώστε τα χωρία στα οποία εντοπίζεται η αλληλό-

δραση αυτών των κινήσεων.

Ενδεικτικά παραθέτουµε τα παρακάτω χωρία:
à §1: "Ανάµεσα στο µαθητή και στο διδάσκαλο είναι βέβαιο πως σιγά σιγά µέσα στα

χρόνια της κοινής προσπάθειας υφαίνεται µια σχέση".
à §1: "Η σχέση του µαθητή µε το δάσκαλο κρατιέται αποκλειστικά στο πνευµατικό

επίπεδο".
à §2: "Εκείνο που περιµένει ο µαθητής...καθολικότερα".
à §3: "Ο νέος γυρεύει...κατάχτηση της ζωής".
à §6: "Γι’ αυτό το χρέος του οδηγού...της ζωής".
à §7: "Μονάχα ύστερα...µοναχό του".
à §8: "∆εν ξέρουµε ότι σε µια παιδεία, φτάνει ν' αξίζει το όνοµα αυτό πραγµατικά,

και οι δυο πλευρές ταυτόχρονα και παίρνουν και δίνουν· ότι δεν είναι µόνο ο
µαθητής, είναι και ο δάσκαλος που παιδεύεται, ίσως µάλιστα πιο γόνιµα από
τον νέο, έτσι που ζει µια ζωή πιο συνειδητή απ' ό,τι εκείνος".

à §9: "Παράλληλα πασκίζει...Σ' αυτή την αµοιβαία υποχρέωση, που δένει µαθητή και
δάσκαλο, θα ήθελα να δώσουµε το όνοµα χάρις, µε τη σηµασία που είχε η λέξη
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στην αρχαία Ελλάδα. Χάρις είναι η ελεύθερη πνευµατική σύνδεση δύο ανθρώ-
πων, που καθένας τους και δίνει και παίρνει. Η υποχρέωση που νιώθει ο ένας
αντίκρυ στον άλλο δεν ορίζεται από κανένα θετό νόµο· ούτε υπάρχει κανένα υ-
λικό συµφέρο, που να προκαλεί ή να δυναµώνει την κοινή τους προσπάθεια".

à §10: "Όπως ο µαθητής...στα έσχατά του όρια".
à §11: "Έτσι, όπως είδαµε...κι ορµή".
à §12: "Έτσι ο νέος έλκεται προς το δάσκαλο, γιατί νιώθει την ανάγκη να µεστώσει

και να ολοκληρωθεί, ο δάσκαλος πάλι έλκεται προς τον νέο από την ανάγκη
ν' αποξεχάσει για λίγο την πικρή πείρα της ζωής και ν' αντικρίσει ξανά τον
κόσµο µε την εµπιστοσύνη και την αγνότητα του νέου".

à §13: "Και όµως, η αµοιβαία αυτή έλξη...".
à §14: "Η ατµόσφαιρα αυτής της αµοιβαίας πίστης και αγάπης...λιγότερο που είναι".
à §16: "Τη σχέση όµως... και η γνώση".
à §21: "Όµως... που δένει το µαθητή µε το δάσκαλο".
à §23: "Με αυτήν την κοινή θερµή... της φιλοπατρίας".
à §24: "Μέσα σ' αυτή την αµοιβαία σχέση αγάπης και αυστηρότητας περνούν τα χρό-

νια της κοινής προσπάθειας... κάποτε καλύτερός του".
à §26: "Μου είχες δώσει γνώσεις πολλές αλήθεια".
à §27: "Κι αν καµιά φορά... όπως τώρα!".
à §28: "Και από την άλλη κιόλας µέρα τον νιώθει πλάι του, παραστάτη στον κοινόν

αγώνα, παραστάτη στο χρέος που έχουµε όλοι µας".

• ΣΕΛ. 266
Τώρα που αναγνώσατε το κείµενο, ίσως αντιληφθήκατε καλύτερα τις συν-κινη-

σιακές / συγκινησιακές φάσεις από τις οποίες περνάει η παιδευτική επικοινωνία δα-
σκάλου και µαθητή. 

Μεταξύ δασκάλου και µαθητή αναπτύσσεται µια ιδιότυπη σχέση, η οποία στηρίζε-
ται στην αµοιβαία έλξη και αγάπη, στην αλληλοκατανόηση και στον αλληλοσεβασµό.
Αυτή η σχέση προσδιορίζεται από υποκειµενικούς αλλά και αντικειµενικούς παράγο-
ντες.

Οι υποκειµενικοί παράγοντες σχετίζονται µε την εκπαιδευτική λειτουργία, τη γνω-
στική αλληλεπίδραση, όπως αυτή διαµορφώνεται µέσα από την ψυχολογία του νέου.
Ο νέος αναζητά έναν καθοδηγητή, είναι αυστηρός κριτής και διέρχεται περιόδους α-
πιστίας και αµφισβήτησης. Ο δάσκαλος οφείλει να τον ενδυναµώσει ηθικά και ψυχι-
κά, ώστε να πιστέψει ο νέος στον εαυτό του. Επιπλέον, ο µαθητής διακρίνεται και για
τις έµφυτες ηθικές και πνευµατικές αδυναµίες. Με τη βοήθεια του δασκάλου µπορεί
να τις υπερνικήσει. Τέλος, µέσα από την αµοιβαία έλξη και προσπάθεια θωρακίζο-
νται και οι δύο τόσο ηθικά όσο και πνευµατικά.

Οι αντικειµενικοί παράγοντες σχετίζονται µε την επιστήµη και τη γνώση, αλλά και
την εθνική ταυτότητα και τη φιλοπατρία. Οι γνώσεις διευρύνουν τον πνευµατικό ορί-
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ζοντα και καλλιεργούν την κρίση του νέου. Ωστόσο, ο ίδιος δεν πρέπει να ξεχνά πως
η επιστήµη έχει διεθνικό χαρακτήρα, και γι’ αυτό πρώτιστο µέληµά του πρέπει να εί-
ναι η πνευµατική, οικονοµική και κοινωνική προαγωγή της πατρίδας του. 

• ΣΕΛ. 266
Συζητήστε, ωστόσο, το θέµα της απιστίας των νέων. 
1. Συµφωνείτε µε τη θέση του συγγραφέα: "Όποιος δεν απίστησε νέος, δεν µπορεί

να πιστέψει βαθιά, όταν θα γίνει ώριµος άνθρωπος· όποιος βρήκε έτοιµο το σπίτι
της πίστης του, πολύ εύκολα µπορεί να βρεθεί µια µέρα έξω, χωρίς να το καταλά-
βει";

2. Ποια είναι η στάση του δασκάλου-οδηγού απέναντι σ' αυτό το πρόβληµα του
νέου; 

Και πιο πέρα
3. Τι σηµαίνει ο λόγος του Πλάτωνα: "Το µέγιστον µάθηµα ρητόν ουδαµώς εστίν

ως άλλα µαθήµατα"; 
4. Και τι σηµαίνει ο λόγος του συγγραφέα: "Μοναχά ύστερα από σύντονη κοινή

προσπάθεια, ξαφνικά µια µέρα, σαν από µια φλόγα που πετιέται, ένα φως θ' ανάψει
στην ψυχή του νέου, που θα πάρει έπειτα να θρέφεται µοναχό του";

1. Ο χαρακτήρας των νέων διακρίνεται για την αµφισβήτηση και την απόρριψη οποι-
ασδήποτε έτοιµης λύσης. Ο νέος διαθέτει καινοτόµο, ρηξικέλευθο και επαναστατι-
κό πνεύµα, επιζητεί διαρκώς το καινούριο, ενώ οι έτοιµες συνταγές δεν τον συγκι-
νούν. Αντίθετα, απιστεί και αµφιβάλλει γι’ αυτές. Όποιος δεν περάσει από το στά-
διο της γόνιµης αµφισβήτησης, δεν είναι εύκολο να πιστέψει στις προσωπικές του
δυνάµεις. Γιατί, αν συνέβαινε το αντίθετο και ο νέος υιοθετούσε χωρίς σκέψη και
κρίση την οποιαδήποτε εύκολη λύση, κάποια στιγµή θα συνειδητοποιούσε την α-
πουσία της εσωτερικής διεργασίας. Οπότε, είναι πολύ πιθανόν, να ξεκινήσει, ώρι-
µος πλέον, την προσωπική του επανάσταση. Ας µη µας διαφεύγει, εξάλλου, και το
γεγονός ότι η προαγωγή της επιστήµης και της τεχνολογίας, η εξάλειψη ή ακόµη
και ο περιορισµός των προκαταλήψεων και των δεισιδαιµονιών και, γενικότερα, η
εξέλιξη του πολιτισµού µας βασίστηκε στην αµφισβήτηση και στην αµφιβολία.

2. Χρέος του δασκάλου είναι να µην επιβάλλει έτοιµες λύσεις ή ιδέες, αλλά να θωρα-
κίζει ηθικά το νέο µε αξίες και αρετές· να είναι παραστάτης στον κοινό αγώνα και
όχι να έχει το ρόλο της αυθεντίας. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο ο νέος θα αποκτήσει
πίστη στον εαυτό του και στις δυνάµεις του.

3. Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι η προφορική διδασκαλία είναι πιο σηµαντική από τη γρα-
πτή: "Η προφορική διδασκαλία µε κανέναν τρόπο δεν είναι όπως τα άλλα µαθήµα-
τα". Κι αυτό συµβαίνει, γιατί βασίζεται στη ζωντάνια και στην αµεσότητα. Ο δά-
σκαλος έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει τη µέθοδο διδασκαλίας και να την προσαρ-
µόσει ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζει ο κάθε µαθητής, ακριβώς τη στιγµή
που χρειάζεται αυτήν τη βοήθεια. Τέτοιου είδους βοήθεια δεν µπορούν να προσφέ-
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ρουν τα εγχειρίδια ούτε τα άλλα µέσα διδασκαλίας. 
4. Ο δάσκαλος έχει χρέος, εκτός από το να µεταλαµπαδεύει στους µαθητές γνώσεις

και εµπειρίες, να τους θωρακίζει µε ηθικές αξίες και αρετές. Πρέπει να αποτελεί υ-
γιές πρότυπο και να αγωνίζεται, επιδεικνύοντας την πίστη του στον άνθρωπο.

• ΣΕΛ. 266  
Ποιος κατά το συγγραφέα είναι ο ρόλος της επιστήµης και της επιστηµονικής

γνώσης σ' αυτήν την παιδευτική σχέση; Τι σηµαίνουν, πώς δηλαδή ερµηνεύονται, οι
λόγοι του Κακριδή: "Η επιστήµη µας ενδιαφέρει όχι αν και κατά πόσο οξύνει το νου
του νέου -γι' αυτό δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση. Εδώ µας ενδιαφέρει αν καλλιερ-
γεί την ψυχή του, αν τον κάνει πιο άνθρωπο". ∆ιατυπώστε τη θέση σας και αιτιολο-
γήστε την. ∆είτε και την "Οµιλία του Σεφέρη στη Στοκχόλµη", καθώς και την εισή-
γηση του ∆ελµούζου "Παιδεία και εθνική µόρφωση".

Η επιστήµη, αναµφίβολα, εξυψώνει το πνεύµα και διευρύνει το γνωστικό µας ορί-
ζοντα. Παράλληλα, σκοπεύει ή θα έπρεπε να αποβλέπει και στην ψυχική και την ηθι-
κή καλλιέργεια. Οπωσδήποτε, ρόλος του δασκάλου είναι να προσφέρει γνώσεις
στους µαθητές. Σηµαντικότερος, ωστόσο, ρόλος του είναι η διαπαιδαγώγησή τους.
Πρέπει να τους εµφυσήσει την ιδέα ότι η γνώση και, κατ’ επέκταση, η επιστήµη πρέ-
πει να εξυπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες (η επιστήµη πρέπει να θεωρεί τον άν-
θρωπο αυτοσκοπό και όχι µέσο). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο δάσκαλος
πρέπει να διέπεται από πνεύµα καθολικού ανθρωπισµού.

Ο Σεφέρης ανέφερε στην οµιλία του την κρίση των ηθικών αξιών και την αναγκαι-
ότητα για σύσφιξη των ανθρωπίνων σχέσεων: "σ’ αυτόν τον κόσµο, που ολοένα στε-
νεύει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους". Ο ∆ελµούζος στην εισήγησή του
πρότεινε τον καθολικό ανθρωπισµό ως τη µόνη λύση για την αντιµετώπιση των εκ-
φυλιστικών φαινοµένων στη σύγχρονη ζωή. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Ε. Παπα-
νούτσος: "Προοδέψαµε τούτον τον αιώνα, αλλά δεν ευτυχήσαµε", όπως και ο Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλος: "Ο άνθρωπος, µε το να γίνει υπεράνθρωπος, ξέχασε να γίνει άν-
θρωπος". Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο µεγάλος µας φιλόσοφος, ο Πλάτωνας, χι-
λιάδες χρόνια πριν: "Πάσα επιστήµη χωριζοµένη αρετής πανουργία, ου σοφία φαίνε-
ται".

∆ε χρειάζεται να αναφέρουµε το πλήθος των προβληµάτων που βιώνουµε καθηµε-
ρινά, για να αντιληφθούµε ότι η επιστήµη δε διακρίνεται για το ανθρώπινο πρόσωπό
της. Εποµένως, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη για επαναπροσανατολισµό των σκοπών
της επιστήµης και για ευαισθητοποίηση των επιστηµόνων µε γνώµονα την προάσπιση
των ανθρωπιστικών αξιών.

• ΣΕΛ. 267
Πιστεύει και ο Κακριδής, όπως και ο ∆ελµούζος (σ. 237), ότι "δεν µπορεί να δου-

λέψει κανείς για την ανθρωπότητα παρά µόνο µε το να δουλέψει για την πατρίδα
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του". Αναζητήστε στο λόγο του Κακριδή και στην εισήγηση του ∆ελµούζου τα σχε-
τικά χωρία και σχολιάστε τα.

Στην εισήγηση του ∆ελµούζου εντοπίζουµε τα χωρία που βρίσκονται στις §9-12:
"Η ανθρώπινη ζωή, όσο φτάνει η ιστορία...να τους εκτιµήσει σωστά και να τους βοη-
θήσει". Στο λόγο του Κακριδή εντοπίζουµε τα χωρία που βρίσκονται στις §21-23:
"Όµως έξω από την επιστήµη υπάρχει κι ένας άλλος... και λιγότερο ελληνολάτρες". Ο
∆ελµούζος αναφέρει ότι ο εθνικός χαρακτήρας της παιδείας είναι αναµφίβολος: "δεν
µπορεί να σταθή, ούτε να νοηθή καν µόρφωση, και πολύ λιγώτερο παιδεία, που να
µην έχει εθνικό χρώµα, που να µην είναι εθνική", αφού "το άτοµο µόνο και µόνο για-
τί γεννιέται και µεγαλώνει σε ορισµένη λαϊκή οµάδα και τόπο, παίρνει βαθύτατα ε-
θνική σφραγίδα, µορφώνεται εθνικά και χωρίς το σχολείο". Ο Κακριδής αναφέρει
ότι ο εθνικός χαρακτήρας της επιστήµης είναι αναµφίβολος: "όχι µόνο γιατί στις θε-
ωρητικές ιδιαίτερα επιστήµες η ιδιοσυστασία ενός λαού βάζει δυνατή τη σφραγίδα
της πάνω στην πνευµατική δηµιουργία· και στις εφαρµοσµένες ο επιστήµονας είναι
δεµένος µε τον τόπο του αξεχώριστα".

Εποµένως, αντιλαµβανόµαστε ότι κάθε επιστήµονας πάνω από όλα είναι ένας άν-
θρωπος που έχει διαµορφώσει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τον τρόπο
αντίληψης των πραγµάτων, την κοσµοθεωρία του, γενικότερα, µέσα από τα παραδο-
σιακά και εθνικά του στοιχεία: "Με τα στοιχεία αυτά είναι ζυµωµένη όλη η ύπαρξη
του ατόµου, µ' αυτά αισθάνεται, σκέπτεται, ζει" (∆ελµούζος). Γι’ αυτόν το λόγο έχει
καθήκον να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης της πατρίδας του: "Έργο του ακόµα
είναι να προαγάγει υλικά και πνευµατικά την πατρίδα του" (Κακριδής). Μέσα από
την επιτέλεση του καθήκοντος προς την πατρίδα του, κάθε επιστήµονας επιτελεί και
το χρέος του προς ολόκληρη την οικουµένη: "Στους εθνικούς πολιτισµούς έχει απο-
θέσει η ανθρωπότητα τους θησαυρούς της" (∆ελµούζος) και "δεν µπορεί να δουλέψει
κανείς για την ανθρωπότητα παρά µόνο µε το να δουλέψει για την πατρίδα του" (Κα-
κριδής).

Οι συγγραφείς αναφέρουν, λοιπόν, το ρόλο που διαδραµατίζει η εθνική παιδεία
και ο διεθνικός χαρακτήρας της επιστήµης. Αφού "στους εθνικούς πολιτισµούς βρί-
σκουµε ζωντανές τις ανθρωπιστικές αξίες", τότε αυτές οι αξίες συνδράµουν στην
πρόοδο όχι µόνο του έθνους αλλά και της οικουµένης. Ο διεθνικός χαρακτήρας υπο-
κρύπτει την ιδιοσυστασία του λαού (∆ελµούζος) και ο εθνικός χαρακτήρας υποκρύ-
πτει τις πανανθρώπινες αξίες (Κακριδής).

