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ΑΝΘΡΩΠΟ-ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 
 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

                                                                            

 

Αλάγθεο 
θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο 

 

Πξνζσπηθφηεηα  

κνλαδηθφηεηα-ηδηαηηεξφηεηα 

Παξάγνληεο  

δηακφξθσζεο ηεο  

πξνζσπηθφηεηαο 
 

1. Βηνινγηθέο 

Ακάβηδ βζα αζθάθεζα 

2.Αλάγθεο θνηλσληθνςπρν 

  ινγηθέο 

 Ακάβηδ βζα ζημνβή ηαζ 

ζοιπάεεζα 

 Η ακάβηδ ημο «ακήηεζκ» 

 Ακάβηδ βζα ακαβκχνζζδ 

ηαζ αοημακαβκχνζζδ 

Χαξαθηεξηζηηθά/Ιθαλόηεηεο 

 Βζμθμβζηέξ/ζςιαηζηέξ 

 Πκεοιαηζηέξ 

 Φοπζηέξ 

 Κμζκςκζηυηδηα 

Αληηιήςεηο 

 Ηεζηέξ 

 Πμθζηζηέξ 

 Αζζεδηζηέξ 

 Κμζκςκζηέξ 

 

 

1. Γελεηηθνί 

2. Πεξηβαιινληηθνί 

-Φοζζηυ πενζαάθθμκ 

-Κμζκςκζηυ πενζαάθθμκ 

-Πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ 

 

ηάζε δσήο θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη 

 

 

 

1.ην θπζηθφ 

 πεξηβάιινλ 
 

(μζημθμβζηή ζο-

κείδδζδ;) 

 

 

ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο-

ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ 

 

 Οζημβέκεζα 

 Γζαπνμζςπζηέξ 

    ζπέζεζξ 

 πμθείμ 

 Δνβαζία-επαββεθιαηζηή 

γςή 

 Πανέα 

 Οιάδεξ  

(αεθδηζηέξ, επζζηδιμκζηέξ, 

πμθζηζζηζηέξ, πμθζηζηέξ,  

εεεθμκηζηέξ μνβακχζεζξ 

η.θπ.) 

 Χξ πμθίηδξ 

 Δηηθδζία 

 Σμπζηή ημζκςκία 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

 

 

 Γοκαίηεξ 

 Παζδζά 

 Μεβαθφηενμοξ 

 Φηςπμφξ 

 ςιαηζηά αζεεκείξ 

 Αζεεκείξ 

 Ακάπδνμοξ 

 Αθθμεεκείξ 

 Αθθυθοθμοξ 

 Αθθυενδζημοξ 

 Αθθυδμλμοξ  

 

 

ηνλ πνιηηηζκφ 

 

 Μκδιεία 

 Γθχζζα 

 Γκχζδ 

 Σέπκδ 

 Νυιμζ 

 Θνδζηεία 

 Πανάδμζδ 

 

Γηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ; 

 

ηνλ ηφπν  

δηακνλήο 
Γμιδιέκμ 

πενζαάθθμκ 

(ζεααζιυξ;) 
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Δζζαβςβή 

 

Σα εέιαηα πμο πνμηείκμκηαζ βζα ζογήηδζδ ηαηά ηδ ζπμθζηή δζαδζηαζία ζηα αζαθία ΄Δηθναζδ-

΄Δηεεζδ ηαζ Θειαηζημί ηφηθμζ βζα ημ Λφηεζμ είκαζ ηα ελήξ 

Α΄ηάμε Β΄ηάμε Γ΄ ηάμε 
 

Γθχζζα-θυβμξ 

Πνμθμνζηυξ ηαζ βνα-

πηυξ θυβμξ 

Γθςζζμιάεεζα 

Ακαθθααδηζζιυξ 

Γθςζζζηυ γήηδια 

Λελζπεκία 

Η βθχζζα ηςκ κέςκ 

Greeklish  

 

Γ΄δθζηία 

Νέμζ-εθδαεία 

Μζιδηζζιυξ 

Πνυηοπα –είδςθα-

ιυδα 

Τβεία-δζαηνμθή 

 

Φζθία-ένςηαξ 

Αιθζζαήηδζδ 

Υάζια βεκεχκ 

Γζάθμβμξ 

 

Δθεφεενμξ πνυκμξ 

Φοπαβςβία 

Αεθδηζζιυξ 

Αζηείμ-ηςιζηυ 

Γέθζμ 

Λαηςκζηυηδηα 

Κνζηζηή     

Αοημηνζηζηή 

Αοημέθεβπμξ 

Αοημβκςζία 

Δνβαζία-επάββεθια-

ηδθενβαζία  

Δλεζδίηεοζδ 

Δπαββεθιαηζηυξ πνμ-

ζακαημθζζιυξ 

Ακενβία 

Γζαθήιζζδ  

Τπενηαηακάθςζδ-

Αθθμηνίςζδ 

Παζδεία-δάζηαθμξ  

Δηπαίδεοζδ 

Πθδνμθυνδζδ-

Παναπθδνμθυνδζδ 

Γδιμζζμβναθία 

ηχδζηαξ 

δδι.δεμκημθμβίαξ 

ηδθευναζδ  

Internet  

Φοπαβςβία-εθεφεενμξ 

πνυκμξ 

Ρζάθζηζ 

Βζαθίμ  

Σέπκδ  

Καθθζηέπκδξ 

Κνζηζηή ηδξ ηέπκδξ-

ηνζηζηυξ 

ηενευηοπα-

πνμηαηαθήρεζξ 

Ραηζζζιυξ 

Σεπκμθμβία 

Κθςκμπμίδζδ 

Γεκεηζηή - αζμδεζηή 

Πθδνμθμνζηή ηαζ εη-

παίδεοζδ 

Internet 

Δπζζηήιμκεξ 

Πκεοιαηζηυξ άκενςπμξ 

Πνμζηαζία ημο πενζ-

αάθθμκημξ 

Πενζααθθμκηζηή εηπαί-

δεοζδ 

Ακχηαηδ εηπαίδεοζδ 

Λμβμηεπκία 

Δεκζηή αβςβή 

Η βθχζζα ηδξ ελμοζίαξ 

ηαζ ηδξ παζδείαξ 

Ιζημνία 

Η παζδεία ημο εθθδκζ-

ημφ θαμφ 

Δεκζζιυξ - παηνζςηζ-

ζιυξ 

Δεκζηζζιυξ  

ΟΗΔ-ΜΚΟ 

Οζημοιεκζηή δζαηήνο-

λδ 

Ακενχπζκα δζηαζχιαηα 

Ακενςπζζιυξ 

Δεεθμκηζζιυξ 

Ο ζεααζιυξ ηδξ γςήξ 

Θακαηζηή πμζκή 

Δθεοεενία 

Γζαθήιζζδ-Τθζζιυξ 

Μαγμπμίδζδ 

Δλακδναπμδζζιυξ 

Γδιμηναηία - θασηυηδ-

ηα 

Λασηζζιυξ 

Μεζζζακζζιυξ 

Οθμηθδνςηζζιυξ 

Κνάημξ ηαζ Νεμέθθδ-

κεξ 

Δθθδκζηή θφζδ 

Δθθδκζζιυξ 

Πανάδμζδ 

Μκδιεία – εηπαίδεοζδ 

Υνήζεζξ ηςκ ικδιείςκ 

Σμονζζιυξ - αβνμημο-

νζζιυξ 

πμθζηέξ εηδνμιέξ 

 