• ΣΕΛ. 267  
Ιχνογραφήστε το πορτρέτο του δασκάλου και το πορτρέτο του µαθητή, όπως αυτά

αναδύονται από το λόγο του Κακριδή. 

Τόσο ο µαθητής όσο και ο δάσκαλος έχουν αναπτύξει µιαν ιδανική σχέση που δεν
επηρεάζεται από την υλικοτεχνική υποδοµή, την ύλη των γνωστικών αντικειµένων,
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το σύστηµα εξέτασης και βαθµολόγησης. Η σχέση τους είναι περισσότερο πνευµατική
και ψυχική, συνδυαζόµενη από τις εµπειρίες του δασκάλου και τη διάθεση για µάθη-
ση του µαθητή. Aυτός ο τελευταίος παρουσιάζεται ρηξικέλευθος, καινοτόµος και "ά-
πιστος". ∆υσπιστεί µπροστά σε κάθε έτοιµη λύση και σε όποια ανεξερεύνητη απάντη-
ση. ∆ιαθέτει ορµητικότητα, ιδεαλιστικό πνεύµα και πάθος. Όµως, έχει και έµφυτες α-
δυναµίες, τις οποίες έχει χρέος να περιορίσει ο δάσκαλος. Σιγά σιγά ο νέος αρχίζει
να τον περιβάλλει µε εµπιστοσύνη. 

Από την άλλη πλευρά, ο δάσκαλος διακρίνεται για την πίστη του στην αξία του
ανθρώπου, για τις ανθρωπιστικές του ιδέες και για τις ηθικές του αρετές. ∆εν έχει α-
πογοητευτεί από τη ζωή, αλλά παρουσιάζεται πικραµένος. Έχει βαθιά συναίσθηση
της αποστολής του και της ευθύνης του απέναντι στο µαθητή. Μόνη ανταµοιβή του
είναι η αναγνώριση από το νέο της συµβολής του στη διαπαιδαγώγησή του. 

Και οι δύο, ωστόσο, αγαπούν τη γνώση και διαπνέονται από αγάπη για την πατρί-
δα και τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Είναι µεταξύ τους αγαπηµένοι και ο ένας θαυµάζει
τον άλλο, αφού και οι δύο διαπνέονται από ευγενή αισθήµατα.

• ΣΕΛ. 267  
Προσέξτε τον τόνο του λόγου: είναι συγκινησιακός, αυστηρός, ενδιάµεσος; Eίναι

ανάλογος µε την περίσταση;

Ο τόνος του λόγου είναι περισσότερο συγκινησιακός. Αυτό αποδεικνύεται από τη
µεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας, αλλά και από την πληθώρα λέξεων
που αφορούν τα συναισθήµατα στην αµοιβαία σχέση αγάπης και αλληλοκατανόησης.
Σε κάποια σηµεία διακρίνουµε, ωστόσο, και επίσηµο ύφος, όταν, για παράδειγµα, α-
ναφέρει επιστηµονικούς όρους [χάρις, γνωστικά στοιχεία, η σηµασία των θεωρητι-
κών επιστηµών, υποκειµενικοί-αντικειµενικοί παράγοντες, επιστήµη εφαρµοσµένη ή
θεωρητική, φιλολογία, χηµεία, ιατρική]. Αναµφίβολα, ο λόγος κρίνεται κατάλληλος
και ανάλογος µε την περίσταση.

• ΣΕΛ. 267  
Αναζητήστε τις λέξεις που προσδίδουν συγκινησιακό ή επιστηµονικό τόνο στο

κείµενο.

Λέξεις που προσδίδουν συγκινησιακό τόνο: 
à τον οδηγό της ζωής, 
à γεµάτος φλόγα και όνειρο, 
à θρέφει το όραµα του ανθρώπου, 
à ξύπνια νεανική ψυχή, 
à να του ξυπνήσει τον πόθο του καλού, 
à ψυχή άξια να πραγµατώσει κάθε καλό,
à ένα φως θ' ανάψει στην ψυχή του νέου, 
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à πρωτοδοκιµάζει τα φτερά της, 
à πικρή πείρα της ζωής, 
à αµοιβαία έλξη, 
à η ατµόσφαιρα της αµοιβαίας πίστης και αγάπης, 
à το σπέρµα της καλοσύνης, 
à ασκεί την τυραννία της πάνω στον άνθρωπο, 
à µια σπίθα από το θεό.
à ο νικητής της ζωής και όχι ο νικηµένος της,
à να πραΰνει τον ανθρώπινο πόνο και να πολεµήσει το θάνατο,
à η ώρα του χωρισµού,
à να θυµηθείτε, να κουβεντιάσετε,
à να µη σε ξεχνώ, 
à Υπόφερα,
à να σφίξω το χέρι του παλιού µου δασκάλου, κοιτάζοντάς τον στα µάτια.

Λέξεις που προσδίδουν επιστηµονικό τόνο: 
à το κεφάλαιο της ψυχολογίας, 
à γνωστικά στοιχεία,
à υποκειµενικοί παράγοντες, 
à παράγοντες αντικειµενικοί, 
à η σηµασία των θεωρητικών επιστηµών, 
à θεωρητικές κατασκευές, 
à διεθνικό χαρακτήρα, 
à θεωρητικές επιστήµες, 
à η ιδιοσυστασία ενός λαού, 
à βούληση, λογική
à αντικειµενικός δεσµός, 
à επιστήµονας, 
à ψυχολογίας, 
à κλάδο της επιστήµης, 
à επιστήµη εφαρµοσµένη ή θεωρητική, φιλολογία, χηµεία, ιατρική.

• ΣΕΛ. 267
∆ώστε το δοµικό διάγραµµα του κειµένου.

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (§1)
§1: Η πνευµατική σχέση δασκάλου-µαθητή.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (§2 - και 27): Οι υποκειµενικοί και αντικειµενικοί παράγοντες αυ-
τής της σχέσης.
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Οι υποκειµενικοί παράγοντες
§2: Η προσωπικότητα του δασκάλου και η προφορική διδασκαλία.
§3: Ο δάσκαλος είναι ο οδηγός στη ζωή.
§4: Το όραµα οδηγεί το νέο στη σκληρή κριτική.
§5: Η σκληρότητα αποδεικνύει τον ιδανισµό του νέου.
§6: Η απιστία των νέων και το χρέος του δασκάλου.
§7: Η σηµασία της προφορικής διδασκαλίας.
§8: Η αµοιβαία ηθική επίδραση που ασκείται µεταξύ δασκάλου και µαθητή.
§9: Η αµοιβαία υποχρέωση (χάρις) που δένει δάσκαλο και µαθητή.
§10: Η ηθική και πνευµατική υπερτίµηση του µαθητή από το δάσκαλο εξυψώνει το

δεύτερο.
§11: Η αυστηρότητα του δασκάλου· ξαναζεί τη δική του περασµένη ζωή.
§12: Η αµοιβαία έλξη οδηγεί το νέο στην ανάγκη να µεστώσει, να ολοκληρωθεί

(ά κίνητρο).
§13: H πίστη που δείχνει ο ώριµος προς το νέο σπρώχνει αυτόν να µορφώσει το νου

και την ψυχή του (β΄ κίνητρο).
§14: Η αµοιβαία πίστη και αγάπη ενδυναµώνει τη θέληση του νέου: α) πιστεύει στην

αξία του ανθρώπου, β) αποκτά ηθικές αρετές.
§15: Η συµβολή του δασκάλου στον περιορισµό των έµφυτων αδυναµιών.

Οι αντικειµενικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τη σχέση
§16: Η επιστήµη και η γνώση.      
§17: Η προσφορά της επιστήµης και της γνώσης.
§18: Η προσφορά της επιστήµης και της γνώσης στην ηθική καλλιέργεια του νέου.
§19: Η κατάκτηση της γνώσης απαιτεί µόχθο.
§20: Ο βαρύς αλλά και νικηφόρος αγώνας του ανθρώπου πάνω στη γη.
§21: Η αγάπη της πατρίδας: α) η ιδιοσυστασία ενός λαού, β) ο διεθνικός χαρακτήρας

της επιστήµης.
§22: Έργο του επιστήµονα η υλική και πνευµατική προαγωγή της πατρίδας του.
§23: ∆άσκαλος και µαθητής καλλιεργούν το αίσθηµα της φιλοπατρίας.
§24: Η ικανοποίηση του δασκάλου για την πρόοδο του µαθητή.

Ο χωρισµός δασκάλου-µαθητή
§25: Το όνειρο του δασκάλου: η συνάντηση µε το µαθητή και η διατήρηση της σχέσης.
§26: Αναγνώριση από το µαθητή των προσπαθειών του δασκάλου.  
§27: Η ευγνωµοσύνη του µαθητή προς το δάσκαλο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (§28)
§28: Ο δάσκαλος νιώθει το µαθητή του παραστάτη µέσα στη ζωή και στην επιτέλεση

του χρέους.
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• ΣΕΛ. 267
Σηµειώστε λέξεις και φράσεις του κειµένου που χρησιµοποιούνται από το συγ-

γραφέα µεταφορικά (συνδηλωτικά). 

à υφαίνεται µια σχέση, 
à πρόχειρο κοίταγµα, 
à τον οδηγό της ζωής,
à να πλουτίσει το µυαλό του,
à γεµάτος φλόγα και όνειρο, 
à να τη δαµάσει,
à θρέφει το όραµα, 
à το σπίτι της πίστης, 
à νεανική ψυχή, 
à να του ξυπνήσει τον πόθο, 
à να θεµελιώσει,
à πίστη αξερίζωτη, 
à σαν από µια φλόγα που πετιέται, ένα φως θ' ανάψει στην ψυχή, 
à θρέφεται µονάχο του,
à να υψωθεί απέναντι στη µορφή του δασκάλου του,
à ο δάσκαλος κλείνει µέσα του το όραµα του ανθρώπου, 
à στέκει δίπλα στη νεότητα, 
à πρωτοδοκιµάζει τα φτερά της, 
à πλούσιος σε πείρα ζωής, 
à ο νέος έλκεται προς το δάσκαλο, 
à πικρή πείρα, 
à γόνιµο έργο, 
à βαρύ οπλισµό,
à στερεώνει την πίστη, 
à το σπέρµα της καλοσύνης, 
à το φαρµάκι, που θα γυρεύει εκείνη να σταλάξει µέσα του, 
à χυµό ζωογόνο,
à η φύση, που ασκεί την τυραννία της,
à κρύβει στη ψυχή του µέσα µια σπίθα από το θεό, 
à να πραΰνει τον πόνο και να πολεµήσει το θάνατο, 
à η ιδιοσυστασία ενός λαού βάζει τη σφραγίδα της πάνω στην πνευµατική δηµιουργία,
à να βαθύνουν και το νόηµα της φιλοπατρίας, 
à να καλλιεργήσει την επιστήµη του, 
à στην ατέρµονη αυτή λαµπαδηφορία, η φλόγα της λαµπάδας,
à ο νικητής της ζωής, 
à παραστάτη στο χρέος που έχουµε όλοι µας.
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• ΣΕΛ. 267
Αναζητήστε στο κείµενο µια παράγραφο που χαρακτηρίζεται από λιτότητα, και

µιαν άλλη που χαρακτηρίζεται από την πειστικότητα της.

Παράγραφοι που διακρίνονται για τη λιτότητα στην έκφραση: 
§1: "Ανάµεσα στο µαθητή...πνευµατικό επίπεδο",  
§2: "Στο πρώτο πρόχειρο κοίταγµα... να είναι αληθινά µια προσωπικότητα",
§8: "Συχνά µιλούµε...απ’ ό,τι εκείνος".

Παράγραφοι που διακρίνονται για την πειστικότητα:
§3: "Ο νέος γυρεύει...κατάκτηση της ζωής",
§10: "Όπως ο µαθητής...στα έσχατά του όρια",
§14: "Η ατµόσφαιρα αυτής της αµοιβαίας πίστης και αγάπης... θα δοκιµάζει ν' απα-

ντάει µε την αρετή του".
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¢IABAZø KAI °PAºø

ΘEΩPIA
Το διάβασµα και το γράψιµο αποτελούν δύο συµπληρωµατικές δραστηριότητες

του ανθρώπου. Με το διάβασµα γινόµαστε δέκτες των γραπτών µηνυµάτων (απόψε-
ων, σκέψεων, αντιλήψεων, συναισθηµάτων, ιδεών), ενώ µε το γράψιµο γινόµαστε πο-
µποί των γραπτών µηνυµάτων (έκφραση ατοµικής γνώµης). 

I. ∆IABAZΩ
∆ιαβάζω και κατανοώ

à Ανάγνωση: διαδικασία µε την οποία αποκτούµε περιορισµένες γνώσεις, αφού
πολλές φορές δεν κρίνουµε ούτε και αποµνηµονεύουµε τα νοήµατα.  

à Αποστήθιση: παθητική διαδικασία αποµνηµόνευσης των νοηµάτων.
à ∆ιάβασµα: δηµιουργική αφοµοίωση γνώσεων. Προϋποθέτει κρίση και λογική επε-

ξεργασία από µέρους του αναγνώστη. 
à Κατανόηση: διαδικασία µε την οποία όχι µόνο διαβάζουµε και εντοπίζουµε τα βα-

θύτερα νοήµατα του γραπτού λόγου, αλλά είµαστε σε θέση και να τα αποδώσουµε
µε δικά µας λόγια. 

∆ιαβάζω και αναλύω ένα κείµενο
Με την κατανόηση συλλαµβάνουµε το νόηµα και το σκοπό του κειµένου. Με την α-

νάλυση διερευνούµε το περιεχόµενο, διακρίνουµε τα µέρη από τα οποία αποτελείται.
Εντοπίζουµε τις προσωπικές γνώµες και τις αλήθειες, ανακαλύπτουµε τα συµπερά-
σµατα, διερευνούµε τον τρόπο σύνδεσης των ιδεών  και διαχωρίζουµε το ουσιώδες
από το επουσιώδες. Ειδικότερα:
à αναγνωρίζουµε, διακρίνουµε και ταξινοµούµε τα στοιχεία του κειµένου,
à ανακαλύπτουµε, διασαφηνίζουµε τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των στοιχείων

και τις αλληλεπιδράσεις, 
à αναγνωρίζουµε τις αρχές οργάνωσης του κειµένου, διερευνούµε τη δοµή του. 

II. ΓPAΦΩ
1. ANAΛYΩ TO ΘEMA ΠOY ΠPOKEITAI NA ANAΠTYΞΩ

Η διαπραγµάτευση ενός θέµατος προϋποθέτει απόλυτη κατανόηση και συγκέντρω-



ση επαρκούς υλικού. Το υλικό µπορούµε να το συγκεντρώσουµε µε την ανάλυση του
θέµατος. Η ανάλυση υλοποιείται µε τις παρακάτω µεθόδους:
à του ορισµού: συγκεντρώνουµε και διασαφηνίζουµε τα βασικά γνωρίσµατα της έν-

νοιας.
à της διαίρεσης: διακρίνουµε, διαχωρίζουµε την κεντρική έννοια στα µέρη που την

απαρτίζουν.
à της διευκρίνισης: εξετάζουµε το θέµα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, επεξηγού-

µε τις απόψεις µας ή την έννοια µε παραδείγµατα.
à της σύγκρισης και αντίθεσης: εντοπίζουµε οµοιότητες ή διαφορές της κεντρικής

έννοιας µε άλλες έννοιες. Η επισήµανση των διαφορών και των οµοιοτήτων µπο-
ρεί να γίνει µε αναφορές στο παρελθόν και στο παρόν.

à της αιτιολογικής ανάλυσης: εντοπίζουµε τις αιτίες που προκάλεσαν το πρόβληµα
ή το φαινόµενο, καθώς και τις επιδράσεις που επιφέρει στη ζωή µας. 

à Τέλος, έχουµε την ανάλυση διαδικασίας: επεξηγούµε τον τρόπο λειτουργίας ενός
φαινοµένου ή την εξελικτική διαδικασία µιας εφεύρεσης.

2. OPΓANΩNΩ KAI ΣYNΘETΩ TO YΛIKO ΠOY ΣYΓKENTPΩΣA
Σύνθεση είναι η οργάνωση των πληροφοριών, των ιδεών και, γενικότερα, των

στοιχείων σε κύρια και δευτερεύοντα. Η σύνθεση προϋποθέτει ότι οι ιδέες θα διέπο-
νται από λογική αλληλουχία και ότι θα είναι διαρθρωµένες µε τέτοιον τρόπο, ώστε
να δίνουν ένα καλά δοµηµένο σύνολο (διάγραµµα). 

Με το διάγραµµα εξασφαλίζουµε:
à σαφή διαχωρισµό προλόγου, κυρίου µέρους και επιλόγου,
à ευδιάκριτο διαχωρισµό των ιδεών και το συσχετισµό τους µε το σύνολο.

Η πιο βολική/βασική µορφή διαγράµµατος είναι η ακόλουθη:

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Θέµα.
2. Προσωπική θέση.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. Κύρια ιδέα ή πληροφορία.

Α. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.
Β. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

1. ∆ιασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.
2. ∆ιασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας. 

Γ. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.
ΙΙ. Κύρια ιδέα ή πληροφορία.

Α. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.
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1. ∆ιασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.
Β. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία. 
Γ. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

1. ∆ιασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.
2. ∆ιασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.

ΙΙΙ. Κύρια ιδέα ή πληροφορία.
Α. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία. 
Β. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.
Γ. ∆ευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ανακεφαλαίωση της αρχικής προσωπικής θέσης ή σύνοψη των όσων αναφέρθη-

καν. Μπορεί να περιέχει και τρόπους αντιµετώπισης κάποιου φαινοµένου. 