Δονςπασηή Έκςζδ 

Δθθάδα ηαζ Δονχπδ 

Δονςπασηή δζάζηαζδ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ  

 

Παβημζιζμπμίδζδ 

Οζημοιεκζζιυξ (οβζήξ - 

κμζδνυξ) 

Σμ δίηαζμ ηδξ ποβιήξ 

Πυθειμξ - πονδκζηή 

εκένβεζα 

Σνμιμηναηία 

Μεηακάζηεοζδ 

Δζνήκδ 

 

Μδηνυηδηα-βμκεσηή 

εοεφκδ 

Πμδυζθαζνμ ηαζ μια-

δζηά παζπκίδζα 

 

Όπσο παξαηεξνχκε 

Σα εέιαηα/ έκκμζεξ πμο πνμηείκμκηαζ βζα ζογήηδζδ ηαζ παναβςβή ηεζιέκςκ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε 

ημκ άκενςπμ ηαζ ημοξ πανάβμκηεξ δζαιυνθςζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηδξ γςήξ ημο (βεκεηζημί 

ηαζ πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ). Σα ζοκήεδ γδημφιεκα βζα ηζξ έκκμζεξ είκαζ 

 αζηίεξ, ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηνυπμζ ακηζιεηχπζζδξ βζα ηζξ έκκμζεξ ιε ανκδηζηυ πνυ-

ζδιμ  

 εεηζηά απμηεθέζιαηα, πνμτπμεέζεζξ βζα ηζξ έκκμζεξ ιε εεηζηυ πνυζδιμ 

 ζοζπέηζζδ εκκμζχκ (μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζημκ άκενςπμ, ηδκ ημζκςκία, ημκ πμθζηζζιυ, ημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ δζαηναηζηέξ ζπέζεζξ). 

Δπμιέκςξ, βζα κα ιπμνμφιε κα ηαηαεέζμοιε ειπενζζηαηςιέκεξ απυρεζξ ηαζ κα αζηζμθμβήζμοιε 

ελέξγεηεο, αληηιήςεηο, ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο δσήο  ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

είκαζ απαναίηδημ κα βκςνίγμοιε ηυζμ ηα ηίκδηνα υζμ ηαζ ηα ζημζπεία ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ 

ηςκ ζοκεδηχκ πμο ηδ δζαιμνθχκμοκ  ηαζ  ςεμφκ ημκ άκενςπμ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ ηαζ 

επζθμβέξ.  
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Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ 

 

φιθςκα ιε ηα πμνίζιαηα ηδξ ροπμθμβία ηαζ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ  ηάεε παναηηδνζζηζηυ ηδξ ακ-

ενχπζκδξ ζοιπενζθμνάξ (εεηζηήξ ή ανκδηζηήξ) είκαζ απμηέθεζια ηδξ ζοκεπμφξ αθθδθεπίδναζδξ 

ηνπ γελεηηθνχ πανάβμκηα ηαζ ημο πεξηβαιινληηθνχ, δδθαδή ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ.  

 
Παξάγνληεο 

 

Α. Οη γελεηηθνί/θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο 

πξνζδηνξίδνπλ  

 

 

 

 

 

 

 

Β. Οη πεξηβαιινληηθέο  

ζπλζήθεο 

δειαδή ην πεξηβάιινλ 

 

Φπζηθό          Κνηλσληθό      Πνιηηηζκηθό 

΄Αηνκν 

 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θιεξνλνκεί ν άλζξσπνο  από 

ηνπο γελλήηνξέο ηνπ. 

 βηνινγηθά    

 πλεπκαηηθά     

 ςπρηθά 

δειαδή  ν άλζξσπνο γελληέηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δπ-

λαηόηεηεο 
 

 

ιεηαηνέπεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ βεκκζέηαζ 

έκαξ άκενςπμξ ζε 

 

 

 ηθαλφηεηεο 

 

Γελεηηθφο είκαζ μ πανάβμκηαξ πμο πνμζημδμηεί ηδκ ακενχπζκδ φπανλδ ιε μνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ ακά-

πηολδξ. Ο βεκεηζηυξ ηχδζηαξ πνμζδζμνίγεζ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ηθδνμκμιεί μ άκενςπμξ απυ ημοξ βεκ-

κήημνέξ ημο (βηνινγηθά, πλεπκαηηθά, ςπρηθά) Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά υπςξ π.π. ημ φρμξ, ημ 

πνχια ηςκ ιαθθζχκ ,ηςκ ιαηζχκ ηαζ ημο δένιαημξ, δ ζςιαηζηή δζάπθαζδ αθθά ηαζ ηα εζσηεξηθά ραξα-

θηεξηζηηθά υπςξ δ κμδιμζφκδ, μ ροπζζιυξ, δ ζδζμζοβηναζία απμηεθμφκ πανάβμκηεξ ηθδνμκμιζημφξ πμο 

πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ημο ακενχπμο, αθμφ πζεακά πανίζιαηα (ηθίζεζξ, ηαθέκηα η.θπ.) ή ιεζμκελίεξ 

(π.π. ζςιαηζηή ακαπδνία, αζεέκεζεξ, δζακμδηζηή οζηένδζδ η.θπ.) επδνεάγμοκ ηζξ δοκαηυηδηεξ ελέθζλδξ 

ημο ακενχπμο ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημο. Ο βεκεηζηυξ πανάβμκηαξ, θμζπυκ, πνμζημδμηεί ημ άημιμ ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ δοκαηυηδηεξ, φρη φκσο κε ηθαλφηεηεο. 

Σν πεξηβάιινλ (θπζηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ) είκαζ εηείκμ πμο ιπμνεί κα ιεηαηνέρεζ ηζξ δοκαηυηδ-

ηεξ ιε ηζξ μπμίεξ βεκκζέηαζ έκαξ άκενςπμξ ζε ζηακυηδηεξ ,αθμφ δ πνμζςπζηυηδηα ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηά-

εε αηυιμο είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ δοκαημηήηςκ αθθά ηαζ ηςκ ενε-

εζζιάηςκ πμο δέπεηαζ ημ άημιμ απυ ημ θοζζηυ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ημο . 

Απυ ηδ βέκκδζδ, δ ακάπηολδ ημο παζδζμφ επδνεάγεηαζ άιεζα ηαζ απυ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δδθ. απυ ημ 

βεςβναθζηυ πενζαάθθμκ, απυ ημ ηθίια ηαζ απυ ηα αβαεά πμο ημο πνμζθένμκηαζ, απυ ηα ιζηνυαζα πμο 

ηοηθμθμνμφκ ηαζ απυ ηζξ άθθεξ κμζμβυκεξ πδβέξ, ηαεχξ ηαζ απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξη-

βάιινλ.  