3. ANAΠTYΣΣΩ TO ΘEMA KATA ΠAPAΓPAΦO -
TPOΠOI ΓIA THN ANAΠTYΞH MIAΣ ΠAPAΓPAΦOY

Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

Η παράγραφος αποτελείται από τρία βασικά µέρη:
α) τη θεµατική περίοδος, 
β) τις λεπτοµέρειες/σχόλια και
γ) την περίοδο - κατακλείδα. 

à Θεµατική περίοδος: εκφράζει τη βασική, την κατευθυντήρια ιδέα της παραγράφου.
Καθορίζει εκ των προτέρων το θέµα που θα αναπτύξει στην παράγραφο ο συγγρα-
φέας και διευκολύνει τους αναγνώστες να κατανοήσουν το περιεχόµενο της παρα-
γράφου. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η θεµατική περίοδος δεν είναι υποχρεωτικά
η πρώτη πρόταση. Επίσης, από τη θεµατική περίοδο ή από κάποια λέξη-κλειδί που
αυτή περιέχει µπορούµε να εξάγουµε τον πλαγιότιτλο της παραγράφου.

à Λεπτοµέρειες/σχόλια: χωρίζονται σε βασικές και βοηθητικές λεπτοµέρειες. Οι βα-
σικές λεπτοµέρειες αναπτύσσουν την κύρια ιδέα της παραγράφου, παρουσιάζο-
ντάς µας µια νέα ή διαφορετική άποψη της κύριας ιδέας, ή υποστηρίζουν άµεσα
την κύρια ιδέα της παραγράφου, καθιστώντας την πιο κατανοητή. Οι βοηθητικές
λεπτοµέρειες υποστηρίζουν έµµεσα την κύρια ιδέα της παραγράφου, βοηθώντας τη
βασική πρόταση να διασαφηνίσει αυτήν την ιδέα πιο αποτελεσµατικά.

à Περίοδος - κατακλείδα: συνοψίζει όσα αναφέρθηκαν για την κύρια ιδέα της παρα-
γράφου και, συγχρόνως, δίνει µια ολοκληρωµένη µορφή στην παράγραφο. Πολλές
φορές, ωστόσο, απουσιάζει.
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ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

Τα βασικά χαρακτηριστικά/αρετές της παραγράφου είναι τα εξής:
α) σαφής σκοπός,
β) επαρκής ανάπτυξη,
γ) ενότητα,
δ) αλληλουχία, 
ε) συνοχή,
στ) έµφαση,
ζ) συνεκτικότητα (όχι µόνο της παραγράφου, αλλά και του κειµένου).

Ειδικότερα:

à Σαφής σκοπός: η θεµατική περίοδος πρέπει να εκθέτει µε σαφήνεια, ακρίβεια και
συντοµία την κύρια ιδέα της παραγράφου και να εκφράζει τη θέση του συγγραφέα
απέναντι στο θέµα του (την οπτική γωνία θεώρησης των πραγµάτων). Ο αναγνώ-
στης θα πρέπει να αντιλαµβάνεται ποιο ακριβώς είναι το θέµα, την ιδέα που επι-
διώκει να πραγµατευτεί ο συγγραφέας.

à Επαρκής ανάπτυξη: η ιδέα της θεµατικής περιόδου µπορεί να αναπτυχθεί µε:
à Παραδείγµατα: η θεµατική ιδέα της θεµατικής περιόδου επεξηγείται, διευκρι-

νίζεται και υποστηρίζεται µε παρουσίαση κατάλληλων και χαρακτηριστικών
παραδειγµάτων. Ίσως να υπάρχουν οι παρακάτω λέξεις και φράσεις στις λε-
πτοµέρειες/σχόλια: "για παράδειγµα", "ως παράδειγµα", "αδιάσειστα τεκµήρια
αποτελούν", "µπορούµε να παραθέσουµε πειστικές αποδείξεις", "π.χ."...

à Σύγκριση /αντίθεση: εντοπίζουµε τις οµοιότητες ή τις διαφορές που υπάρχουν
στα συγκρινόµενα µέλη της θεµατικής περιόδου. Η σύγκριση και αντίθεση µπο-
ρεί να γίνει µε δύο τρόπους: α) µε την προβολή όλων των γνωρισµάτων ή των
ιδιοτήτων του πρώτου µέλους και έπειτα µε την παρουσίαση των ιδιοτήτων
του δεύτερου µέλους, β) µε την επισήµανση σηµείο προς σηµείο των οµοιοτή-
των ή των διαφορών των δύο συγκρινόµενων µελών. Στα σχόλια µπορεί να πε-
ριέχονται οι παρακάτω λέξεις και φράσεις/κλειδιά: "από τη µια πλευρά", "από
την άλλη πλευρά", "ενώ", "µολονότι", "αντίθετα"...

à Αιτιολόγηση: η προσωπική κρίση που περιέχεται στη θεµατική περίοδο χρειά-
ζεται αιτιολόγηση µε λογικά επιχειρήµατα. Στα σχόλια µπορεί να περιέχονται
οι παρακάτω λέξεις και φράσεις/κλειδιά: "γιατί", "διότι", "επειδή", "και δεν εί-
ναι ο µόνος λόγος", "δεν είναι η µοναδική αιτία"...

à Ορισµός: επεξηγούµε τη θεµατική έννοια και εκθέτουµε τα κύρια γνωρίσµατά
της (βάθος της έννοιας). Στα σχόλια µπορεί να περιέχονται οι παρακάτω λέξεις
και φράσεις/κλειδιά (όπου Χ εννοείται η έννοια): "µε τον όρο Χ εννοούµε...",
"Χ είναι...", "σύµφωνα µε τον ορισµό τού τάδε...", "το Χ µπορούµε να το ορί-
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σουµε ως...", "όταν αναφέρουµε το Χ εννοούµε...", "η έννοια Χ είναι...", "ονοµά-
ζουµε Χ...".

à ∆ιαίρεση: διαχωρίζουµε τη θεµατική έννοια και εκθέτουµε τα µέρη που την α-
ποτελούν (πλάτος της έννοιας). Με τη διαίρεση αναλύουµε ένα όλο (γένος) στα
µέρη του (είδη), έχοντας ως διαιρετική βάση κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισµά
τους. Τέλος, η διαίρεση πρέπει να είναι τέλεια, δηλαδή να περιλαµβάνει όλα τα
µέρη (είδη) της έννοιας, και συνεχής, δηλαδή να µην αναφέρουµε στη θέση του
είδους µια υποκατηγορία του. Στα σχόλια µπορεί να περιέχονται οι παρακάτω
λέξεις και φράσεις/κλειδιά: "τη Χ έννοια µπορούµε να τη διαχωρίσουµε, να τη
διακρίνουµε, να την επιµερίσουµε, να τη διαιρέσουµε σε...".

à Αίτια/αποτελέσµατα: αναφέρουµε το αίτιο, αλλά και το αποτέλεσµα που αυτό
επιφέρει. Στα σχόλια µπορεί να περιέχονται οι παρακάτω λέξεις και
φράσεις/κλειδιά: "όταν συµβαίνει αυτό...τότε έχουµε ως συνέπεια ή αποτέλε-
σµα ή επίπτωση εκείνο", "όταν επικρατεί αυτό...τότε ασκείται επίδραση ή επιρ-
ροή σε...", "τα αποτελέσµατα αυτού του φαινοµένου είναι διάχυτα σε όλες τις
πτυχές της ζωής µας...". 

à Αναλογία: ο συγγραφέας βεβαιώνει µια οµοιότητα ανάµεσα σε δύο ή περισσό-
τερα πράγµατα, ανόµοια εντελώς από άλλη άποψη, δηλαδή τα παραλληλίζει.
Στη θεµατική περίοδο, σχεδόν σίγουρα, υπάρχει κάποια παροµοίωση. Στα σχό-
λια εντοπίζουµε την περιγραφή ενός αντικειµένου και τις αναλογίες που µπο-
ρεί να έχει µε την έννοια που διαπραγµατεύεται ο συγγραφέας. Στα σχόλια, ε-
πίσης, µπορεί να περιέχονται οι παρακάτω λέξεις και φράσεις/κλειδιά: "όπως
συµβαίνει σε αυτήν την περίπτωση...το ίδιο συµβαίνει και εδώ ή κάτι ανάλογο
συµβαίνει και σ’ αυτό".

à Συνδυασµός µεθόδων: ανάπτυξη της παραγράφου µπορεί να περιέχει περισσό-
τερους του ενός τρόπους ανάπτυξης, για παράδειγµα ορισµό και διαίρεση ή
παραδείγµατα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

v Ανάπτυξη παραγράφου µε τη µέθοδο των παραδειγµάτων
"Αγνοούν οι γονείς ότι τα παιδιά τους στην περίοδο αυτή, επιθυµώντας να απο-

κτήσουν την αυτονοµία τους και να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους, ενεργούν
συχνά αντίθετα προς τις πατρικές επιθυµίες και ορέξεις. Και η αντίδραση αυτή είναι
τόσο µεγαλύτερη, όσο πιο έντονη είναι η επιµονή των γονέων στη συµµόρφωση των
παιδιών τους προς το πατρικό µοντέλο τρόπου ζωής. Αν, π.χ., αρέσουν στους γονείς
τα κοντά µαλλιά και µιλούν µε ειρωνεία για τους "µακρυµάλληδες", εξωθούν µε τον
τρόπο τους αυτόν περισσότερο τον έφηβο γιο τους να γίνει "µακρυµάλλης", παρά να
προτιµήσει τα κοντά µαλλιά. Αν αρέσει στους γονείς η κλασική µουσική ή τα παλιά
τραγούδια, ενώ η µοντέρνα µουσική αντιµετωπίζεται µε περιφρόνηση, οι προτιµήσεις
των παιδιών θα στραφούν µάλλον προς τη µοντέρνα έξαλλη µουσική. Αν υπερτονίζε-
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ται στην οικογένεια η αξία της σεµνής ενδυµασίας και αποδίδεται µεγάλη σηµασία
στην εξωτερική εµφάνιση, οι πιθανότητες να προτιµήσει ο έφηβος το έξαλλο ντύσιµο
είναι πάρα πολλές. Αν οι γονείς προτιµούν ιδιαίτερα την καλή συµπεριφορά και α-
ποδίδουν µεγάλη σηµασία στο τυπικό "saνoir-νiνre", το παιδί, επιδιώκοντας να α-
παλλαγεί από την πατρική κηδεµονία, µπορεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Πά-
µπολλα είναι τα παραδείγµατα, τα οποία θα µπορούσε κανείς να αναφέρει σχετικά
µε αυτήν την τάση των εφήβων να δρουν αντίθετα προς τις επιθυµίες των γονέων
τους, µε πρόδηλη συχνά την πρόθεση να τους ερεθίσουν".

v Ανάπτυξη παραγράφου µε τη µέθοδο της σύγκρισης/αντίθεσης
"Μία καλύβα Εσκιµώων δεν έχει καµιά απολύτως οµοιότητα µε µία καλύβα Ινδιά-

νων. Οι τελευταίοι φτιάχνουν την καλύβα τους γύρω από ένα πλαίσιο από κοντάρια.
Tα µπήγουν στο χώµα πλάγια, έτσι που να ενώνονται σ' ένα σηµείο στην κορυφή,
σχηµατίζοντας ένα είδος πυραµίδας. Την απόσταση ανάµεσα στα κοντάρια την καλύ-
πτουν µε φλούδες ή ψάθες ή και µε ακατέργαστες προβιές. Μπαίνουν στην καλύβα
τους σηκώνοντας ένα πτερύγιο του εξωτερικού καλύµµατος. Oι Εσκιµώοι, αντίθετα,
φτιάχνουν ηµιυπόγεια την καλύβα τους. Τη χτίζουν µε πέτρες, που τις σκεπάζουν κα-
τόπιν µε βρύα. Γεµίζουν έπειτα τις ρωγµές µε περισσότερα βρύα και τέλος συσσωρεύ-
ουν χιόνι στα πλάγια και πάνω. Για να µπουν στην καλύβα τους, στηρίζονται στα χέ-
ρια και στα γόνατα και σέρνονται µέσα σ’ ένα µακρύ διάδροµο, που έχουν σκάψει
κάτω από το χιόνι. Ούτε η ινδιάνικη καλύβα ούτε η καλύβα των Εσκιµώων φαίνεται
να είναι µία κατοικία όπου θα µπορούσε να ζήσει ένας πολιτισµένος άνθρωπος".

v Ανάπτυξη παραγράφου µε τη µέθοδο της αιτιολόγησης
"Από παιδαγωγική άποψη, το θέµα της ενότητας στη γλώσσα είναι θεµελιώδες. Γιατί

είναι γνωστό ότι ο ενιαίος χαρακτήρας της γλώσσας ασκεί άµεση επίδραση πάνω στην
ευφυΐα του παιδιού, τη συγκρότησή της και την έκφρασή της κατά τρόπο οργανικό.
(Γιατί) Εφόσον οι πνευµατικές ικανότητες αναπτύσσονται ταυτόχρονα µε τη γλώσσα,
είναι ολοφάνερο ότι η µάθηση της γλώσσας τελικά σηµαίνει καλλιέργεια της ευφυΐας.
Γι' αυτό το λόγο oι ατέλειες στο διανοητικό τοµέα (φράσεις χωρίς περιεχόµενο, αδυνα-
µία στη λογική οργάνωση της ύλης κτλ.) δεν πρέπει να αναζητούνται έξω από το γλωσ-
σικό όργανο που χρησιµοποιείται (...). Η δηµοτική γλώσσα µας έχει γραµµατική ενότη-
τα. Η ενότητα αυτή έχει την έννοια της συγχώνευσης σ' ένα ενιαίο γραµµατικό σύστηµα
µε φωνητική, µορφολογική και λεξιλογική συνέπεια και οµοιογένεια. Tο σηµείο αυτό
είναι πολύ σηµαντικό για την κατανόηση της υφής της δηµοτικής. Γιατί θα µπορούσε
να προβληθεί το επιχείρηµα (που προβλήθηκε) ότι η δηµοτική έχει δεχτεί γλωσσικά
στοιχεία µε ποικίλη προέλευση (λόγια, λαϊκά, ξένα) που την καθιστούν γλώσσα ανο-
µοιογενή oκαι είναι µερικοί που αυτό, θαρρείς, επιζητούν απ' αυτή, την ανοµοιογένεια.
Όµως αν και η δηµοτική έχει πραγµατικά δεχτεί τα στοιχεία αυτά, ο χαρακτήρας της
παραµένει γενικά οµοιογενής oι κάποιες εξαιρέσεις αποτελούν λεπτοµέρειες που δεν
αλλοιώνουν τη γενική εικόνα, γιατί όλα τα στοιχεία προσαρµόστηκαν κατά το δυνατόν
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φωνητικά και ιδίως µορφολογικά στο γραµµατικό σύστηµα της δηµοτικής". 
v Ανάπτυξη παραγράφου µε τη µέθοδο του ορισµού

"...Ο ανθρωπισµός είναι η συµφιλίωση του ανθρώπου µε τον άνθρωπο. Η προσπά-
θεια να εννοηθεί ο άνθρωπος από τον άνθρωπο, αυτό που κοινότερα ονοµάζεται αν-
θρωπιά του ανθρώπου...". 

"...Ο άνθρωπος oιδού κοντά στους άλλους και ένας ακόµη ορισµός του είναι το
έµβιο ον το κατ' εξοχήν προορισµένο και διψασµένο για αλλαγή, το ζώο που δεν έχει
ακόµη διατρέξει ολόκληρη την τροχιά του πεπρωµένου του και κινείται ακατάπαυτα
προς νέους, αδοκίµαστους τρόπους ζωής, ίσως και προς νέες µορφές σωµατικής διά-
πλασης...". 

v Ανάπτυξη παραγράφου µε τη µέθοδο της διαίρεσης
"Η ποίηση µπορεί να διαιρεθεί αδροµερώς σε τρία µέρη: στην επική, στη λυρική

και στη δραµατική. Οι µορφές αυτές αντανακλούν τις πολιτικές και κοινωνικές συν-
θήκες µέσα στις οποίες εµφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν. Έτσι, η επική ποίηση εκ-
φράζει το πνεύµα και τα ιδανικά κατά την εποχή της βασιλείας, όπου η αγωνιστική
διάθεση και η παλικαριά θεωρούνταν oι µεγαλύτερες αρετές του ανθρώπου. Αντίθε-
τα, την ταραγµένη εποχή, που στα πράγµατα βρίσκονταν οι ευπατρίδες αριστοκρατι-
κοί, και κάτω από την απειλή των ναυτικών και των βιοµηχάνων, που µε τον πλούτο
τους κατακτούσαν όλο και περισσότερα πολιτικά δικαιώµατα, αναπτύχθηκε η λυρική
ποίηση. Αργότερα, την εποχή της  δηµοκρατίας, δηµιουργείται µία νέα µορφή ποίη-
σης, που αγκαλιάζει τις λαχτάρες και τους πόθους ολόκληρου του λαού, η δραµατική
ποίηση". 

v Ανάπτυξη παραγράφου µε τη µέθοδο των αιτίων και αποτελεσµάτων
Τα αποτελέσµατα της δωρικής εισβολής (αιτία) δεν άργησαν να φανούν. Όπου ε-

γκαταστάθηκαν oι ∆ωριείς, σταµάτησε κάθε πρόοδος, η τέχνη οπισθοδρόµησε και oι
άνθρωποι ξαναγύρισαν στις πρωτόγονες συνήθειες. Tα αγγεία τώρα είναι χοντροειδή
και µεγάλα, µε άτεχνες παραστάσεις ή απλά γεωµετρικά σχήµατα, εν αντιθέσει προς
τα κοµψά κρητοµυκηναϊκά µε τις φυσικότατες παραστάσεις. Η θαλασσοκρατία πέρα-
σε στα χέρια των Φοινίκων. Ακολούθησαν κύµατα µεταναστεύσεων προς τα νησιά
του Αιγαίου Πελάγους και τα µικρασιατικά παράλια". 

à Ενότητα: όλες οι προτάσεις της παραγράφου πρέπει να διακρίνονται από ενότητα
και να συνδέονται µε την κύρια ιδέα. Οι λεπτοµέρειες που δε σχετίζονται µε το κύ-
ριο θέµα, διασπούν την ενότητα και τη νοηµατική αλληλουχία της παραγράφου.

à Αλληλουχία: οι λεπτοµέρειες πρέπει να συνδέονται λογικά. ∆ηλαδή:
à Αφηγηµατική παράγραφος: αν πρόκειται για ιστορική αναδροµή, τα γεγονότα

πρέπει να παρουσιαστούν µε τη χρονολογική σειρά που συνέβησαν.
à Περιγραφική παράγραφος: οι λεπτοµέρειες προβάλλονται µε τη θέση που κατέ-
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χουν στο χώρο, αλλά και µε τη σχέση που έχουν µεταξύ τους. 
à Επεξηγηµατική παράγραφος: είτε µε χρονολογική σειρά, αν πρόκειται για κά-

ποιο φαινόµενο ή για µια διαδικασία ή λειτουργία που αποτελείται από στά-
δια, είτε αναφέρουµε πρώτα τους ευκολονόητους και γνωστούς όρους ή λεπτο-
µέρειες και έπειτα τους δυσνόητους και άγνωστους. Με αυτόν τον τρόπο, είναι
δυνατή η απρόσκοπτη παρακολούθηση της σκέψης του συγγραφέα από τον α-
ναγνώστη.

à Αποδεικτική παράγραφος: οι λεπτοµέρειες τοποθετούνται µε σειρά, πρώτα οι
ασήµαντες και έπειτα οι σηµαντικές.

à Συνοχή: επιτυγχάνεται µε τη λογική κατάταξη των λεπτοµερειών, ώστε η παρακο-
λούθηση του κειµένου από τον αναγνώστη να γίνεται χωρίς χάσµατα στο νόηµα.
Ειδικότερα η συνοχή επιτυγχάνεται µε: α) τη σταθερότητα, β) την οικονοµία, γ) τη
σύνδεση γεγονότων και καταστάσεων και δ) τη χρήση µεταβατικών/διαρθρωτικών
λέξεων και εκφράσεων.

à H σταθερότητα προσδίδεται µε:

1) την επαναδροµή/επανάληψη (πλήρη και µερική) ή παράφραση λεξιλογικών
στοιχείων. Για παράδειγµα: 

v Πλήρης επανάληψη: "Οι άνθρωποι δεν µιλούσαν πάντοτε για πρόοδο. Η ιδέα της
προόδου προσδιορίζεται ιστορικά και αναφέρεται µόνον σε έναν κύκλο πολιτι-
σµού, στον δικό µας. Σε άλλους κύκλους πολιτισµών δεν υπήρχε τέτοια ιδέα, ούτε
στην αρχαία Ελλάδα ούτε στην Ανατολή ούτε στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Τούτο
σηµαίνει, πως η ιδέα και η αντίστοιχη έννοια της προόδου συνάπτεται προς την
γενικότερη κοσµοαντίληψη µιας εποχής, και ιδίως µε τον τρόπο που η εποχή νοη-
µατοδοτεί και εµβιώνει τον χρόνο. Όταν ο χρόνος βιώνεται εσωτερικά, ισχύουν
άλλες κατευθυντήριες ιδέες. Ιδέες του προορισµού, του πεπρωµένου, της µοίρας,
της σωτηρίας, της πρόνοιας. Όταν ο χρόνος βιώνεται εξωτερικά, ισχύει η αρχή του
αιτίου - αποτελέσµατος, της προόδου, της συνεχούς καλυτέρευσης των όρων της
πνευµατικής και υλικής ζωής". 

vΜερική επανάληψη: "Με τον όρο κοινωνικοποίηση εννοούµε την εξελικτική διαδι-
κασία, σύµφωνα µε την οποία το άτοµο εντάσσεται οµαλά στο κοινωνικό σύνο-
λο...". 

v Παράφραση: "Η κοινωνικοποίηση, η εξελικτική διαδικασία, σύµφωνα µε την ο-
ποία το άτοµο εντάσσεται οµαλά στο κοινωνικό σύνολο..."..

2) τον παραλληλισµό: χρησιµοποίηση ίδιων σχηµάτων (ρηµάτων και αντικειµένων
ή µετοχής ενεργητικού ενεστώτα). Για παράδειγµα:  

v "Ρυπαίνοντας το έδαφος, µολύνοντας το νερό, εξαντλώντας τους φυσικούς πό-
ρους και αλλοιώνοντας τις κλιµατολογικές συνθήκες, δηµιουργούµε τις προϋποθέ-
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σεις για τον αφανισµό του ανθρωπίνου γένους".
à H οικονοµία προσδίδεται:

1) µε την αναφορά αντωνυµιών. Για παράδειγµα:
v "Η παιδεία ορίζεται ως ιδανικό που στοχεύει στην πνευµατική και ηθική ολοκλή-

ρωση του ανθρώπου. Πρώτο µέληµά της είναι η ανάπτυξη των σωµατικών και
πνευµατικών προσόντων του. Αυτά και θα του χαρίσουν φυσική και πνευµατική
υγεία και θα πολλαπλασιάσουν τα ενδιαφέροντά του. Αυτή θα αναπτύξει την κρί-
ση και την αντίληψή του". 

2) µε τη δείξη του προσώπου, του τόπου και του χρόνου. Για παράδειγµα:
v ∆είξη προσώπου: "Είναι γενικά αποδεκτό...", "Είναι κοινό τόπος ότι...", "∆εν υ-

πάρχει αµφιβολία ότι...", "Θεωρείται...", "Η σύγχρονη κοινωνία...", "Η κοινωνία
θεωρεί...".

v ∆είξη τόπου: "Αυτή η περίοδος ή η εποχή...", "Εδώ...", "Εκεί...", "Βρισκόµαστε στο
σηµείο...", "Έχουµε φθάσει σε σηµείο...".

v ∆είξη χρόνου: "Πριν από....", "Μετά...", Έπειτα...", "Στο παρελθόν...", "Σε άλλες ε-
ποχές...".

à Σύνδεση γεγονότων και καταστάσεων. Ειδικότερα µε: 

v Παράταξη, συνδέει όµοιες καταστάσεις: "και, επιπλέον, επίσης".
v Αντίθεση, συνδέει λεπτοµέρειες της ίδιας κατάστασης αντιθετικά: "αλλά, όµως, ε-

ντούτοις".
v ∆ιάζευξη, συνδέει λεπτοµέρειες διαφορετικής κατάστασης, από τις οποίες µόνο η

µία είναι ορθή και σύµφωνη µε την πραγµατικότητα: "ή, είτε...είτε".

à Η χρήση µεταβατικών/διαρθρωτικών λέξεων και εκφράσεων γεγονότων και κατα-
στάσεων µπορεί να δηλώνει:  

v Έµφαση: είναι αξιοσηµείωτο ότι, αξιοπρόσεχτο είναι, αξίζει να τονιστεί ή θα ήθε-
λα να τονίσω, ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρείται, δε φτάνει µόνο αυτό· χρειάζεται
και, ας σηµειωθεί, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ...

v Αντίθεση/εναντίωση: αλλά, όµως, αν και, εντούτοις, ακόµα και αν, ωστόσο, από
την άλλη πλευρά, εξάλλου, αντίθετα, µολονότι, παρόλο που, δεν πρέπει ωστόσο να
αγνοήσουµε και το γεγονός ότι, θα διατυπωθεί ίσως η αντίρρηση στο σηµείο αυτό,
οι απόψεις που διατυπώνονται πάνω στο θέµα αυτό είναι διαµετρικά αντίθετες, ε-
κτός τούτου, όµως ...

v Αίτιο αποτέλεσµα: επειδή, γιατί, διότι, έτσι, γι' αυτόν το λόγο, τις αιτίες αυτού
του προβλήµατος θα πρέπει να τις αναζητήσουµε, για τους παραπάνω λόγους, αυ-
τό οφείλεται σε, αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ένα άλλο δυσάρεστο επακόλουθο ή επί-

¢π∫∞π√™ ∫∞π ∞¢π∫√™ §√°√™ 325



πτωση ...
v Παράδειγµα: αντιπροσωπευτικό ή χαρακτηριστικό παράδειγµα, για παράδειγµα,

παραδείγµατος χάρη, λόγου χάρη...
vΌρο-προϋπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που, υπό τον όρο ότι, µε την προϋ-

πόθεση ότι ...
v Επεξήγηση: δηλαδή, µε άλλα λόγια, για να γίνω πιο σαφής ή κατανοητός, ειδικότε-

ρα, µια διευκρίνιση στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητη ...
v Χρονική σχέση, διαδοχή ή σειρά: τώρα, πριν από, πρώτα, ύστερα, από τα προη-

γούµενα, προηγουµένως, έπειτα, όταν, αργότερα, ταυτόχρονα, στη συνέχεια, τέ-
λος...

v Συµπέρασµα: εποµένως, συνεπώς, για να συνοψίσουµε, επιλογικά, ανακεφαλαιώ-
νοντας, συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι, αντιπαραθέτοντας τις παραπάνω απόψεις
καταλήγουµε εύκολα στο συµπέρασµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε άλλα λόγια,
επιλογικά, συγκεφαλαιώνοντας...

v Οµοιότητα, αναλογία, συµπλήρωση: επίσης, παράλληλα, οµοίως, παρόµοια, επι-
πλέον, σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάτι ανάλογο ισχύει και, εκτός από αυτά...

v Απαρίθµηση επιχειρηµάτων: πρώτο, δεύτερο, τέλος, επιπρόσθετα, επιπλέον, κατ’
αρχάς...

v Βεβαιότητα: είναι γεγονός, είναι γενικά παραδεκτό, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι, α-
ποτελεί κοινή διαπίστωση, είναι σαφές, υποστηρίζεται από πολλούς ότι, αναµφι-
σβήτητα, αναντίρρητα, αναντίλεκτα...

v Προτροπή-λύση: πρέπει, χρειάζεται, επιβάλλεται, οφείλουµε να, αποτελεί πρωταρ-
χική υποχρέωση, τη λύση στο πρόβληµα θα δώσει, για την καλύτερη αντιµετώπιση
του προβλήµατος ...

à Έµφαση: επιτυγχάνεται α) µε τη θέση που δίνουµε στις λεπτοµέρειες µέσα στην
παράγραφο και β) µε την έκταση που δίνουµε στις λεπτοµέρειες µέσα στην παρά-
γραφο.  

à Συνεκτικότητα: είναι εκείνη η λειτουργία του κειµένου που, µε τη συµµετοχή όλων
του των προτάσεων, συµβάλλει στη σύνθεση των επιµέρους ιδεών, επιχειρηµάτων
και τεκµηρίων και στην επίτευξη ενιαίου νοήµατος. Είναι η λογική αλληλουχία
που διαπερνά όλες τις σκέψεις του συγγραφέα σαν συνεκτικός ιστός.

4. ΕΛEΓXΩ TO KEIMENO MOY

Ειδικότερα στο κείµενο προσέχουµε:

α. Ως προς το περιεχόµενο:
v την ενότητα: ανάµεσα στις κύριες και δευτερεύουσες ιδέες.
v την πληρότητα: την επαρκή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του θέµατος.

EKºPA™H-EK£E™H °ã ENIAIOY §YKEIOY326



v την αποδεικτική και πειστική επιχειρηµατολογία.

β. Ως προς τη δοµή:
v τη λογική αλληλουχία.
v τη συνεκτικότητα. 
v τη συνοχή.

γ. Ως προς τη γλώσσα:
v την ακρίβεια: τη χρήση κατάλληλων λέξεων ανάλογα µε την περίσταση.
v τη σαφήνεια: τη συντακτική και γραµµατική ορθότητα των προτάσεων.
v τον εκφραστικό και λεκτικό πλούτο: αν το λεξιλόγιο είναι πλούσιο.
v τη σωστή χρήση των σηµείων στίξης: γιατί µπορεί να αποτελέσουν σχόλιο.
v την καταλληλότητα του ύφους: αν για την περίσταση είναι σοβαρό ή οικείο.

δ. Ως προς την αποτελεσµατικότητα:
Προσέχουµε αν το περιεχόµενο, το ύφος και η δοµή του κειµένου είναι κατάλληλα

και αν ανταποκρίνονται στους επικοινωνιακούς στόχους του συγγραφέα. Οι επικοι-
νωνιακοί στόχοι µπορεί να είναι:

α) η υποστήριξη άποψης,
β) ο προβληµατισµός των αναγνωστών,
γ) η πρόκληση αντιδράσεων και ενεργειών από µέρους του κοινού, 
δ) η ανάλυση ή η ερµηνεία µιας έννοιας ή ενός φαινοµένου,
ε) η πρόκληση αισθητικής συγκίνησης,
στ) τέλος, ο συγγραφέας µπορεί να επιδιώκει να πείσει, να πληροφορήσει ή να δι-

δάξει.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

• ΣΕΛ. 273
∆ιαβάστε το κείµενο και προσπαθήστε να αποδώσετε τα κύρια µηνύµατά του.

Θέµα του κειµένου είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των πολι-
τιστικών µνηµείων. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι, αν και οι προθέσεις ήταν αγνές, ωστό-
σο, οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν αναποτελεσµατικές,
γιατί στόχευαν στην καταπολέµηση και όχι στην πρόληψη της καταστροφής. Στην πο-
ρεία αναφέρει τα αίτια της καταστροφής (τον αλόγιστο και ανεξέλεγκτο ιδιωτικό
πλουτισµό) και, τέλος, προβαίνει σε διαπιστώσεις (οικονοµική ανάπτυξη και προ-
στασία του περιβάλλοντος δεν µπορούν να συµβαδίσουν). Στον επίλογο συµπεραίνει
ότι το πρόβληµα είναι πολιτικό.

• ΣΕΛ. 275   
Κρίνοντας το είδος και την ποιότητα των γνώσεων που παίρνετε από το σχολείο

προσπαθήστε να στείλετε ένα µήνυµα για το περιεχόµενο των σπουδών σας. Να επι-
λέξετε εσείς το είδος του κειµένου που θα γράψετε (επιστολή, άρθρο, εισήγηση κτλ.).
Στο γραπτό σας να φαίνεται: ότι γνωρίζετε το πρόβληµα, ότι έχετε δική σας θέση α-
πέναντι σ' αυτό και ότι οι προσωπικές σας σκέψεις εκφράστηκαν µε σαφήνεια και
ακρίβεια. Ακόµη ότι υπολογίσατε τις παραµέτρους της επικοινωνίας (θέµα, περί-
σταση, αναγνώστες κτλ.).

Αναµφίβολα, η ποιότητα της παρεχόµενης γνώσης από το σχολείο, όπως και το ε-
πίπεδο σπουδών, δεν ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει το εκπαιδευτικό
µας σύστηµα. ∆ιάχυτος είναι ο προβληµατισµός που επικρατεί γι’ αυτό το θέµα τόσο
στους εκπαιδευτικούς κύκλους όσο και στην κοινωνία γενικότερα. 

Το σχολείο θα έπρεπε να παρέχει τόσο ανθρωποκεντρική/ανθρωπιστική µόρφωση
όσο και τεχνοκρατική. Στις µέρες µας, ωστόσο, εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης,
της επιστηµονικής προόδου και των γρήγορων αλλαγών σε όλες τις πτυχές της ζωής
µας, η µόρφωση που παρέχεται είναι µόνο τεχνοκρατική, ωφελιµιστική και χρησιµο-
θηρική. Το σχολείο έχει µετατραπεί σε χώρο καθαρά εξειδίκευσης, επαγγελµατικής
κατάρτισης και σε προθάλαµο των πανεπιστηµίων. Αποβλέπει στη δηµιουργία παρα-
γωγικού και µόνον ανθρώπου, αδιαφορώντας για την ηθικοπνευµατική του καλλιέρ-
γεια. ∆ιαπλάθει χαρακτήρες ανθρώπων καθαρά τεχνοκρατικούς, ανθρώπους - εργα-
λεία, καταναλωτικούς, ανταγωνιστικούς, αλλοτριωµένους και ανήλεους, που δεν εν-
διαφέρονται για τις ηθικές αξίες και αρετές, αλλά µόνο για την παθητική και άκριτη
αφοµοίωση της παρεχόµενης γνώσης. 

Η γνώση δεν καλλιεργεί την κρίση, δεν οξύνει το νου, δε µαθαίνει στους νέους να
σκέπτονται, να συγκρίνουν, να διασταυρώνουν, να επιλέγουν. Η στείρα αποµνηµό-
νευση δεν αναπτύσσει τον προβληµατισµό και το στοχασµό, αλλά εξειδικεύει το άτο-
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µο, πριν ακόµη του δώσει µόρφωση και καθολική παιδεία. Επιδιώκει τη δηµιουργία
"παραγωγικών ανθρώπων", διαµέσου των οποίων θα εµπλουτισθεί η αγορά µε περισ-
σότερα υλικά αγαθά. Στρέφει, εποµένως, το άτοµο από την πρώτη στιγµή στο "όρα-
µα" του καταναλωτισµού και του υλικού ευδαιµονισµού. 