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ απμηεθμφκ μζ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ιέζα ζηζξ μπμίεξ εα γήζεζ, απυ ηζξ μπμίεξ 

ζδιακηζηυηενδ είκαζ δ μζημβέκεζα. 

Ο υνμξ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ακαθένεηαζ ζημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ, ηα ηεπκμθμβζηά επζηεφβια-

ηα, αθθά ηαζ ημ εέαηνμ, ημοξ ηνυπμοξ γςήξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ, ηζξ ζδέεξ ηαζ ηζξ δμλαζίεξ ηςκ ιεθχκ ιζαξ 

ημζκςκίαξ ζηζξ βκχζεζξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηδκ ηέπκδ, ημ δίηαζμ, ηδκ δεζηή, ηα ήεδ ηαζ μπμζεζδήπμηε άθθεξ 

ζηακυηδηεξ ηαζ ζοκήεεζεξ έπεζ απμηηήζεζ μ άκενςπμξ ςξ ιέθμξ ηδξ ημζκςκίαξ. 
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Α. ΑΝΘΡΩΠΟ- ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ- ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

 

Πξνζσπηθφηεηα 

Αηνκηθφηεηα  

Μνλαδηθφηεηα 

ηαθείηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ βηνινγηθψλ, ςπρηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ ηδη-

νηήησλ ηνπ αλζξψπνπ πμο ημκ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηάεε άθθμ άκενςπμ ηαζ 

ημκ ηαεζζημφκ κνλαδηθφ. 

 

Μαδνπνίεζε Καλείται το φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο χάνει την ατομικότητά του, 
την ξεχωριςτή προςωπικότητα που το διαφοροποιεί από τουσ άλλουσ και 
εξομοιώνεται με τα υπόλοιπα μέλη τησ ομάδασ. Δηλαδή, προςαρμόζεται και 
ακολουθεί άκριτα τισ επιταγέσ τησ ομάδασ ςτην οποία ςυμμετέχει. 
 

Οινθιήξσζε  

ηεο  

πξνζσπηθφηεηαο 

Η μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ζοκηεθείηαζ ζηαδζαηά ηαζ ακεπαίζεδηα ηαζ 

πνμτπμεέηεζ ηειεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο, ηεο ςπρήο θαη ηνπ πλεχκαηνο. 

Η μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ είκαζ έκαξ αδζάημπμξ ηαζ ζοκεζδδηυξ αβχ-

καξ , αθμφ απαζηεί εηβφικαζδ ηαζ οβζεζκή δζαηνμθή βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζς-

ιαηζηήξ οβείαξ, ηαθθζένβεζα ηαζ παζδεία βζα ηδκ ακάπηολδ ημο πκεφιαημξ ηαζ 

βκχζδ ηαζ αίςζδ ηςκ δεζηχκ ανπχκ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ροπμζοκαζζεδια-

ηζημφ ηυζιμο ηαζ δεζημπμίδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ. 
Iθαλφηεηεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαθνξεηηθφηεηα 

είκαζ μζ πνμζςπζηέξ δοκαηυηδηεξ ηάεε αηυιμο, πμο ιπμνεί κα είκαζ ηαθέκηα, 

ηθίζεζξ ή πνμδζαεέζεζξ ηαζ ακαπηφπεδηακ ςξ απμηέθεζια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ 

ηθδνμκμιζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ 

Μπμνμφιε κα πςνίζμοιε ηζξ ζηακυηδηεξ ζε βεκζηέξ ηαζ ζε εζδζηέξ. 

Οη Γεληθέο Iθαλφηεηεο εηδδθχκμκηαζ ζε ηάεε δναζηδνζυηδηα ημο αηυιμο (π.π. 

ακηίθδρδ, ικήιδ, ζηακυηδηα πνμθμνζηήξ ή/ ηαζ βναπηήξ έηθναζδξ η.ά.). 

Οη Eηδηθέο Iθαλφηεηεο εηδδθχκμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ηαζ ελεζδζηεοιέκμοξ 

ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ζοκήεςξ ζοκδέμκηαζ ιε ηάπμζεξ 

επαββεθιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (π.π. μζ ιμοζζηέξ ζηακυηδηεξ ιπμνμφκ κα αλζμ-

πμζδεμφκ ζημ επάββεθια ημο ιμοζζημφ). 

Γηάθξηζε Ιθαλνηήησλ 

 Αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο (π.π. ζηακυηδηεξ υναζδξ, αθήξ, αημήξ) 

 Ιθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ιοσηή ζηακυηδηα, ζςια-

ηζηή ακημπή ηαζ δφκαιδ, ζοκημκζζιυξ ηζκήζεςκ ηηθ.) 

 Μεραληθέο ηθαλφηεηεο (π.π. ηαηακυδζδξ θεζημονβίαξ ιδπακχκ ηαζ ηεπκζηχκ 

θεζημονβζχκ) 

 Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο (π.π. βθςζζζηέξ ζηακυηδηεξ, παναηδνδηζηυηδηα, ακηίθδ-

ρδ πχνμο, ιαεδιαηζηή ζηακυηδηα, ικήιδ, θακηαζία, δδιζμονβζηή ζηακυηδηα 

ηηθ.) 

 Καιιηηερληθέο ηθαλφηεηεο (ιμοζζηήξ, εζηαζηζηχκ, οπμηνζηζηήξ, πμνμφ ηηθ.). 

 

Όια ηα άηνκα δελ έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλόηεηεο, γεληθέο ή εηδηθέο 
Σα άημια ιε ακαπδνίεξ ηαζ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ (A.M.E.A.)ζοκακημφκ ανηεηά 

ηαζ πμθθαπθά ειπυδζα. Αοηά ζοκανηχκηαζ ιε ηδκ ηαηδβμνία ηαζ ημ ααειυ ακα-

πδνίαξ πμο έπμοκ. Όιςξ ακαπδνία δεκ ζδιαίκεζ πάκηα ακζηακυηδηα, βζαηί ηα 

άημια αοηά, έπμοκ εζδζηέξ ζηακυηδηεξ, ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ακαδείλμοκ ιέζα 

απυ ηα οπμζηδνζηηζηά εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα Δζδζηήξ Αβςβήξ. 