Επιπρόσθετα, το σχολείο δε µεταλαµπαδεύει αξίες και δεν προωθεί πρότυπα και ι-
δανικά. Έτσι, παραγκωνίζεται η ανθρωπιστική παιδεία και δεν επιδιώκεται η εξισορ-
ρόπηση ανάµεσα στον τεχνικό και στον ηθικοπνευµατικό πολιτισµό. 

Το περιεχόµενο πολλών διδακτικών βιβλίων απωθεί τους νέους, γιατί η γλωσσική
τους έκφραση είναι δυσνόητη και απωθητική. Μπορούµε, επίσης, να προσθέσουµε ότι
πολλές από τις παρεχόµενες γνώσεις είναι παρωχηµένες και ξεκοµµένες από τη σύγ-
χρονη πραγµατικότητα. Ακόµη, η υλικοτεχνική υποδοµή κρίνεται ανεπαρκής, ενώ και
ο επαγγελµατικός προσανατολισµός δεν είναι ο κατάλληλος. Παράλληλα, η ολόπλευ-
ρη µόρφωση των µαθητών για πάµπολλα καθηµερινά ζητήµατα παραγκωνίζεται. Α-
ποτέλεσµα των όσων προαναφέρθηκαν είναι να κυριαρχεί η παραπληροφόρηση ή η
"παραoµόρφωση". Ο homo tehnicus και ο homo economicus σηµατοδοτούν το τέλος
της ευαισθησίας και της ανθρωπιάς. ∆ηµιουργούν τον τραγικό άνθρωπο.

Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν, για να επιτελέσει η εκπαίδευση τον προορισµό
της, είναι η συνειδητοποίηση του προβλήµατος από όλους µας. Το πρόβληµα της παι-
δείας µας είναι πολιτικό, αφού δηµιουργήθηκε από τους πολίτες, επιδρά αρνητικά
πάνω σ’ αυτούς και πρέπει να αντιµετωπιστεί από τους ίδιους. 

• ΣΕΛ. 277
Με βάση την παραπάνω διαδικασία προσπαθήστε να κατανοήσετε το κείµενο του

Μανόλη Ανδρόνικου.
α. Ποιο είναι το πρόβληµα που τον απασχολεί; (∆ιατυπώστε το µε δικά σας λόγια), 
β. Ποιες διαπιστώ-σεις κάνει ο συγγραφέας; 
γ. Ποια είναι η βασική θέση του απέναντι στο πρόβληµα; 
δ. Με ποιες σκέψεις αναπτύσσει τη θέση του; 
ε. Σε ποια συµπεράσµατα καταλήγει; 
στ. Ποιες είναι οι αλληλοεξαρτήσεις µεταξύ των σκέψεων και 
ζ. Ποια η σχέση τους µε τα συµπεράσµατα; 
η. Ποια είναι τα δικά σας συµπεράσµατα από το διάβασµα του κειµένου;

α. Ο συγγραφέας ασχολείται τόσο µε το πρόβληµα της καταστροφής του φυσικού
περιβάλλοντος και των µνηµείων του πολιτισµού όσο και µε την αντιµετώπισή του. 

β. ∆ιαπιστώνει ότι: 
v η καταστροφή έχει λάβει κρίσιµες διαστάσεις, 
v οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιµετώπιση της καταστροφής, αν

και διακρίνονται από αγνές προθέσεις, είτε εξαντλούνται σε διακηρύξεις είτε αντι-
µετωπίζουν λαθεµένα το πρόβληµα (καταπολέµηση και όχι πρόληψη),

v η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει τον εντοπισµό της ρίζας του κακού.
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γ. Βασική θέση του συγγραφέα είναι ότι πρέπει να αναζητήσουµε τη ρίζα του κα-
κού στη δοµή της κοινωνικής οργάνωσης, "στην τάση του αλόγιστου και ανεξέλε-
γκτου ιδιωτικού πλουτισµού, που έχει θέσει µοναδικό σκοπό του την πραγµάτωση
του υλικού κέρδους" και ότι "το θέµα είναι πολιτικό".

δ. ∆ιαπιστώνει ότι η καταστροφή συνοδεύεται από την κοινή παραδοχή ότι το θέ-
µα έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Η διαπαιδαγώγηση και η ενηµέρωση είναι ε-
παινετή, αλλά παρουσιάζεται αδύναµη να αντιµετωπίσει το θέµα. Το κράτος έχει κα-
τοχυρώσει θεσµικά την τάση για αλόγιστο ιδιωτικό κέρδος, µε αποτέλεσµα να αδυνα-
τεί να ελέγξει τον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως, επιβάλλεται µια µακροπρόθεσµη και
συνολική εθνική πολιτική για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Από όλα τα παρα-
πάνω αντιλαµβανόµαστε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι θέµα πολιτικό
και όχι αισθητικό ή παιδαγωγικό.

ε. Tα συµπεράσµατα διαχωρίζονται σε δύο παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο
ο συγγραφέας περικλείει πέντε συµπεράσµατα, στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους: 

1. Η αισθητική αγωγή δεν είναι αιτία, άρα δεν αποτελεί και λύση.
2. Η µεγιστοποίηση του κέρδους αντιστρατεύεται την προστασία του περιβάλλοντος. 
3. Το ατοµικό συµφέρον αντιµάχεται το συνολικό. 
4. Το κράτος ευνοεί τη θεσµική κατοχύρωση του αλόγιστου ατοµικού συµφέροντος.
5. Το πρόβληµα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ένα συνολικό εθνικό πρόγραµµα. Το

συµπέρασµα αναπτύσσεται ως εξής: Η αισθητική αγωγή δεν είναι αποτελεσµατι-
κή. Η αλόγιστη οικονοµική ανάπτυξη (µεγιστοποίηση του κέρδους) έρχεται σε
σύγκρουση µε την προστασία του περιβάλλοντος. Εποµένως, το ασύδοτο ιδιωτι-
κό συµφέρον συγκρούεται µε το συνολικό.

Στη δεύτερη παράγραφο περιέχεται το τελικό συµπέρασµα: το πρόβληµα είναι στη
βάση του πολιτικό και µόνο µε πολιτικά µέσα µπορεί να περιοριστεί.

στ. Οι σκέψεις του συγγραφέα διακρίνονται για τη νοηµατική αλληλουχία και τη
λογική ιεράρχηση: αρχικά αναφέρει τους πιο σηµαντικούς λόγους - αίτια του προ-
βλήµατος και στην πορεία τους λιγότερο σηµαντικούς, για να καταλήξει σε εκείνους
που δεν ανήκουν στο εθνικό σύνολο της χώρας.  

ζ. Τα συµπεράσµατα εξάγονται µε λογική αναγκαιότητα από τις σκέψεις του συγ-
γραφέα. Ωστόσο, η γραφή σε ορισµένα σηµεία είναι πυκνή. 

η. Προσωπικά συµπεράσµατα/κριτική: στις µέρες µας διακρίνουµε ότι όλοι οι άν-
θρωποι έχουν συνειδητοποιήσει πως η καταστροφή του περιβάλλοντος υποσκάπτει
το µέλλον του πλανήτη µας. Γι’ αυτόν το λόγο τα κράτη έχουν θεσµοθετήσει αυστη-
ρούς νόµους που επιβάλλουν ανάλογες ποινές σε όσους καταστρέφουν το φυσικό
χώρο. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι οικολογικές οργανώσεις έχουν δραστηριοποιηθεί
σε µεγάλο βαθµό στην κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ανά-
λογη είναι και η συµµετοχή των απλών πολιτών. 

Παραθέτουµε, ωστόσο, από το βιβλίο του καθηγητή, και την ανάλυση του Κ. Μπα-
λάσκα: "Έκθεση - τρεις προσεγγίσεις ενός προβλήµατος", ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ,
τ. 12.
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"Ας πάρουµε για παράδειγµα το δοκίµιο του Μανόλη Ανδρόνικου Η προστασία
του περιβάλλοντος. Ποιο είναι το πρόβληµα; Είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος
που αλλοιώνει βαθµιαία τη φυσιογνωµία του ελληνικού χώρου. Πρόκειται για µια
κατάσταση που τη ζούµε όλοι µας καθηµερινά. Εδώ π.χ. ήταν πρώτα ένας πευκώνας
και σήµερα είναι ένα εργοστάσιο, ένα εµπορικό κέντρο, µια πολυκατοικία ή ένα πρα-
τήριο βενζίνης. Εδώ ήταν ένα ωραίο παραδοσιακό κτίριο ή ένας παραδοσιακός οικι-
σµός, που κάποτε γκρεµίστηκε και στη θέση τους υψώθηκαν ακαλαίσθητοι τσιµεντέ-
νιοι όγκοι. Εδώ ήταν µια ήσυχη γραφική παραλία· τώρα απλώθηκε ένα τεράστιο ξε-
νοδοχείο. Εδώ κάποτε ήταν ο Σαρωνικός κόλπος· τώρα έχει µεταβληθεί σε τεράστιο
οχετό. Αυτή είναι "η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού χώρου µέσα στον οποίο και
από τον οποίο ζούµε" που έχει πάρει, όπως τονίζει από την αρχή ο συγγραφέας, "επι-
κίνδυνες διαστάσεις". Γιατί επικίνδυνες; Μήπως η λέξη είναι υπερβολική; Να ένα
πρώτο θέµα για συζήτηση. Η αποδοχή ή η αµφισβήτηση της βασικής θέσης. Έχει
πραγµατικά το πρόβληµα την έκταση και τη σηµασία που του αποδίδουν; Υπάρχει α-
ντίλογος και ποιος;

Ας υποθέσουµε ότι ο αντίλογος λέει: "Ανέκαθεν η πρόοδος της τεχνολογίας επιφέ-
ρει αλλοιώσεις στο περιβάλλον, αφού ο άνθρωπος είναι το µόνο ον που δεν προσαρ-
µόζεται στο περιβάλλον αλλά, αντίθετα, προσαρµόζει το περιβάλλον του στους ό-
ρους της ζωής του. Όταν π.χ. ο τροφοσυλλέκτης έγινε γεωργός και άρχισε να παρά-
γει αντί να συλλέγει την τροφή του, η παραγωγή έγινε ακριβώς µε την παρέµβαση στο
περιβάλλον (καλλιέργεια) και, εποµένως, µε την αλλοίωση του περιβάλλοντος. Αυτό
δεν ήταν καταστροφή αλλά φυσική πορεία της εξέλιξης µε αγαθές συνέπειες. Μήπως
κάτι ανάλογο συµβαίνει στον τόπο µας σήµερα µε την εκβιοµηχάνιση και την τουρι-
στική ανάπτυξη της χώρας; Και µήπως µιλώντας για καταστροφή του περιβάλλοντος
υπερτονίζουµε το "έλασσον" και παραγνωρίζουµε το "µείζον" που είναι η οικονοµική
ανάπτυξη του τόπου; Η προσπάθεια όµως για οικονο-µική ανάπτυξη έχει επιπτώσεις
στο περιβάλλον και, άλλωστε, η µοίρα του περιβάλλοντος είναι να αλλοιώνεται µε
την παρέµβαση του ανθρώπου".

Κανείς βέβαια δεν µπορεί να αµφισβητήσει την ορθότητα και αυτής της άποψης,
που ασφαλώς δε διαφεύγει από το συγγραφέα. Γι' αυτό και δε µιλάει γενικά για την
παρέµβαση στο περιβάλλον αλλά για µια παρέµβαση α) βάναυση και ασύδοτη, αφού
δε σέβεται τίποτε ούτε την υγεία µας (παράδειγµα η Ελευσίνα) ούτε τη ζωή µας (πα-
ράδειγµα το Σεβέζο) ούτε τα µνηµεία της ιστορικής διαδροµής του έθνους µας (παρά-
δειγµα η Ακρόπολη) ούτε -πολύ περισσότερο- την ποιότητα της ζωής µας και την αι-
σθητική µας όραση. Γι' αυτό ακριβώς είναι β) επικίνδυνη, αφού διαταράσσει την οι-
κολογική ισορροπία µε φανερά βλαβερές συνέπειες. Σ' αυτή ακριβώς τη βάση θέτει το
ζήτηµα ο συγγραφέας, όπως φαίνεται και από τη συνέχεια. Επιµένουµε στην καλή το-
ποθέτηση και περιγραφή του προβλήµατος, γιατί αποτελεί τη βάση για την κατανόη-
ση και για τη σωστή θεώρηση. Ο συγγραφέας, λοιπόν, όχι µόνο δεν αγνοεί την οικο-
νοµική διάσταση του προβλήµατος, αλλά σ' αυτή τοποθετεί την αιτία του κακού.

Η πρώτη παράγραφος περιλαµβάνει α) τη διαπίστωση ενός κακού (αλόγιστη κατα-
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στροφή φυσικού χώρου, άµεση ή έµµεση καταστροφή των µνηµείων) β) τα µέτρα που
λαµβάνονται συνήθως (διακηρύξεις κτλ.) για την αντιµετώπιση του κακού και την α-
νεπάρκεια τους γ) τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν µε πρώτο την αναζήτηση και την
πάταξη των πραγµατικών αιτίων του κακού.

Από εδώ προκύπτουν δυο ερωτήµατα: Γιατί δεν ικανοποιούν τα µέτρα που λαµβά-
νονται συνήθως και πού αποδίδει ο συγγραφέας την αιτία του κακού; Τα µέτρα δεν ι-
κανοποιούν γιατί είναι φραστικά, θεωρητικά, αισθητικά, "διαφωτιστικά" γενικά, που
δεν αναζητούν την αιτία και δεν την εγγίζουν. Μέτρα για το εποικοδόµηµα και όχι
για τη βάση, θα λέγαµε. Η βάση είναι πάντα οικονοµική και εποµένως η αιτία του κα-
κού είναι "η τάση του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου ιδιωτικού πλουτισµού" που δε λο-
γαριάζει τίποτε έξω από "την πραγµάτωση του υλικού κέρδους". Τη θέση αυτή ο συγ-
γραφέας την τεκµηριώνει µε συγκεκριµένες αναφορές που δεν είναι δυνατό να αµφι-
σβητηθούν γιατί στηρίζονται σε προφανή γεγονότα: βιοµηχανικές µονάδες, επιχειρή-
σεις, ιδιώτες που επιδιώκουν πάντα τη "µεγιστοποίηση" του κέρδους και την "ελαχι-
στοποίηση" του κόστους. Και εδώ πρέπει να µείνουµε επισηµαίνοντας πάλι το ρόλο
των επιθέτων: ∆εν πρόκειται για την τάση πλουτισµού που σχετίζεται µε την οικονο-
µική ανάπτυξη, αλλά για την τάση αλόγιστου και ανεξέλεγκτου ιδιωτικού πλουτι-
σµού, που δείχνει τη χειρότερη µορφή του καπιταλιστικού συστήµατος.

Από τις διαπιστώσεις που προηγήθηκαν, ο συγγραφέας προχωρεί σε µια σειρά
από συµπεράσµατα που προκύπτουν ως λογικές συνέπειες. Αν προσέξουµε τα συ-
µπεράσµατα αυτά, διαπιστώνουµε ότι αρχίζουν µε την έκφραση "είναι αδύνατο" και
θα αντιληφθούµε ότι όλα αυτά τα "αδύνατα" είναι επιµερισµοί ενός γενικότερου, που
θα µπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: Είναι αδύνατο να προστατευτεί το περιβάλλον
µέσα σε ένα ασύδοτο καπιταλιστικό σύστηµα. ∆ιότι το σύστηµα αυτό εξ ορισµού κα-
τοχυρώνει και ευνοεί τον αλόγιστο και ανεξέλεγκτο ιδιωτικό πλουτισµό. Οι συ-
γκρούσεις και οι αντιφάσεις φαίνονται καθαρά στα επιµέρους συµπεράσµατα.

Φτάνουµε, έτσι, στην καταληκτική παράγραφο µε το τελικό συµπέρασµα. Το πρό-
βληµα της προστασίας του περιβάλλοντος από την καταστροφή κτλ. δεν είναι αισθη-
τικό ούτε ζήτηµα παιδείας, αλλά καθαρά πολιτικό. Η λύση του εξαρτάται από πολι-
τικές επιλογές. Άλλωστε, όλα τα θεµελιακά προβλήµατα είναι κυρίως προβλήµατα
πολιτικά. Ως πολιτικό πρόβληµα το πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος α-
παιτεί για τη λύση του πολιτικές επιλογές που δεν είναι δυνατό να ληφθούν σε ασύ-
δοτο καπιταλιστικό σύστηµα. Το συµπέρασµα είναι απαισιόδοξο και ανάγει σε πολι-
τικό προβληµατισµό.

Από τεχνική άποψη διαπιστώνουµε ότι η γραφή είναι πολύ πυκνή και ο συγγραφέ-
ας δεν αναλύει τις σκέψεις του. Αυτό εξηγείται: α) από το γεγονός ότι ο συγγραφέας
δε γράφει συστηµατικό δοκίµιο αλλά εκθέτει τις απόψεις του απαντώντας στο ερώτη-
µα του περιοδικού, και β) από το γεγονός ότι το περιοδικό αυτό απευθύνεται σε κοι-
νό ενηµερωµένο και προβληµατισµένο.

Αυτή πάντως η πύκνωση του λόγου δίνει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να προ-
χωρήσει σε µια αναλυτική διδακτική εργασία, ζητώντας και δίνοντας επεξηγήσεις
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στα επιµέρους και να διαµορφώσει τελικά ένα πλούσιο θεµατολόγιο για την έκφρα-
ση-έκθεση των µαθητών. Μπορεί π.χ. να ζητήσει να αναπτυχθούν, σχολιασθούν, αι-
τιολογηθούν τα µερικότερα συµπεράσµατα του συγγραφέα, να ρωτήσει αν είναι ε-
παρκώς αιτιολογηµένη και πειστική η επιµονή του συγγραφέα στην πολιτική διάστα-
ση του προβλήµατος ή η άρνηση του να δει το πρόβληµα και ως θέµα παιδείας. Ακό-
µη θα µπορούσε να ζητήσει να αναφέρουν οι µαθητές µια περίπτωση καταστροφής
φυσικού χώρου που έχει υποπέσει στην αντίληψη τους, να αναζητήσουν τα αίτια και
να εξετάσουν τη δυνατότητα αποφυγής της. Τέλος θα µπορούσε να µείνει στο συσχε-
τισµό των όρων περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Έτσι το κείµενο του µαθητή έρχεται
ως αντίδραση-απάντηση στο ερέθισµα ή τα ερεθίσµατα που δέχτηκε από το κείµενο
του συγγραφέα".

• ΣΕΛ. 277 
Σας δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες. Ποια συµπεράσµατα µπορείτε να βγάλε-

τε από αυτές; 
1. Οι στόχοι που έθεσαν οι βιολόγοι είναι η σύνθεση ζωής και η χειραγώγηση της

εξέλιξης των ειδών. 
2. Ήδη µε τις επεµβάσεις τους στο DNA και άλλα πειράµατα οι στόχοι αυτοί

µπαίνουν στο δρόµο της πραγµατοποίησης. 
3. Φαίνεται ότι υπάρχουν µεγάλες προοπτικές για ακόµη πιο σηµαντικές ανακα-

λύψεις.

Τα συµπεράσµατα που εκπορεύονται από αυτές τις πληροφορίες µπορεί να είναι:
ο άνθρωπος βρίσκεται πια στο στάδιο που του δίνει τη δυνατότητα όχι απλώς να εί-
ναι "η εξέλιξη που έχει συνείδηση του εαυτού της", αλλά που µπορεί πια να γίνει "η
εξέλιξη που κυριαρχεί στον εαυτό της και τον αλλάζει". Με τη συνδροµή της Γενετι-
κής Μηχανικής, της Βιολογίας µπορεί να µεταβάλει τις αντιλήψεις µας σχετικά µε
την κληρονοµικότητα, επεµβαίνοντας στο γενετικό κώδικα, και να επαναπροσδιορί-
σει βιολογικά τις δυνατότητές του. Αυτή, όµως, η δυνατότητα µας θέτει αντιµέτω-
πους µε ένα ηθικό πρόβληµα, ένα πρόβληµα σκοπών: στο "όνοµα" ποιων αξιών θα ε-
πιλεγούν οι αλλαγές στην εξέλιξη;

• ΣΕΛ. 277
Παραθέτουµε ένα σονέτο του Σαίξπηρ. Προσπαθήστε µέσα από τα συµφραζόµε-

να να βρείτε ποιες από τις ερµηνείες που δίνονται για τους στίχους 1-2 και 3-4 απο-
δίδουν καλύτερα το νόηµα τους.

Οι ερµηνείες που αποδίδουν καλύτερα τους στίχους (A.) 1-2 και (B.) 3-4 είναι: 
Α. Οι προτάσεις 2, 3. 
Β. Οι προτάσεις 1, 3. 
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• ΣΕΛ. 279
∆ιαβάστε την παρακάτω παράγραφο και προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερω-

τήσεις που ακολουθούν.
1. Ποια είναι τα στοιχεία που συνιστούν την παράγραφο; Καταγράψτε τα παρα-

λείποντας τα σχόλια του συγγραφέα.

v Θεµατική περίοδος: "Υπάρχουν τριών ειδών συγγραφείς".
v Λεπτοµέρειες: 

Α. "Αυτοί που γράφουν "από µνήµης", από αναµνήσεις ή από δάνεια από ξένα βι-
βλία",

Β."Αυτοί που σκέφτονται την ώρα που γράφουν· σκέφτονται για να γράψουν",
Γ. "Όσοι έχουν ήδη σκεφτεί", 
∆. "Όσοι στοχάζονται τα ίδια τα πράγµατα", 
Ε. "Όσοι έχουν στο νου τους µόνο βιβλία".

2. Ποιους από τους συγγραφείς εγκρίνει ο Γερµανός φιλόσοφος;
Ο φιλόσοφος εγκρίνει: Γ. "Όσους έχουν ήδη σκεφτεί", ∆. "Όσους στοχάζονται τα

ίδια τα πράγµατα". 

3. Ποιο θεωρεί ως το βασικότερο προσόν των συγγραφέων που εγκρίνει;
Σηµαντικότερο προσόν θεωρεί το γ (την πρωτοτυπία).

4. Πώς συσχετίζει ο συγγραφέας τα στοιχεία του κειµένου µεταξύ τους;
Η ανάπτυξη της παραγράφου γίνεται µε διαίρεση και η σύνδεση των ιδεών γίνεται

µε τη χρήση των διαρθρωτικών λέξεων: πρώτα, έπειτα, τέλος, αλλά, εποµένως.

5. Πώς οργανώνεται το κείµενο;
Η οργάνωση του κειµένου γίνεται α. από τα γενικά στα µερικά (παραγωγικά).

6. Ποια είναι η βάση που δίνει ενότητα στο σύνολο του κειµένου; Εξηγήστε.
Η βάση της ενότητας είναι η θεµατική περίοδος. Όλες οι άλλες προτάσεις αναφέ-

ρονται στα τρία είδη συγγραφέων, αποτελούν, δηλαδή, τις λεπτοµέρειες ή σχόλια. 

7. Ποια άποψη του συγγραφέα εκφράζει καλύτερα το νόηµα του κειµένου στο σύ-
νολό του; Εξηγήστε.

Η σηµαντικότερη φράση του συγγραφέα, που εκφράζει και το νόηµα του κειµένου,
είναι: "ελάχιστοι είναι εκείνοι που στοχάζονται τα ίδια τα πράγµατα", γιατί η πρωτο-
τυπία και η αυθεντικότητα είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα ελάχιστων συγγραφέων. 

• ΣΕΛ. 279  
Υποστηρίξτε την αντίθετη άποψη: "Κατά την ανάπτυξη ενός θέµατος χρειάζεται
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να στηρίζεται κανείς σε στοιχεία και γνώσεις που αντλεί από έγκυρα βιβλία".
Η ανάπτυξη ενός θέµατος είναι ανάγκη να βασίζεται σε γνώσεις έγκυρων συγγραµ-

µάτων, γιατί, µε αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να ενισχύσουµε και να αξιοποιήσουµε
κατάλληλα τη συσσωρευµένη πείρα, η οποία αποτελεί απόρροια αµέτρητων δοκιµών,
πλανών και λαθών. Επίσης, έχουµε τη δυνατότητα να τεκµηριώσουµε εµπεριστατω-
µένα τη δική µας άποψη, αλλά και να ανακαλύψουµε κάποιες µη κοινότοπες από-
ψεις. Παράλληλα, αποκτούµε τη δυνατότητα να προαγάγουµε τη γνώση, αφού οι α-
πόψεις µας δεν απαιτούν επιπλέον αποδεικτικά επιχειρήµατα για την ορθότητά τους.
Αναµφίβολα, αυτό που µας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η πρωτοτυπία. Γι’ αυτόν
το λόγο, οι γνώσεις που προέρχονται από έγκυρα βιβλία είναι αναγκαίο να αφοµοιώ-
νονται δηµιουργικά από το συγγραφέα και να µην υιοθετούνται άκριτα και στείρα.

• ΣΕΛ. 279  
Υποστηρίξτε το συγκερασµό των δυο απόψεων: "Να χρησιµοποιεί κανείς τις ξέ-

νες δεδοµένες σκέψεις και τα στοιχεία, αλλά να µη θυσιάζει σ' αυτά την πνευµατική
του ελευθερία".

O συγγραφέας πρέπει να αποδέχεται και να αφοµοιώνει δηµιουργικά τις ξένες δε-
δοµένες σκέψεις. Αυτό σηµαίνει ότι έχει ανάγκη ένα στήριγµα στη συγγραφική του
δραστηριότητα. Έτσι, εξοικονοµεί κόπο και χρόνο. Ωστόσο, επιβάλλεται να µη θυ-
σιάζει την πνευµατική του ελευθερία, οδηγούµενος σε κοινοτοπίες, γιατί τότε η πνευ-
µατική του προσπάθεια αποτελεί αντιγραφή ήδη κατακτηµένων γνώσεων. Οπωσδή-
ποτε, πρέπει να εκφράζει και την προσωπική του, πρωτότυπη άποψη, προάγοντας έ-
τσι τη γνώση.

• ΣΕΛ. 287 (Συνδυασµός µεθόδων)
Ποιοι τρόποι χρησιµοποιούνται στο παρακάτω απόσπασµα;

Η ανάπτυξη της παραγράφου γίνεται µε αιτιολόγηση και µε παραδείγµατα.
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• ΣΕΛ. 295   
Προσδιορίστε πέντε κύκλους (επιστηµονικών, φιλοσοφικών, καλλιτεχνικών κτλ.)

θεµάτων που να εστιάζονται σε πέντε διαφορετικά από άποψη περιεχοµένου θεµατι-
κά κέντρα. ∆ιατυπώστε στη συνέχεια σε κάθε κύκλο δύο έως τρία ειδικότερα θέµα-
τα, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενα ερευνητικών εργασιών. Προσ-
διορίστε αντίστοιχα έναν κύκλο θεµάτων από το µάθηµα της φιλοσοφίας.

ΠΟΙΗΣΗ 
Τα βασικά είδη του αρχαίου ελληνικού ποιητικού λόγου:
α. Έπος,
β. Λυρική ποίηση,
γ. ∆ραµατική ποίηση.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Είδη µουσικής που προτιµά η νεολαία:
α. Ροκ,
β. Ποπ, 
γ. Ραπ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Προσωκρατικοί φιλόσοφοι:
α. Aναξίµανδρος, Aναξιµένης, Aναξαγόρας.
β. Hράκλειτος, Παρµενίδης.
γ. ∆ηµόκριτος.
ΙΣΤΟΡΙΑ 
Σηµαντικοί αρχαίοι Έλληνες ιστοριογράφοι:
α. Ηρόδοτος,
β. Θουκυδίδης,



γ. Ξενοφώντας.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Λογοτεχνικές σχολές κατά το 19ο αιώνα στην Ελλάδα: 
α. Επτανησιακή σχολή,
β. Αθηναϊκή σχολή, 
γ. Νέα Αθηναϊκή σχολή.

• ΣΕΛ. 297
∆ιαβάστε, στο τέλος του κεφαλαίου, τις ερευνητικές εργασίες "Το πράσινο στην

πόλη της Θεσσαλονίκης" και "Ο πνευµατικός άνθρωπος: απόπειρα ορισµού και κοι-
νωνικού προσδιορισµού του" και συζητήστε τον τρόπο µε τον οποίο οι συγγραφείς
επέλεξαν τα θέµατά τους.

Α) Οι Θεσσαλονικείς µαθητές επέλεξαν ως θέµα της εργασίας τους Το πράσινο στην
πόλη της Θεσσαλονίκης, έχοντας ως κριτήριο για την επιλογή τους:

v τη διαχρονικότητα του θέµατος και την ευρεία απήχησή του, αφού "είναι ένα σοβα-
ρό πρόβληµα που απασχολεί κάθε πόλη σε όλες τις εποχές".

v το γεγονός ότι το θέµα ήταν εντυπωσιακό. Ανέφεραν χαρακτηριστικά: "µας εντυ-
πωσιάζει ο θόρυβος, το κυνηγητό πληροφοριών, η επαφή µε τους ανθρώπους, η ι-
δέα της συλλογικής δουλειάς".

Β) Η εργασία που αναφέρεται στο ζήτηµα του ορισµού του πνευµατικού ανθρώπου
τηρεί αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια ως προς την επιλογή του θέµατος. Ο συγ-
γραφέας πιστεύει ότι επικρατεί σύγχυση και ασάφεια στον ορισµό που έχει δώσει
η έρευνα στον πνευµατικό άνθρωπο (διακρίνει ανεπάρκεια στους προτεινόµενους
ορισµούς). Γι’ αυτόν το λόγο επιδιώκει να τον αποσαφηνίσει. Η επεξήγηση του ό-
ρου αφορά:

v το περιεχόµενο,
v τις κατηγορίες των ανθρώπων στις οποίες πρέπει να αποδίδεται ο ορισµός,
v τις υποχρεώσεις του πνευµατικού ανθρώπου.

• ΣΕΛ. 297
Συζητήστε σχετικά µε τον τίτλο µιας εργασίας τα εξής: α) αν µπορεί να πάρει

από την αρχή ή κατά την πρόοδο των εργασιών ή και στο τέλος των εργασιών την ο-
ριστική του µορφή· β) σε ποια σχέση βρίσκεται µε το περιεχόµενο της εργασίας· γ)
σε ποια σχέση βρίσκεται µε τον αναγνώστη της εργασίας· δ) ποιες πρέπει να είναι
οι αρετές του, ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο του.

α. Οπωσδήποτε, η ύπαρξη κάποιου προσωρινού, αρχικού τίτλου είναι απαραίτη-
τη, αφού λειτουργεί ως οδηγός για τη διεξαγωγή της εργασίας. Πολλές λεπτοµέρειες,
ωστόσο, δεν µπορούν ούτε να προβλεφθούν ούτε να υπολογιστούν στην αρχή της ερ-
γασίας. Γι’ αυτόν το λόγο δεν πρέπει να θεωρούµε ότι ο αρχικός τίτλος θα είναι και
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ο τελικός σε µια εργασία. Ο τελικός τίτλος θα δοθεί στην εργασία µετά την υλοποίη-
σή της.

β. Ο τίτλος πρέπει να παραπέµπει στο περιεχόµενο της εργασίας και να προσδιο-
ρίζει τα όρια του υλικού που έχουµε επιλέξει. Επίσης, το περιεχόµενο της εργασίας
πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τον τίτλο, αφού από αυτό αντλούµε τα κριτή-
ρια για τη διατύπωσή του. 

γ. Στις µέρες µας υπάρχει πληθώρα επιστηµονικών εργασιών που απευθύνονται
στο δικό τους κοινό. Η δυνατότητα των ανθρώπων για ανάγνωση όλων των εργα-
σιών, εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου, συρρικνώνεται. Ο τίτλος, λοιπόν, της ερ-
γασίας είναι ανάγκη να ελκύει το ενδιαφέρον και να κεντρίζει την προσοχή τους. Ε-
πιπλέον, επιβάλλεται να είναι σαφής και να αποδίδει µε πιστότητα το περιεχόµενο
της εργασίας. 

δ. Οι αρετές που πρέπει να διακρίνουν έναν τίτλο, ώστε να ανταποκρίνεται στο
ρόλο του είναι: συντοµία, σαφήνεια, ακρίβεια, πιστότητα και πρωτοτυπία. 

• ΣΕΛ. 298
Συγκρίνετε τα παρακάτω δελτία από τους ηλεκτρονικούς βιβλιογραφικούς κατα-

λόγους µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης και παρατηρήστε τις διαφορές που παρουσιά-
ζουν ως προς τα αναγραφόµενα στοιχεία.

v Το πρώτο δελτίο αναφέρει µόνο τα βασικά στοιχεία, δηλαδή τον τίτλο του βιβλίου,
το συγγραφέα, τον εκδοτικό οίκο, τον τόπο και το χρόνο έκδοσης. 

v Στο δεύτερο δελτίο περιλαµβάνονται περισσότερα στοιχεία, τα οποία και αφορούν
τον αριθµό των σελίδων (261), τον αριθµό των εικονογραφηµένων σελίδων (22),
την έκταση της βιβλιογραφίας (2 σελίδες), την ύπαρξη ευρετηρίου, τον αριθµό
ISBN, τον αριθµό των εκδόσεων (2), τον αριθµό ταξινόµησης, αλλά και τη δοµή
του. Εποµένως, οι παρεχόµενες πληροφορίες στο δεύτερο δελτίο είναι περισσότε-
ρες, αναλυτικότερες και η χρηστική του αξία ανώτερη από αυτήν του πρώτου.  

• ΣΕΛ. 300  
Συγκρίνετε τα παραπάνω δελτία µεταξύ τους, διαπιστώστε τις οµοιότητες και τις

διαφορές τους και πείτε για το καθένα ποιες ανάγκες εξυπηρετεί.

Και στα τρία δελτία περιέχονται οι ίδιες πληροφορίες: συγγραφέας, τίτλος βιβλί-
ου, θεµατική κατηγορία κατάταξης, εκδοτικός οίκος, χρόνος και τόπος έκδοσης κα-
θώς και ο αριθµός του βιβλίου. Σκοπός και των τριών δελτίων είναι η εύρεση βι-
βλίων. Υπάρχει, όµως, διαφορετική ιεράρχηση, διάταξη των στοιχείων, γιατί το κα-
θένα από αυτά τα δελτία εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες.
v Στο πρώτο: προτάσσεται το όνοµα του συγγραφέα (µας εξυπηρετεί στην περίπτω-

ση που γνωρίζουµε µόνο το όνοµα του συγγραφέα και αγνοούµε το έργο του).
v Στο δεύτερο: προτάσσεται ο τίτλος του βιβλίου (µας εξυπηρετεί στην περίπτωση
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που γνωρίζουµε µόνο τον τίτλο του βιβλίου και αγνοούµε το συγγραφέα του).
v Στο τρίτο: προτάσσεται η θεµατική κατηγορία στην οποία ανήκει (µας εξυπηρετεί

στην περίπτωση που αναζητούµε ένα βιβλίο συγκεκριµένης θεµατικής κατηγορίας,
όχι απαραίτητα γνωστού συγγραφέα και τίτλου).