Δπθπή άηνκα Yπάνπεζ ιζα ηαηδβμνία αηυιςκ πμο έπμοκ ακχηενεξ κμδηζηέξ ζηακυηδηεξ ηαζ 

απμηαθμφκηαζ «εοθοή άημια». Δπίζδξ, μ υνμξ αοηυξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηα άημια 

πμο δζαηνίκμκηαζ βζα «ηαθέκημ ορδθήξ πμζυηδηαξ ζε εζδζημφξ ημιείξ», υπςξ εί-

καζ μζ επζζηήιεξ, μζ ηέπκεξ ηηθ 
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Ννεηηθέο ηθαλφ-

ηεηεο 
Ο άκενςπμξ ςξ έιαζμ μκ δζαηνίκεηαζ απυ ημοξ άθθμοξ γςκηακμφξ μνβα-

κζζιμφξ επεζδή δζαεέηεζ κμδιμζφκδ, ηδκ ζηακυηδηα κα ανενχκεζ θυβμ ηαζ 

ημζκςκζηυηδηα. Η ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ μνβακςιέκδ 

λνεηηθά. 
Ννεκνζχλε:  

Ο υνμξ ειπενζέπεζ ηζξ κμδηζηέξ ή βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ, αληίιεςε, κλήκε, 

γιψζζα, ζθέςε. Δίκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ζηακμηήηςκ 

ημο ακενχπμο. 

Δηθνάγεζ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα επζθφεζ ηα εέιαηα πμο 

ακηζιεηςπίγεζ ηαζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ ιέζα 

ζημ μπμίμ γεζ. 

Αληίιεςε: 

 είκαζ μθυηθδνδ δ κμδηζηή δζενβαζία πμο ανπίγεζ ιε ηδκ ειπεζνία ηδξ αίζεδζδξ, 

βζα κα ηαηαθήλεζ ζηδκ ενιδκεία ηςκ ιδκοιάηςκ απυ ημκ εβηέθαθμ. 

Μλήκε:  
είκαζ δ θεζημονβία ιε ηδκ μπμία μ άκενςπμξ ιπμνεί κα δζαηδνεί ηαζ κα επακα-

θένεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απμηηάεζ ιε ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδ ιάεδζδ. 

Παξαηεξεηηθφηεηα -Πξνζνρή: 

 είκαζ δ πνμζπάεεζα ημο αηυιμο κα έπεζ υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ ακηίθδρδ ηαζ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ ζοκεδηχκ ημο ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ ηυζιμο. 

θέςε θαη ιφγνο 

Η ζηέρδ πενζθαιαάκεζ ηζξ εζηυκεξ ηαζ παναζηάζεζξ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο, 

ηδ θακηαζία, ημοξ ζοκεζνιμφξ, ηδκ ζηακυηδηα βζα ηδ θφζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ. 

Η θεζημονβία ηδξ ζηέρδξ πνμτπμεέηεζ ηδκ αθαζνεηζηή ηαζ ζοκεεηζηή ζηακυηδ-

ηα, ηδκ ζηακυηδηα ηαλζκυιδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ, ηνζηζηή ζηακυηδηα. 

Γιψζζα-ιφγνο: 

 Σμ ζδιακηζηυηενμ απ’ υθα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ζηέρδξ ηςκ ακενχπζκςκ υκηςκ 

είκαζ δ ζηακυηδηά ημοξ κα εηθνάγμοκ ηδ ζηέρδ ημοξ ιε θςκδηζημφξ ζοκδοα-

ζιμφξ ήπςκ, δδθ. θεηηζηά ζφιαμθα πμο απμηεθμφκ ηδ γιψζζα. Ο ιφγνο επέ-

ηνερε ζημκ άκενςπμ κα πενκάεζ απυ ημ οπανηηυ ηαζ ζοβηεηνζιέκμ ζημ αθδνδ-

ιέκμ, βζαηί πάνδ ζηζξ έκκμζεξ-ζφιαμθα ιπμνεί κα ακαηαθεί κμδηζηά μπμζαδήπμ-

ηε έκκμζα πμο ανίζηεηαζ έλς απυ ημ ακηζθδπηζηυ ημο πεδίμ ηαζ έηζζ ζηέθηεηαζ 

πνάβιαηα απυκηα αθθά ηαζ πανεθευκηα ηαζ ιπμνεί κα πνμζπεδζάγεζ ηαζ ιεθθμ-

κηζηέξ πνάλεζξ. 

 

 

Οη Γεμηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πνμζςπζηυηδηά ιαξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβμφιε ηαζ 

ακηζιεηςπίγμοιε δζάθμνα εέιαηα ζηδκ πνμζςπζηή, ζηδκ επαββεθιαηζηή ηαζ 

ζηδκ ημζκςκζηή ιαξ γςή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ημκ υνμ δελζυηδηα εκκμμφιε ημ 

ααειυ εοημθίαξ, αηνίαεζαξ ηαζ ηαπφηδηαξ ιε ημκ μπμίμ εηηεθμφιε ιζα ζεζνά απυ 

εκένβεζεξ, πνμηεζιέκμο κα ακηζιεηςπίζμοιε ιζα ηαηάζηαζδ, κα δνάζμοιε, κα 

θφζμοιε έκα πνυαθδια, ζηδκ πνμζςπζηή, επαββεθιαηζηή ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή 

ιαξ γςή. 

«Γεμηφηεηεο δσήο» εεςνμφκηαζ μζ δελζυηδηεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα κα πε-

ηφπεζ ηακείξ υπζ ιυκμ ζηδκ επαββεθιαηζηή, αθθά ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ πνμ-

ζςπζηή ημο γςή 

Δπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο: Yπάνπμοκ δελζυηδηεξ πμο παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηαζ δζαηήνδζδ ηάπμζαξ εέζδξ ενβαζίαξ (π.π. δελζυηδηα 

εκενβμφ ακαγήηδζδξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, εοεθζλία, μνβάκςζδ πνυκμο , δελζυηδηα 

επζημζκςκίαξ, βναπηήξ έηθναζδξ ηηθ.). 
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Πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο δσήο; 

 

Yπάνπμοκ δζάθμνεξ μιάδεξ δελζμηήηςκ γςήξ. Μενζηέξ απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ είκαζ μζ παναηάης: 

Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο: Ακαθένμκηαζ ζημ κα ιπμνείξ 

 κα εηθνάγεζαζ ηαζ κα ιεηαθένεζξ ζδέεξ, απυρεζξ, ζοκαζζεήιαηα ιε ημ βναπηυ ή ιε ημκ πνμθμνζηυ 

θυβμ, άιεζα ηαζ ζςζηά 

 κα ενιδκεφεζξ απμηεθεζιαηζηά ηα ιδκφιαηα ηςκ άθθςκ (θεηηζηά, βναπηά ή ιέζς ηδξ βθχζζαξ ημο 

ζχιαημξ), κα ηαηαθαααίκεζξ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ 

 κα επζημζκςκείξ ιε ημοξ άθθμοξ ιζθχκηαξ λέκεξ βθχζζεξ ή ιε ηδ πνήζδ Η/Y 

 κα ηαηακμείξ, κα απμδέπεζαζ, κα ζοκενβάγεζαζ ιε άημια απυ άθθεξ πχνεξ, ιε δζαθμνεηζηή βθχζζα 

ηαζ ιε άθθα ήεδ ηαζ έεζια (δζαπμθζηζζιζηή επζημζκςκία). 