• ΣΕΛ. 305
Σχηµατίστε κι εσείς 4-5 δελτία, στα οποία να αποδελτιώσετε το περιεχόµενο ενός

βιβλίου, µια χρήσιµη πληροφορία, ένα θέµα ή ό,τι άλλο νοµίζετε.

Ι. Αποδελτίωση λήµµατος
δίσεκτος

Μείζον Ελληνικό Λεξικό
Ελληνικό Λεξικό, 
εκδ. Τεγόπουλος-Φυτράκης
Αθήνα 19992.

∆ίσεκτος και δίσεχτος -η, -ο επίθ. [<µσν. δίσεκτος < µετάφρ. του βίσεξτος < λατιν.
bis sextus, ενν. dies (= δις έκτη ηµέρα προ των καλενδών του Μαρτίου, η οποία πα-
ρεµβαλλόταν στο Ιουλιανό ηµερολόγιο ανά τέσσερα έτη)] (Κ -ος, -ον) (για έτη) που έ-
χει 366 ηµέρες / (µτφ.) χρονιά ή χρονική περίοδος δυστυχίας: κι αν έρθουν χρόνια δί-
σεχτα και µήνες οργισµένοι (δηµ. τραγ.) - έτυχε να 'ναι τα χρόνια δίσεχτα· πολέµοι,
χαλασµοί, ξενιτεµοί (Γ. Σεφέρης).

ΙΙ. Αποδελτίωση χρήσιµης πληροφορίας
Κέρδη τηλεφωνικών εταιρειών 090

Aπό ΤΟ ΒΗΜΑ, 02-11-1997
Μ. Μαργωµένου

"Αναρωτιέστε πόσοι Έλληνες σηκώνουν το ακουστικό και µιλούν σε γραµµές 090;
Κρατηθείτε! Μηνιαίως είναι περισσότερα από 1,8 εκατ. άτοµα! Εξ ού και τα έσοδα
των εταιρειών audiotex, που µοιράζονται µισά µισά µεταξύ αυτών και του ΟΤΕ, και
µόνο ευκαταφρόνητα δεν είναι. Από τον Ιούλιο του 1995 ως τον αντίστοιχο µήνα του
1996, η είσπραξη ξεπέρασε τα... 5,3 δισ. δραχµές (!), ενώ το 1996 έκλεισε µε 6,1 δισε-
κατοµµύρια... Όσο για την πρόβλεψη εν όψει τέλους 1997, κυµαίνεται στα 7,5 δισ.!".

ΙΙΙ. Αποδελτίωση περιεχοµένων βιβλίου
Γραµµατολογία

Λίνος Πολίτης
"Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας"
Εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 19916.

"Το βιβλίο περιέχει µια ιστορική ανασκόπηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας από
τη βυζαντινή περίοδο ως τις µέρες µας. Προτάσσεται µια εισαγωγή, όπου εξετάζεται
η ελληνική γλώσσα στην ιστορική της διαδροµή. Το κυρίως βιβλίο χωρίζεται σε δύο
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µέρη: (α) από τις πρώτες αρχές ως το 18ο αιώνα και (β) 19ος και 20ός αιώνας. Στα ε-
πιµέρους κεφάλαια εξετάζεται η λογοτεχνία πριν από την Άλωση (11ος-15ος αιώνας)
και µετά την Άλωση, ιδίως στην Κρήτη και στην Κύπρο, καθώς και το έργο των λο-
γίων της διασποράς. Εξετάζεται επίσης η λογοτεχνική ακµή στην Κρήτη το 17ο αιώ-
να και το δηµοτικό τραγούδι. Στο δεύτερο µέρος γίνεται λόγος για τη λογοτεχνία
στις δεκαετίες πριν από την Επανάσταση του 1821· ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώ-
νεται στο Σολωµό και ένα δεύτερο στον Κάλβο και στην Εφτανησιώτικη σχολή. Ακο-
λουθούν οι ροµαντικοί της Αθηναϊκής Σχολής, η γενιά του 1880, µε κεντρική µορφή
τον Παλαµά, η πεζογραφία µετά το 1880 (Βιζυηνός, Παπαδιαµάντης κτλ.), το γλωσ-
σικό ζήτηµα και ο Ψυχάρης. Κατόπιν, η ποίηση γύρω και ύστερα από τον Παλαµά, ο
Καβάφης, ο Σικελιανός, ο Καζαντζάκης και η γενιά του τριάντα. Στο τελευταίο κε-
φάλαιο αναπτύσσεται η µεταπολεµική ποίηση και πεζογραφία. Το έργο πλουτίζεται
µε συγκριτικούς χρονολογικούς πίνακες (νεοελληνική λογοτεχνία o ελληνική ιστορία
o ξένη ιστορία και λογοτεχνία) από τον 9ο αιώνα ως σήµερα, εκλογή βιβλιογραφίας
κατά κεφάλαια και ευρετήριο ονοµάτων και πραγµάτων".

ΙV. Αποδελτίωση χρήσιµης πληροφορίας
Πρόοδος και  Ιστορία

John B. Bury
"Οι Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί"
Μτφρ. Φ. Κ. Βώρος
Εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα, 19883, σελ. 215.

"...πρόοδος", βέβαια, υποδηλώνει µιαν αξιολογική κρίση και δεν είναι επιστηµονι-
κή. Προϋποθέτει ένα πρότυπο -ένα σκοπό ή σκοπούς· µε αναφορά προς αυτά κρίνου-
µε τα ιστορικά κινήµατα και διακηρύσσουµε ότι αυτά αποτελούν πρόοδο. Καµιάν α-
πόδειξη δεν έχουµε ότι έχει συντελεσθεί απόλυτη πρόοδος, γιατί δεν έχουµε καµιά
γνώση για ένα απόλυτο τέλος και κατά συνέπεια δεν είµαστε επιστηµονικά κατοχυ-
ρωµένοι, όταν λέµε πως η ιστορία του πολιτισµένου ανθρώπου είναι πρόοδος· µπο-
ρούµε µόνο να είµαστε βέβαιοι ότι αυτή αποτελεί µια φάση των ιστορικών µεταµορ-
φώσεων που βρίσκονται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος".

• ΣΕΛ. 306
Μελετήστε την εργασία "Ο πνευµατικός άνθρωπος" και καταγράψτε τις παλαιό-

τερες και τις σύγχρονες πληροφορίες που περιέχει.

Πληροφορίες προερχόµενες από βιβλία χωρίς χρονολογία έκδοσης:
v Στην αγγλόφωνη γραµµατεία ο όρος "πνευµατικός άνθρωπος" εµφανίζεται στα µέ-

σα του 17ου αιώνα: "Oxford English Dictionary".
v Στη γαλλόφωνη γραµµατεία ο όρος "πνευµατικός άνθρωπος" εµφανίζεται στο τέ-

λος του 19ου αιώνα: "Vocabulaire Philosophique" του Lalande.
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Πληροφορίες προερχόµενες από παλαιότερη πηγή µε χρονολογία έκδοσης:
v Στο "Λεξικό της Γαλλικής Ακαδηµίας" (έκδοση 1935) αναφέρεται: "διανοούµενος

είναι το πρόσωπο στο οποίο υπερισχύει η χρήση της διάνοιας σε αντίθεση µε τον
άνθρωπο που ασκεί χειρωνακτική εργασία".

Πληροφορίες προερχόµενες από σχετικά σύγχρονες πηγές µε χρονολογία   έκδοσης:
v Στο "Λεξικό Robert" (έκδοση 1957) αναφέρεται: "διανοούµενος είναι το πρόσωπο

που έχει µια έκδηλη ή υπερβολική προτίµηση για τα πνευµατικά ζητήµατα".
v Στο µικρό "Larousse" (έκδοση 1961) αναφέρεται: "αποδίδει την ιδιότητα του δια-

νοούµενου στο πρόσωπο που ασχολείται από διάθεση ή επάγγελµα µε τα πνευµα-
τικά ζητήµατα".

v Στη µελέτη του Bodin, "Les intellectueles, Les presses Universitaires de France, No
1001 στη σειρά Que sais je?, (εκδόθηκε το 1965 από τις εκδόσεις "Ζαχαρόπουλος"),
παρέχονται στοιχεία για την έννοια του πνευµατικού ανθρώπου.

v Τέλος, ο Ε. Π. Παπανούτσος στο βιβλίο του "Πρακτική Φιλοσοφία" (έκδοση ∆ω-
δώνη, 1973) χρησιµοποιεί τον όρο "πνευµατικός άνθρωπος" ως νεολογισµό και
τον εισάγει επίσηµα στη νεοελληνική γραµµατεία. 

• ΣΕΛ. 307
Αναφέρετε πέντε άµεσες/αρχικές και πέντε έµµεσες/δευτερογενείς πηγές, και συ-

ζητήστε τους κινδύνους που διατέχει ο χρήστης των έµµεσων πηγών.
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Άµεσες πηγές

Σοφοκλέους: Αντιγόνη.

Αριστοτέλους: Πολιτικά.

Jacqueline De Romilly: Η αρχαία ελληνική τραγω-
δία (La Tragedie Grecque), µτφρ. E. ∆αµιανού-Χα-
ραλαµποπούλου, εκδ. Καρδαµίτσα, 1990.

H. D. F. Kitto: Η αρχαία ελληνική τραγωδία, µτφρ.
Λ. Ζενάκος, εκδ. Παπαδήµα, 1988.

W. D. Ross: Αριστοτέλης (Aristotle), µτφρ. Μαριλί-
ζα Μητσού, εκδ. ΜΙΕΤ, 1991.

Ν. Παρίτσης: Αριστοτέλους "Πολιτικά", εκδ. Πά-
πυρος.

Π. Λεκατσάς: Αριστοτέλους "Πολιτικά", εκδ. Ι. Ζα-
χαρόπουλος.

Έµµεσες πηγές
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Γ. Θεοτοκά: Αργώ.

Θουκυδίδου: Ιστορία 
(α΄βιβλίο).

∆ηµοσθένους: Υπέρ της των
Ροδίων ελευθερίας

Μario Vitti: Η γενιά του τριάντα, εκδ. Ερµής,
19874.

Λίνου Πολίτη: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας, εκδ. ΜΙΕΤ, 19916.

Κ. Θ. ∆ηµαράς: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας, εκδ. Ίκαρος, 19878.

John H. Finley: Θουκυδίδης, µτφρ. Τ. Κουκουλιός,
εκδ. Παπαδήµα, 19882.

Α. Γεωργοπαπαδάκος: Θουκυδίδη Ιστορία, εκδ.
Μαλλιάρη-Παιδεία, 1982.

Κ. Κοσµάς: Σχόλια εις Θουκυδίδου ξυγγραφήν,
1915.

Γ. Ζηκίδης: Σχόλια εις Θουκυδίδου ξυγγραφήν,
µτφρ. Α. Βλάχος, εκδ. Παπαδήµα, 1986.

Αlbin Lesky: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λο-
γοτεχνίας, µτφρ. Α. Τσοπανάκη, εκδ. Αφοι Κυρια-
κίδη, 19815.

Easterling-Knox: Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής
Λογοτεχνίας, µτφρ. Ν. & Μ. Κονοµή και Χ. Γρί-
µπα, εκδ. Παπαδήµα, 1990.

Werner Jaeger: ∆ηµοσθένης, µτφρ. ∆. Καρπούζα-
Καρασάββα, εκδ. ΜΙΕΤ, 19842.

Οι άµεσες πηγές περιέχουν το αυθεντικό και αναγκαίο υλικό της ερευνητικής ερ-
γασίας. Γι’ αυτόν το λόγο µπορούν να µας εξασφαλίσουν σίγουρα συµπεράσµατα. Οι
έµµεσες πηγές πρέπει να ερευνηθούν, για να εξετάσει ο µελετητής το βαθµό πιστότη-
τας των συγγραφικών απόψεων. Οι έµµεσες πηγές ενδέχεται ή να διερευνούν το πρω-
τότυπο έργο σε βάθος και πλάτος ή να παραποιούν το πραγµατικό περιεχόµενο και
να αποκρύπτουν κάποιες απόψεις του συγγραφέα. Στην περίπτωση που οι έµµεσες
πηγές έχουν ελεγχθεί για την ορθότητά τους και την αντικειµενικότητά τους, τότε α-
ποτελούν ασφαλές υλικό για τον ερευνητή.

• ΣΕΛ. 307
Προσπαθήστε να επισηµάνετε στο βιβλίο της ιστορίας της Γ΄Λυκείου αποδεικτι-

κό υλικό από πηγές το οποίο θα µπορούσε να θεωρηθεί υποκειµενικό.



à Σελ. 12: το απόσπασµα από τα "Έργα" του Α. Βυζαντίου. Η κατά τα άλλα σωστή
κριτική που ασκεί ο συγγραφέας του κειµένου είναι υπερβολική και οξεία. Αυτό ο-
φείλεται στο σκοπό του συγγραφέα, δηλαδή να αποκαλύψει τα τρωτά του κοινο-
βουλευτικού συστήµατος.

à Σελ. 20: τα "Αποµνηµονεύµατα" του Βίκτωρος ∆ουσµάνη διακρίνονται για τον υ-
ποκειµενισµό τους και τη µεροληψία τους. Ο ∆ουσµάνης καταδικάζει του υπευθύ-
νους του κινήµατος, γιατί ο ίδιος δεν είχε κανένα όφελος από αυτό το κίνηµα. Α-
ντίθετα, θιγόταν προσωπικά, επαγγελµατικά και ιδεολογικά.

à Σελ. 80: η προκήρυξη της προσωρινής κυβέρνησης του Βενιζέλου διακρίνεται για
την επίκληση στο συναίσθηµα και στο ήθος του δέκτη.

à Σελ. 86 και 113: τα αποσπάσµατα από το ηµερολόγιο της Π. ∆έλτα διακρίνονται
για τη µεροληψία τους υπέρ του Ε. Βενιζέλου (η Π. ∆έλτα ήταν προσωπική του φί-
λη).

à Σελ. 87: Το κείµενο της απολογίας του Γούναρη στην επαναστατική ανακριτική ε-
πιτροπή ενέχει στοιχεία υποκειµενικότητας (ο Γούναρης ήταν πρωταγωνιστής
στις εκλογές του 1920). Υπερασπίζεται το γεγονός ότι η προεκλογική εκστρατεία
ήταν "καθαρή" και ο χαρακτήρας των εκλογών αυστηρώς πολιτειακός. 

à Σελ. 133 και 134: χρησιµοποιούνται δριµύτατοι χαρακτηρισµοί για τους αντιπά-
λους, γιατί ο σκοπός των κειµένων ήταν η εξέγερση του λαού για την αποτροπή
του πραξικοπήµατος.

à Σελ. 218: το "∆ιάγγελµα του βασιλιά Γεωργίου του Β' προς τον ελληνικό λαό µετά
το δηµοψήφισµα" περιέχει συµφιλιωτικές προθέσεις, ο βασιλιάς υπόσχεται αµνη-
στία, ωστόσο, βαθύτερη πρόθεση του οµιλητή είναι να εδραιώσει τον κλονισµένο
θεσµό της βασιλείας. 

à Σελ. 266 και 267: το "δόγµα Τρούµαν" και το "δόγµα Ζντάνωφ" πρεσβεύουν ότι οι
λαοί πρέπει να πορευθούν µε τις δικές τους αποφάσεις προς το µέλλον, χωρίς την
παρέµβαση των "Μεγάλων ∆υνάµεων". Και τα δύο, όµως, επιδιώκουν να εδραιώ-
σει η χώρα τους την επιρροή της στο διεθνές στερέωµα.

à Σελ. 348: "Οι αιτίες του ιαπωνικού θαύµατος" υπεραπλουστεύονται και αποδίδο-
νται στο χαρακτήρα των κατοίκων της. Εποµένως, τα φυλετικά γνωρίσµατα είναι
σε θέση, σύµφωνα µε τις απόψεις του συγγραφέα, να υπερκεράσουν την οικονοµι-
κή ενίσχυση που προσφέρθηκε από τις ισχυρές οικονοµικά χώρες για την αναστή-
λωση της ιαπωνικής οικονοµίας. 

• ΣΕΛ. 307
Μελετήστε και σχολιάστε το κείµενο που ακολουθεί:

Θέµα του κειµένου είναι η περιληπτική παρουσίαση του τρόπου επεξεργασίας και
σύνθεσης του υλικού µιας ερευνητικής εργασίας. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη
διάρθρωση, δηλαδή στην αρχιτεκτονική δοµή της εργασίας, και στα στάδια εξέλιξής
της. Είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε την άποψη του συγγραφέα, να τεθεί κάποιος αρχι-
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κός τίτλος και να σχηµατισθεί ένα βασικό διάγραµµα, το οποίο θα κατευθύνει την
πορεία της εργασίας. Έπειτα, το βασικό διάγραµµα θα υποστεί επεξεργασία και θα
λάβει τη µορφή ενός λεπτοµερειακού διαγράµµατος. Σ’ αυτήν τη διαµόρφωση θα
συνδράµουν τόσο τα εµπειρικά όσο και τα ερευνητικά δεδοµένα. Ο τίτλος και ο υπό-
τιτλος, ανάλογα µε την πορεία των ερευνών, είναι δυνατό να αλλάξουν ή να τροπο-
ποιηθούν. Τέλος, ο ερευνητής διαχωρίζει τα τµήµατα της εργασίας και προβαίνει, αν
το επιθυµεί, σε συµπεράσµατα.