 

Γεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο: Nα ιπμνείξ κα πνμζανιυγεζαζ ζε κέεξ ζοκεήηεξ, ζε ιεηαααηζηέξ θά-

ζεζξ ηηθ. (π.π. αθθαβή ηυπμο δζαιμκήξ, ζπμθείμο, μζημβεκεζαηήξ ηαηάζηαζδξ). 

 

Γεμηφηεηεο επειημίαο: Nα ιπμνείξ, υηακ μζ ζοκεήηεξ δζαθμνμπμζμφκηαζ, κα εκημπίγεζξ εκαθθαηηζ-

ηέξ θφζεζξ, κα δμηζιάγεζξ ηαζ άθθμοξ ηνυπμοξ δνάζδξ. 

 

Γεμηφηεηεο ελεξγνχ αλαδήηεζεο θαη θξηηηθήο αλάγλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ: ζηδκ ημζκςκία 

ηδξ πθδνμθμνίαξ, ημ κα λένεζξ ηζξ πδβέξ απυ υπμο εα ακηθήζεζξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζμο, ημ πχξ εα ηζξ 

αλζμπμζήζεζξ, ηαεχξ ηαζ ημ κα ιπμνείξ κα πνμζεββίγεζξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηνζηζηά απμηεθεί πνμΰπυ-

εεζδ επζηοπμφξ δνάζδξ. 

 

Γεμηφηεηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ: Nα ιπμνείξ κα πνδζζιμπμζείξ ημκ H/Y απμηε-

θεζιαηζηά, δελζυηδηα πνήζζιδ βζα ηδκ άζηδζδ ηςκ πενζζζυηενςκ ζφβπνμκςκ επαββεθιαηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, βζα ηδκ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ, βζα ηδκ επζημζκςκία ιέζς δζαδζηηφμο. 

 

Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο, νκαδηθφηεηαο: ακαθένμκηαζ ζηδ δοκαηυηδηα κα ζοκενβάγεζαζ ανιμκζ-

ηά ιε άθθα άημια, κα ιπμνείξ κα έπεζξ ηδκ πνμζςπζηή ζμο άπμρδ, αθθά κα δέπεζαζ ηαζ ηδ εέζδ 

ηςκ άθθςκ ηαζ υθμζ ιαγί κα πνμζπαεείηε βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ ημζκμφ ζημπμφ. 

 

Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ρξφλνπ: ακαθένμκηαζ ζημ κα δζαπεζνίγεζαζ ηαζ κα μνβα-

κχκεζξ ζςζηά ημ πνυκμ ζμο, χζηε ζε δεδμιέκα πθαίζζα, κα θένκεζξ ζε πέναξ δζάθμνεξ ενβαζίεξ, 

πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ ηηθ. 

 

Γεμηφηεηεο απηνπαξνπζίαζεο: ακαθένμκηαζ ζημ κα λένεζξ κα πανμοζζάγεζξ ημκ εαοηυ ζμο, κα 

πνμαάθθεζξ ηζξ δοκαηυηδηέξ ζμο ηαζ ηδκ αλία ζμο, κα δδιζμονβείξ ηαθέξ εκηοπχζεζξ βζα ζέκα (π.π. 

ιέζς εκυξ αζμβναθζημφ, ιζαξ ζοκέκηεολδξ ηηθ.) 

 

Γεμηφηεηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ: Nα είζαζ ζε εέζδ, υηακ μζ άθθμζ αδνακμφκ έπμκηαξ αθεεεί 

ζηδ νμοηίκα ημοξ, κα παίνκεζξ πνςημαμοθίεξ ηαζ κα πνμπςνείξ, παναηζκχκηαξ ηαζ άθθμοξ. 

 

Γεμηφηεηεο θαηλνηνκίαο, λεσηεξηθφηεηαο: αοηέξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ κα ηαθμδέπεζαζ ηζξ κέεξ ζδέεξ, 

κα οζμεεηείξ επακαζηαηζηέξ θφζεζξ, πένα απυ ηα ηαεζενςιέκα πνυηοπα. 

 

Γεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο: Πνυηεζηαζ βζα ζφκμθμ εζδζηχκ δελζμηήηςκ ζπεηζηχκ ιε ημ κα θαι-

αάκεζξ απμθάζεζξ πμο ζηακμπμζμφκ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ζμο, ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ 

ηνυπμ ηάεε θμνά. 

 

ΔΠ ΓΤΜΝΑΙΟΤ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C111/72/584,2043/
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Αηζζεηηθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καιαηζζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα 

 

είκαζ δ ακηίθδρδ ηαζ ηνίζδ βζα ημ ςναίμ, υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυκ κα ειθακζ-

ζεεί: ζηδ θφζδ, ζηα πνάβιαηα, ζηα πνυζςπα, ζηζξ ζδέεξ, ζηδκ ηέπκδ ηαζ υπμο 

αθθμφ. 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ άθθδξ αίζεδζδξ ιε ηδκ μπμία μζ άκενςπμζ 

ιαεαίκμοκ κα αθέπμοκ ηα πνάβιαηα υπζ ιυκμ απυ ηδ ζημπζά ηδξ πνδζζιυηδηαξ 

ηαζ ηδξ ςθέθεζαξ, αθθά ηαζ απυ ηδ ζημπζά ημο ζδακζημφ ηαζ ηδξ μιμνθζάξ. 

Η ηαθαζζεδζία , μζ αζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ δ ζπέζδ πμο δζαιμνθχκμοκ μζ 

άκενςπμζ ιε ημ ςναίμ ζακ ζδεχδεξ ημοξ δζαθμνμπμζεί υπςξ ηαζ μζ κμδηζηέξ ηαζ 

ροπζηέξ ημοξ θεζημονβίεξ Καζ υπςξ αοηέξ ανίζημκηαζ ζε αθθδθεπίδναζδ ιε ημ 

πενζαάθθμκ έηζζ  ηαζ δ αζζεδηζηή ηςκ ακενχπςκ ηαθθζενβείηαζ απυ ημ άιεζμ 

ημζκςκζηυ ημοξ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ πανμοζία ή απμοζία 

αηζζεηηθήο αγσγήο ζημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ 

Οζ αζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ ηςκ ακενχπςκ  ηαζ ηςκ θαχκ δζαθένμοκ. Δπίζδξ μζ 

αζζεδηζηέξ ηάζεζξ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ επμπή ζε επμπή ηαζ απυ πμθζηζζιυ ζε 

πμθζηζζιυ. 

Σμ ςναίμ πνμηαθεί εοπανίζηδζδ ζημκ άκενςπμ, ιεηαδίδεζ πανά, ηένρδ. Η δδμ-

κή πμο πνμηαθεί δ μιμνθζά είκαζ ηαεανά ροπζηή, αθμφ ζηδ εέαζή ηδξ δζεβείνμ-

κηαζ ζζπονά αζζεήιαηα ζοβηίκδζδξ , ηα ηαθαζζεδηζηά. 

Σμ ςναίμ απεοεφκεηαζ πενζζζυηενμ ζε ιδ θμβζηέξ ηάζεζξ ηδξ ακενχπζκδξ ρο-

πήξ, ζοβηζκεί πενζζζυηενμ ημκ ηυζιμ ημο αζοκεζδήημο.  

πλαηζζήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαθνξεηηθφηεηα 

 

 

πλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε 

 

 

 

Δίκαζ μζ εηδδθχζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ δδθχκεζ μ άκενςπμξ ηδ δζάεεζή ημο ζε υ, ηζ 

πθδνμθμνείηαζ ηαζ ζε υ, ηζ πνάηηεζ δδθ. μζ εζςηενζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηα ενεεί-

ζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ. 

Οθυηθδνδ δ ζοιπενζθμνά ημο ακενχπμο (ηαζ εζδζηυηενα ηςκ κέςκ) είκαζ θμν-

ηζζιέκδ ζοκαζζεδιαηζηά. Σα ζοκαζζεήιαηα ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε ηα ηίκδηνα 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ιαξ, αθμφ δ δναζηδνζυηδηα ηαζ δ εκενβδηζηυηδηά ιαξ ηαηεο-

εφκμκηαζ απυ ηζξ ηάζεζξ ηαζ ηζξ πανμνιήζεζξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηυηδηάξ ιαξ. 

Συζμ μζ άκενςπμζ υζμ ηαζ μζ θαμί δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ έκηαζδ 

ιε ηδκ μπμία εηδδθχκμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, βεβμκυξ πμο ζοκδέεηαζ ηαζ 

εεςνείηαζ ηονίςξ ςξ απμηέθεζια ηδξ αβςβήξ. 
 

Ο άκενςπμξ ιε ακεπηοβιέκδ ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ ηαηαθαααίκεζ πχξ ηα 

ζοκαζζεήιαηα επδνεάγμοκ ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηδκ ζοιπενζθμνά ημο.΄Δηζζ, ηαεχξ 

παναηδνεί δζανηχξ ημκ εαοηυ ημο είκαζ ζε εέζδ κα εθέβπεζ ηα ζοκαζζεήιαηά 

ημο ακηί κα ημκ εθέβπμοκ εηείκα. 

΄Αιινη άλζξσπνη είλαη ζπλαηζζεκαηηθά αζθαιείο θαη άιινη αλαζθαιείο 

Απηνπεπνίζεζε 

 

Απηνεθηίκεζε 

 

οκαζζεδιαηζηά αζθαθείξ άκενςπμζ είκαζ βεκζηά υζμζ κζχεμοκ αοημπεπμίεδζδ. 

Γδθαδή πίζηδ ζηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ . ΄Δκαξ άκενςπμξ ιε αοημπεπμίεδζδ πζ-

ζηεφεζ πςξ εα ηαηαθένεζ κα ακηεπελέθεεζ ζηζξ υπμζεξ ακηζλμυηδηεξ ζοκακηήζεζ 

ζηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο.  

 Πηζηεχεη πσο ε απνηπρία δελ είλαη ην ‘ηέινο ηνπ θφζκνπ’, αιιά κία ζηά-

ζε ζηελ πνξεία πξνο ηελ επηηπρία 

 ΄Δρεη ηε δηάζεζε γηα κεηαηξνπή θάζε εκπεηξίαο ζε κάζεκα δσήο 

 Έρεη επίγλσζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηηο βειηηψζεη 

 Γλσξίδεη φηη ε δχλακε δελ είλαη ζπλψλπκε ηεο εμνπζίαο. 

 Γηαζέηεη απνεθηίκεζε 

 Δπηιέγεη λα επελδχζεη ελέξγεηα θαη ρξφλν ζημ πχξ εα εκζζποεεί ροπζηά, 

πχξ εα βίκεζ ηαθφηενμξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ.  

 Αληαγσλίδεηαη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ, ημφ ακαβκςνίγεζ ηζξ επζηοπίεξ αθθά δεκ 

ημκ ηζιςνεί βζα ηζξ απμηοπίεξ – καζαίλεη απυ αοηέξ.  Καζ αάγεζ πάθζ ιπνμζηά 

βζα ηδκ επυιεκδ ηαηάηηδζδ πμο εα εκζζπφζεζ πεναζηένς ηδκ αοημπεπμίεδζή 
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ημο. 

Ο αλαζθαιήο άλζξσπνο πνμαάθθεζ αοηή ηδκ θηζαπηή εζηυκα ημο δοκαιζημφ 

ακενχπμο ιε ηδκ εθπίδα υηζ εα πείζεζ  ημοξ άθθμοξ υηζ είκαζ πνάβιαηζ δοκαηυξ 

ηαζ ιέζς ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ άθθςκ εα  ηαηαθένεζ κα πείζεζ ηαζ ημκ ίδζμ ημο 

ημκ εαοηυ. Σμ ‘παίγεζ ζηθδνυξ’  βζαηί  δ αοημεηηίιδζή ημο ζοκδέεηαζ ιε ημ πχξ 

ημκ αθέπμοκ μζ άθθμζ.  

Απηνγλσζία Δίκαζ δ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα βκςνίγεζ ηαθά υθεξ ηζξ πηοπέξ ημο εαοημφ 

ημο. ΄Δκαξ άκενςπμξ ιε αοημπεπμίεδζδ, ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ, νεαθζ-

ζηζηέξ πνμζδμηίεξ απυ ημκ εαοηυ ημο –δδθαδή ιε αοημβκςζία- έπεζ αζζζυδμλδ 

ζηάζδ ζηδ γςή ηαζ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ βζα επζηοπία. 

Απηνθξηηηθή 

 

Με ηνλ φξν απηνθξηηηθή εκκμμφιε ηδ - βκήζζα εκδμζηυπδζδ ηαζ ηδκ άζηδζδ 

βυκζιμο αοημεθέβπμο, χζηε κα αλζμθμβήζμοιε ηζξ πνάλεζξ ιαξ, επζζδιαίκμκηαξ 

ηα πνμηενήιαηα ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ιαξ. 

Δπηηπρία Ο μνζζιυξ πμο ανίζημοιε ζηα θελζηά βζα ηδκ θέλδ «επζηοπία» ζοκμρίγεηαζ ζηα 

παναηάης: ημ κα θηάζεζ μ άκενςπμξ  ζημκ επζδζςηυιεκμ ζημπυ, κα ηαηαηηήζεζ 

ημκ ζηυπμ, εουδςζδ, εοδμηίιδζδ, εοζημπία. 

διαίκεζ αηυιδ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ επζεοιζχκ ιαξ ή ηδκ εηπθήνς-

ζδ ηςκ ακαβηχκ ιαξ 

Η επζηοπία υιςξ, μ ζημπυξ δδθαδή πμο επζδζχηεζ ηαεέκαξ, δζαθένεζ απυ ηδκ 

επαββεθιαηζηή ζηδκ πνμζςπζηή γςή, υπςξ δζαθένεζ ηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ πηο-

πέξ ή ζηα ζηάδζα αοηχκ ηςκ δομ ααζζηχκ ημιέςκ ηδξ γςήξ ηαζ, ζίβμονα, δζαθέ-

νεζ απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ. 