• ΣΕΛ. 308 
Αναζητήστε στο κείµενο που ακολουθεί τις αρετές ενός καλού συγγραφέα-ερευνη-

τή.

Σύµφωνα µε το κείµενο, οι αρετές ενός καλού συγγραφέα είναι: 
α. ικανότητα υποταγής και κατάλληλης αξιοποίησης του υλικού, 
β. ολόπλευρη ανάπτυξη του θέµατος, 
γ. διατήρηση της οµοιοµέρειας και ισορροπίας του υλικού,
δ. εξασφάλιση της νοηµατικής αλληλουχίας,  
ε. αποδεικτική ικανότητα και λογική επεξεργασία των ιδεών, 
στ. προσήλωση στην αλήθεια και επιµονή στην έρευνα,
ζ. εντιµότητα και λεπτότητα έναντι των επιστηµόνων και αναγνωστών, 
η. νηφαλιότητα στην επανεξέταση του υλικού και γενναιότητα απόρριψής του,  αν εί-

ναι λαθεµένο,
θ. µετριοφροσύνη και µετριοπάθεια, αποδοχή συµβουλών από εµπειρότερους,
ι. µεθοδικότητα και σαφήνεια στο λόγο.

Οι παραπάνω αρετές διαχωρίζονται σε ηθικές (προσήλωση στην αλήθεια, εντιµό-
τητα, λεπτότητα, µετριοφροσύνη, αποδοχή συµβουλών, θάρρος απόρριψης) και πνευ-
µατικές (διατήρηση της αλληλουχίας, ολόπλευρη ανάπτυξη, ισοµέρεια στην κατανοµή
του υλικού, µεθοδικότητα, σαφήνεια στο λόγο). Επίσης, µπορούµε να συµπεριλάβου-
µε στις αρετές και την ικανότητα αποφυγής από την πλευρά του συγγραφέα κάποιων
παγίδων:
α. του αλαζονικού και ανοίκειου ύφους, 
β. της προχειρότητας, της εριστικότητας και της επιπολαιότητας,
γ. της οικειοποίησης ή παραποίησης ξένων απόψεων και ιδεών,
δ. της χρήσης αδόκιµων φράσεων και σοφισµάτων.

• ΣΕΛ. 309
Με βάση το κείµενο που ακολουθεί προσδιορίστε και συζητήστε τα γνωρίσµατα

ενός λειτουργικού τίτλου είτε αυτός αναφέρεται σε µια επιστηµονική εργασία είτε
αφορά οποιοδήποτε άλλο είδος γραπτού κειµένου.
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Η λειτουργικότητα του τίτλου εξαρτάται από την αντιστοιχία του µε το υλικό της
εργασίας ή µε το περιεχόµενο του κειµένου. Επίσης, πρέπει να παραπέµπει µε σαφή-
νεια στο θέµα και να εξασφαλίζει την ενότητα του έργου. Ο αναγνώστης, διαβάζο-
ντας τον τίτλο, είναι ανάγκη να αντιλαµβάνεται το περιεχόµενο του κειµένου. Τέλος,
ο τίτλος πρέπει να είναι ελκυστικός και να προκαλεί το ενδιαφέρον, αλλά και την
προσοχή του αναγνώστη, για να διαβάσει όλο το κείµενο.

• ΣΕΛ. 310
Από ένα επιστηµονικό περιοδικό συζητήστε και σχολιάστε τους τίτλους των ερ-

γασιών, κυρίως κατά πόσον είναι ελκυστικοί ή τυπικοί.

Τα επιστηµονικά περιοδικά απευθύνονται σε εξειδικευµένο αναγνωστικό κοινό.
Οι τίτλοι των άρθρων ή των εργασιών δεν είναι σε µεγάλο βαθµό ελκυστικοί για το
µέσο αναγνώστη, γιατί η ορολογία, η γλώσσα που χρησιµοποιούν είναι επιστηµονική.
Όµως, είναι σαφείς και προϊδεάζουν αµέσως τον ενδιαφερόµενο για το περιεχόµενο
του άρθρου. 

Παραθέτουµε ενδεικτικά κάποιους τίτλους άρθρων από το περιοδικό "Νέα Παι-
δεία", τεύχος 12, χειµώνας 1980:
v "Ο λαογραφικός σχολιασµός των αρχαίων": Μ. Γ. Μερακλή.
v "Η θεωρία του Piaget για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης. Ζητήµατα εφαρµογής

της στην εκπαίδευση": Α. ∆ηµητρίου.
v "Η σηµασία και η σκοπιµότητα των σταδίων διδασκαλίας. Το µοντέλο του Roth":

Κ. Ναλµπάντη.
v "Η Κοινωνιοµετρία στο σχολείο": Ν. Βολιώτη.
v "Η σπουδή της διπλωµατικής ιστορίας και το Ανατολικό ζήτηµα": Β. Ασηµοµύτη.

• ΣΕΛ. 310   
α. Συζητήστε τις αρετές µιας περίληψης. β. Συντάξτε µια περίληψη της εργασίας

"Ο πνευµατικός άνθρωπος: απόπειρα ορισµού και κοινωνικού προσδιορισµού του".

α. Μια καλή περίληψη πρέπει να διαθέτει: σαφήνεια, συντοµία, περιεκτικότητα και
να παρέχει τέτοιες πληροφορίες, ώστε να ελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή του
αναγνώστη.

β. Ο όρος "πνευµατικός άνθρωπος" είναι σχετικά νέος στην ελληνική γραµµατεία
και ασαφής. Η έννοια δεν έχει διασαφηνισθεί, αν και έχει παρουσιασθεί στην αγγλική
και γαλλική γραµµατεία δεκάδες χρόνια πριν από την εποχή µας. Εξαιτίας της τεχνο-
λογικής εξέλιξης, οι άνθρωποι διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: τους πρακτικούς
(τεχνοκράτες και χειρώνακτες) και τους θεωρητικούς (άτοµα µε πνευµατική δραστη-
ριότητα και οξεία διάνοια). Η ιδιότητα του πνευµατικού ανθρώπου αποδόθηκε αυ-
θαίρετα στους δεύτερους, που διέθεταν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και επιστηµονική
κατάρτιση.
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Ωστόσο, ο άνθρωπος είναι λογικό ον. Εποµένως, η διανοητική λειτουργία χαρα-
κτηρίζει όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι ενδιαφέρονται για θέµατα που αγγίζουν
το πνεύµα. Κυρίως, όµως, η διανοητική δραστηριότητα αναγνωρίζεται στους επιστή-
µονες, στους πτυχιούχους ανώτερων και ανώτατων σχολών, στους καλλιτέχνες,
στους λογοτέχνες, στους κριτικούς, στους δηµοσιογράφους, στους κληρικούς, στους
πολιτικούς και σε εκείνους που φιλοσοφούν, έχοντας ως σηµείο αναφοράς τον άν-
θρωπο. Όλες οι πιο πάνω κατηγορίες ανθρώπων έχουν να εκπληρώσουν και κάποιες
υποχρεώσεις. 

Κάθε πνευµατικός άνθρωπος οφείλει να είναι ο καθοδηγητής του κοινωνικού συ-
νόλου και να διακρίνεται για την προσφορά του σ’ αυτό. Επιβάλλεται να αναζητά
την αλήθεια και να κρίνει, να συγκρίνει και να προτείνει. Έχει χρέος να διαφωτίζει
τους ειδικούς και να εκλαϊκεύει τα επιστηµονικά ζητήµατα, ώστε να γίνουν κατανοη-
τά από τους µη ειδικούς. Τέλος, η στάση του πρέπει να είναι ενεργητική και όχι αδιά-
φορη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, όµως, για να µη µείνει ο χώρος των πνευµατικών αν-
θρώπων ένας κλειστός χώρος, είναι η σωστή εκπαίδευση. 

• ΣΕΛ. 312
Σχολιάστε τις παραποµπές και τη βιβλιογραφία της εργασίας "Ο πνευµατικός άν-

θρωπος". Αναζητήστε ακόµη εργασίες µε κάθε είδους παραποµπές και σχολιάστε
κατά πόσο εφαρµόζονται σ' αυτές όσα έχετε µάθει σχετικά µε τον τρόπο καταχώρι-
σης µιας παραποµπής.

à Στις τρεις παραποµπές εφαρµόζονται όσα αναφέρει η θεωρία του σχολικού βιβλί-
ου. Ειδικότερα:

v Στην πρώτη παραποµπή αναφέρεται το όνοµα του συγγραφέα, ο τίτλος της εργα-
σίας στα γαλλικά, το όνοµα της µεταφράστριας στα ελληνικά, ο εκδοτικός οίκος, ο
τόπος έκδοσης, η χρονολογία. Επίσης, αναφέρεται και η συγκεκριµένη σελίδα από
την οποία άντλησε ο συγγραφέας το υλικό για τη δική του εργασία. 

v Στη δεύτερη παραποµπή αναφέρεται το όνοµα του συγγραφέα, ο τίτλος του έργου,
ο εκδοτικός οίκος, ο τόπος έκδοσης, η χρονολογία και οι συγκεκριµένες σελίδες
από τις οποίες άντλησε ο συγγραφέας το υλικό του για την εργασία. 

v Στην τρίτη παραποµπή έχουµε επανάληψη της µελέτης του συγγραφέα της πρώτης
παραποµπής. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και η συντοµογραφία ό.π. (όπως παραπά-
νω). 

v Οι παραποµπές στα λεξικά είναι ενσωµατωµένες στο κείµενο και περιέχουν µόνον
το έτος έκδοσής τους. 

v Η βιβλιογραφία προέρχεται από τέσσερις διαφορετικές γλώσσες και βρίσκεται στο
τέλος της εργασίας. Τα στοιχεία παρατάσσονται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο (αλφα-
βητική σειρά, όνοµα συγγραφέα, τίτλος βιβλίου, χρονολογία έκδοσης, συγκεκριµέ-
νες σελίδες).
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Παρατήρηση: η βιβλιογραφία είναι βασική και καλύπτει έναν ευρύ τοµέα (ως τε-
τράγλωσση), όµως είναι σχετικά ξεπερασµένη (τα περισσότερα έργα είναι γραµµένα
στη δεκαετία του ’50 και του ’60). Επίσης, απουσιάζει η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
à Στη γραµµατολογία του Λ. Πολίτη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (εκδ.

ΜΙΕΤ, Αθήνα 19916), οι παραποµπές και οι υποσηµειώσεις βρίσκονται στο κάτω
µέρος της σελίδας. Η εκλογή της βιβλιογραφίας κατά κεφάλαια και το ευρετήριο
ονοµάτων και πραγµάτων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

• ΣΕΛ. 313   
Μελετήστε και συγκρίνετε τον πίνακα II (κατανοµή 300 µαθητών κατά βαθµίδα

κοινωνικής τάξης) µε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις (ακιδωτό διάγραµµα
και κυκλικό τοµέα) ως προς τα µέσα που χρησιµοποιούν και ως προς την αποτελε-
σµατικότητά τους. Μπορείτε λ.χ. να πείτε ποιο από τα τρία στοιχεία (ο πίνακας, το
ακιδωτό διάγραµµα, ο κυκλικός τοµέας) είναι περισσότερο εκφραστικό
/ελκυστικό/ευκολονόητο/σύντοµο/αποτελεσµατικό;

Η απόδοση των αποτελεσµάτων µιας στατιστικής έρευνας µπορεί να γίνει µε τρεις
τρόπους:

Πίνακας: στηρίζεται στη δηµιουργία κάθετων πινάκων που περιέχουν οµοειδή δε-
δοµένα. Η αντιστοιχία των οµοειδών δεδοµένων γίνεται οριζόντια µε τα µεγέθη των
άλλων κάθετων πινάκων. 

Ακιδωτό διάγραµµα: στηρίζεται σε κατακόρυφες στήλες που υψώνονται από έναν
οριζόντιο άξονα. Στον οριζόντιο άξονα υπάρχουν τα δεδοµένα, στον κατακόρυφο ά-
ξονα, που είναι παράλληλος προς τα δεδοµένα, υπάρχει η συχνότητα. 

Κύκλος: στηρίζεται στη διαίρεση ενός κύκλου σε τοµείς, ανάλογα µε το εκατοστι-
αίο ποσοστό κάθε τιµής που αντιστοιχεί σε κάθε κυκλικό τοµέα. Ο κάθε τοµέας έχει
διαφορετικό χρώµα. Στην εφαπτοµένη του τόξου του υπάρχει η ονοµασία της οµά-
δας, ενώ στο εσωτερικό του αναγράφεται το εκατοστιαίο ποσοστό.

Περισσότερο αποτελεσµατικό, ευκολονόητο και ελκυστικό µέσο απόδοσης των
στοιχείων είναι ο κύκλος, γιατί εκφράζει σύντοµα τα στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον,
διακρίνεται για την αρµονία και τη συµµετρία του σχήµατός του. Έπεται το ακιδωτό
διάγραµµα και ακολουθεί η µέθοδος του πίνακα, η οποία, ωστόσο, είναι η πιο σύντο-
µη, ενώ οι άλλες δύο µέθοδοι, επειδή στηρίζονται σε γραφικές παραστάσεις, είναι
χρονοβόρες.

• ΣΕΛ. 315
Μελετήστε το κείµενο προσεκτικά και συζητήστε αν απορρίπτει ή συµπληρώνει

όλα όσα είπαµε για τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται µια εργασία. Συζητήστε, δη-
λαδή, µε ποιο πνεύµα είναι γραµµένο το κείµενο και ποιος είναι ο στόχος του συγ-
γραφέα. Συζητήστε ακόµη το ειρωνικό ύφος του συγγραφέα και αιτιολογήστε το.
Μπορείτε, τέλος, να πείτε τι σηµαίνουν τα λόγια του: "Πολλά φταίνε που χάθηκε το
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πλάσµα του θεού, ο άνθρωπος που ’χει αίµα στις φλέβες, και τη θέση του την πήρε ο
άνθρωπος του χαρτιού";

Ο συγγραφέας του κειµένου διαπιστώνει ότι στις "πραγµατικές" εργασίες ενυπάρ-
χει η έµπνευση και το πάθος του ερευνητή. Αντιθέτως, ο τρόπος µε τον οποίο γράφε-
ται στις µέρες µας µια εργασία είναι µηχανικός (αποδελτίωση, αναζήτηση περιεχοµέ-
νων, πινάκων, αντιγραφή, έρευνα βιβλιογραφίας). Ωστόσο, αυτός ο τρόπος, της ήσ-
σονος προσπάθειας και του λιγότερου κόπου,  αποφέρει τη µεγαλύτερη επιτυχία. Το
δηµιουργικό έργο του συγγραφέα, αφού εξαρτάται από τους αυστηρούς κανόνες της
βιβλιογραφίας, χαρακτηρίζεται ανούσιο, τυπικό και µηχανιστικό. Εποµένως, ο Γ. Α-
ποστολάκης προκρίνει το µόχθο και την προσπάθεια, στοιχεία που ωθούν τον ερευ-
νητή στην προσωπική θεώρηση των πραγµάτων. Η άποψη του Γ. Αποστολάκη συ-
µπληρώνει επιλογικά το κεφάλαιο της "ερευνητικής εργασίας" του σχολικού βιβλίου.

Το ειρωνικό και σαρκαστικό (σε ορισµένα σηµεία) ύφος του κειµένου καυτηριάζει
την έλλειψη πνευµατικότητας που χαρακτηρίζει ορισµένους συγγραφείς. Στηρίζονται
περισσότερο στον τύπο και όχι στην ουσία. Οι βιβλιογραφικές τους αναφορές απο-
δεικνύουν απουσία πνευµατικότητας. Η ουσία, όµως, βρίσκεται στο στοχασµό και
στη φιλοσοφία που διακρίνει την έρευνα και την ίδια τη ζωή. Επιδιώκει µε αυτό το
κείµενο να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση, τον τρόπο συγγραφής των ερευνη-
τικών εργασιών, και να υποδείξει µια διαφορετική οδό στη διαδικασία συγγραφής
τους.

Τέλος, επισηµαίνει ότι ο πνευµατικός άνθρωπος, ο βαθιά καλλιεργηµένος και γνώ-
στης της πραγµατικότητας, αυτός που ήταν πλάσµα του Θεού, που είχε αίµα στις
φλέβες, που διακρινόταν για το πηγαίο ταλέντο και την αυθεντικότητα του χαρακτή-
ρα του, είναι ακριβοθώρητος. Η παρουσία του δεν είναι αισθητή. Αντιθέτως, ο ρόλος
του περιορίζεται και υποκαθίσταται από τον άνθρωπο του χαρτιού. Ο άνθρωπος του
χαρτιού αντικρίζει τη ζωή µέσα από τις σελίδες των βιβλίων, τους πίνακες και τα
δελτία, τη βιβλιογραφία και τα περιεχόµενα. ∆εν ενδιαφέρεται για τη ζωή, δε συγκι-
νείται µε τα γεγονότα που διαδραµατίζονται γύρω του, δεν είναι δραστήριος και κοι-
νωνικοποιηµένος, αλλά διαθέτει πείρα αποθησαυρισµένη µέσα από τα βιβλία.  
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