Απηνζπλαίζζεκα 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθά ζπλαη-

ζζήκαηα 

είκαζ δ εοπάνζζηδ ή δοζάνεζηδ ροπζηή δζάεεζδ πμο βεκκζέηαζ απυ ηδκ επίβκςζδ 

ηδξ αλίαξ ή ηδξ απαλίαξ ιαξ ηαζ βεκκά  αημιζηά εεηζηά ή ανκδηζηά ζοκαζζεήια-

ηα (οπενμρία, ιαηαζμδμλία, ηζιή, πενδθάκζα, αζζζμδμλία, ζζβμονζά, άιζθθα, επζ-

εοιία, δνειία, βαθήκδ, εζςηενζηή ζζμννμπία, ροπζηή πθδνυηδηα θυαμξ, μνβή, 

θφπδ, άβπμξ, αοημπενζθνυκδζδ, αίζεδζδ ημο ακζηακμπμίδημο, ροπζηυ αδζέλμδμ, 

ιμζνμθαηνία, ημνεζιυξ, ακία, πθήλδ η.θ.π.) 

Λέβμκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο κζχεμοιε βζα ημοξ ζοκακενχπμοξ ιαξ. Γζαηνί-

κμκηαζ ζε ζπκπαζεηηθά (ζοιπάεεζα, αβάπδ, ηαηακυδζδ, εοβέκεζα, εοαζζεδζία, 

θζθία, ζημνβή, βεκκαζμδςνία, ηαθμζφκδ, θζθακενςπία, ζεααζιυξ, αθθδθεββφδ, 

εοβκςιμζφκδ, μίηημξ, ζοκηνμθζηυηδηα) θαη  αληηπαζεηηθά: θευκμξ, ιίζμξ,  

γδθμηοπία, παζνεηαηία, ακηζπάεεζα 

Απηνπξαγκάησζε Η δοκαηυηδηα οθμπμίδζδξ ηαζ πναβιάηςζδξ απυ ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ 

ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ επζδζχλεχκ ημο, χζηε κα αζζεάκεηαζ δεζηή ζηακμ-

πμίδζδ ηαζ κα απμηηά δ φπανλή ηαζ δ γςή ημο κυδια ηαζ πενζεπυιεκμ. 
 

Τν άηνκν, εθόζνλ έρεη ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλα επίπεδα αλαγθώλ πνπ θαιύπηνπλ 

αξθεηέο πηπρέο ηεο δηαβίσζήο ηνπ (όπσο θπζηθέο αλάγθεο, αλάγθεο αζθάιεηαο, 

θνηλσληθέο αλάγθεο, αλάγθεο απηνεθηίκεζεο, γλσζηαθέο θαη αηζζεηηθέο αλάγθεο), 

αηζζάλεηαη ηελ επηζπκία λα γεπζεί κηα πην νπζηαζηηθή δσή, λα θαιιηεξγήζεη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό ηα πην ζεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη εληνπίζεη όηη δηαζέηεη, λα απν-

ιαύζεη βαζύηεξα ηελ αγάπε θαη ην αίζζεκα νινθιήξσζεο πνπ πξνθαιεί ε εξγαζη-

αθή επηηπρία· γεληθά λα βηώζεη ζην κέγηζην δπλαηό όια ηα επνηθνδνκεηηθά ζηνη-

ρεία πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη από ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ. Ο Μάζιννπ γηα λα πε-

ξηγξάςεη ηελ ηάζε απηή ηνπ αλζξώπνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν «απηνπξαγκάησ-

ζε» θαη δηεπθξίληζε, πξώηνλ, όηη πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ ζπλερώο εμε-

ιίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη, θαη ,δεύηεξνλ, όηη ε απηνπξαγκάησζε δελ κεηαθξάδε-

ηαη σο δηαδηθαζία επίηεπμεο ηεο ηειεηόηεηαο. 

https://www.e-psychology.gr/diafora-themata-psychologias/2391-

aytopragmatosi.html 

https://www.e-psychology.gr/diasimoi-psychologoi/1401-maslow-abraham.html
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Βνχιεζε ηαθείηαζ δ ροπζηή θεζημονβία, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ζηδ ζοκεζδδηή πνμζπάεεζα 

ημο ακενχπμο βζα ηδκ πναβιάηςζδ εκυξ ζημπμφ. 

Ο άκενςπμξ ιε αζεεκή αμφθδζδ βίκεηαζ δμφθμξ υπζ ιυκμ ηδξ αμοθήζεςξ ηςκ 

άθθςκ ηαζ ηςκ ελςηενζηχκ ζοκεδηχκ αθθά ηαζ ηςκ επζεοιζχκ ηαζ ηςκ μνιχκ 

ημο. Δίκαζ ακίηακμξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα ηαθέκηα ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο. 

Ο άκενςπμξ ιε ζζπονή αμφθδζδ ανίζηεζ εφημθα ηδ εέζδ ημο ζημκ ηυζιμ, ο-

πενκζηχκηαξ υπζ ιυκμ ηζξ δοζημθίεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ θυβς ηςκ πενζζηάζε-

ςκ, αθθά ηαζ εηείκεξ πμο μθείθμκηαζ ζηζξ αδοκαιίεξ ημο ή ζηα πάεδ ημο. 

Δπηπρία 
 

Δίκαζ έκα ζοκαίζεδια εζςηενζηήξ ζηακμπμίδζδξ ηαζ βαθήκδξ πμο κζχεεζ μ άκ-

ενςπμξ, έκα αίζεδια πθδνυηδηαξ, βαθήκδξ ηαζ εζςηενζηήξ έηζηαζδξ. 

΄Οθδ δ γςή ημο ακενχπμο είκαζ ιζα επίπμκδ ηαζ αδζάημπδ πνμζπάεεζα βζα εο-

ηοπία, υιςξ δ αίςζδ αημφ ημο ζοκαζζεήιαημξ είκαζ ηαεανά πνμζςπζηή ηαζ ο-

πμηεζιεκζηή οπυεεζδ. 

Η εοηοπία ζοκανηάηαζ άιεζα απυ ελςηενζημφξ ηαζ οπμηεζιεκζημφξ πανάβμκηεξ 

υπςξ: 

 ςιαηζηή, πκεοιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία 

 Ιηακυηδηα πνμζανιμβήξ ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ 

 Κμζκςκζηή ακαβκχνζζδ ηαζ αοημακαβκχνζζδ 

 Δζςηενζηή ηαθθζένβεζα (ελεοβεκζζιυξ ηαζ «ελακενςπζζιυξ» ημο ακ-

ενχπμο) 

 Αλζμπνεπέξ αζμηζηυ επίπεδμ 

 Πμζυηδηα γςήξ 

 Κμζκςκζηή πνυμδμξ ηαζ βαθήκδ 

 ηυπμζ-μνάιαηα-ζδακζηά-εθπίδεξ 

 Δζνήκδ-εθεοεενία-δδιμηναηία-δζηαζμζφκδ 

 Αίζεδια αζθάθεζαξ, ελάθεζρδ ηδξ αίαξ, ηδξ  ααεααζυηδηαξ, ηδξ αβςκίαξ ηαζ 

ημο άβπμοξ βζα ημ ιέθθμκ. 

 ΄Ηνειεξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ 

 Κμζκςκζηή ζοκμπή 

 

Ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ υηζ δ εοηοπία είκαζ δφζημθμ κα πνμζδζμνζζεεί, αθμφ 

πνυηεζηαζ βζα έκα ηαεανά πνμζςπζηυ ηαζ οπμηεζιεκζηυ ζοκαίζεδια, δεκ έπεζ 

δζάνηεζα ηαζ δ έκηαζή ηδξ δζαθένεζ απυ άκενςπμ ζε άκενςπμ, αθμφ μζ άκ-

ενςπμζ δζαθμνεηζηά αζχκμοκ ηδ γςή ηαζ ακαπηφζζμοκ δζαθμνεηζηά ημ αοημ-

ζοκαίζεδιά ημοξ. 

 

Γεκζηή δζαπίζηςζδ, υιςξ, απμηεθεί υηζ ηα οθζηά αβαεά, μζ ακέζεζξ, μ πθμφημξ, 

δ επζζηδιμκζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ δεκ ιπυνεζακ κα πανίζμοκ ηδκ αθδ-

εζκή εοηοπία ζημκ άκενςπμ. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ παθαζυηενεξ ζζημνζ-

ηέξ επμπέξ ηαζ δζαηνακχκεηαζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδ ζφβπνμκδ 

επμπή. 

 

Η εοηοπία έπεζ ζπέζδ πενζζζυηενμ ιε ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή άκμδμ 

ηαζ δεζημπμίδζδ ημο αηυιμο. Βνίζηεηαζ ζηδκ απμδμπή/ ζοιθζθίςζδ ιε ημκ 

εαοηυ ιαξ ηαζ ημοξ άθθμοξ, ιε ημκ ηυζιμ ηαζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυ-

ηδηα. 
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Β. ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ -ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ-ΣΑΔΙ 

 

Αηνκηθέο αξεηέο-ειαηηψκαηα 

 

Υαξαθηήξαο 

 

Υαναηηήναξ απυ ροπμθμβζηή άπμρδ είλαη ν ηδηαίηεξνο ηξόπνο ζπκπεξηθν-

ξάο. Καζ ςξ ζοιπενζθμνά μνίγεηαζ ηάεε εηδήθςζδ ημο αηυιμο ή μπμζαδήπμ-

ηε ελέξγεηα (είηε εηθνάγεηαζ ιε ημ θυβμ, ηδκ ηίκδζδ, ηδ ιζιζηή) ηαζ ειπίπηεζ 

ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ άθθςκ. Δπίζδξ ςξ ζοιπενζθμνά κμείηαζ ηαζ υ,ηζ ζοιααίκεζ 

ζημκ εζςηενζηυ ηυζιμ ημο ακενχπμο εκδυιοπα, π.π. ζπέδζα εκενβεζχκ, ζο-

καζζεήιαηα πμο δεκ εηθνάγεζ ημ άημιμ 

πκπεξηθνξά  

 

Κάεε ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ απυ ηδ θφζδ ημο είκαζ πνμζηζζιέκμξ ιε δοκαηυ-

ηδηεξ, χζηε κα ακηζδνά ζηα ενεείζιαηα ημο ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ ηυ-

ζιμο. Η αληίδξαζε αοηή-ακελάνηδηα απυ ηδ ιμνθή πμο παίνκεζ (εεηζηή ή αν-

κδηζηή) μκμιάγεηαζ ζοιπενζθμνά 

 

΄Ηζνο θέβεηαζ δ ζοιπενζθμνά εκυξ αηυιμο ή ιζαξ μιάδαξ, μ παναηηήναξ ημο, μ ηνυ-

πμξ ηαηά ημκ μπμίμ γεζ ηαζ θένεηαζ ζημκ ημζκςκζηυ αίμ.  

 

Πνιηηηζκφο 

πνιηηηζκέλνο 

Πμθθέξ θμνέξ μ υνμξ πμθζηζζιυξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηχκοιμ ηδξ ααναανυ-

ηδηαξ (ιε ηδκ έκκμζα ηδξ αίαζδξ ηαζ απάκενςπδξ ζοιπενζθμνάξ).Με ημκ υνμ 

«πμθζηζζιέκμξ» εκκμμφιε  αηυιδ ηαζ ηδκ εοβεκζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ημ ζεαα-

ζιυ πνμξ ημκ ζοιπμθίηδ ιαξ, ημ ζεααζιυ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο ζδζςηζημφ ηαζ 

δδιυζζμο πχνμο, ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ιαξ ηθδνμ-

κμιζάξ. 

ηάζεηο 

 

είκαζ μζ απφςεηο πμο έπμοιε βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημκ ηυζιμ βφνς ιαξ.  

 

Αληηθείκελν ησλ ζηάζεσλ ιπμνεί κα είκαζ  

δζάθμνεξ ζδέεξ, εέιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ζδεμθμβίεξ, ζοιπενζθμνέξ άθ-

θςκ αηυιςκ ή ημζκςκζηχκ μιάδςκ, άθθα έεκδ, μζ δζαθμνεηζημί απυ ημ δζηυ 

ιαξ πμθζηζζιμί, μζ δζαθμνεηζηέξ απυ ηδ δζηή ιαξ ενδζηείεξ η.θπ.  

(π.π. εεκζηζζιυξ, ναηζζζιυξ, ακενςπζζιυξ, ιζζαθθμδμλία, θακαηζζιυξ, ιεζ-

ζζακζζιυξ, θασηζζιυξ, οθζζιυξ, εοδαζιμκζζιυξ η.θπ.) 

 

Ηζηθνπνίεζε Γζαιυνθςζδ, δζάπθαζδ δεζημφ παναηηήνα, δεζηή δζαπαζδαβχβδζδ, ηαθθζέν-

βεζα.  

Απμηέθεζια ηδξ δεζημπμίδζδξ είκαζ δ δεζηυηδηα ημο ακενχπμο. 

 

Ηζηθφηεηα 

 

Αηνκηθέο αξεηέο 

ηαθείηαζ δ ζδζυηδηα ημο δεζημφ, δ ζοιιυνθςζδ δδθαδή ημο αηυιμο ζημοξ δεζ-

ημφξ ηακυκεξ, δ πνδζηυηδηα, δ ηζιζυηδηα  

Απνηειέζκαηα ηεο εζηθνπνίεζεο 
Αοηάνηεζα, αλζμπνέπεζα, ιεηνζμπάεεζα, ιεηνζμθνμζφκδ, δζαθεηηζηυηδηα, δζαθ-

θαηηζηυηδηα, αοημπεπμίεδζδ, αοημζεααζιυξ, αοημεηηίιδζδ, πνμζπάεεζα, ζο-

κέπεζα, ήεμξ, οπεοεοκυηδηα, ιέηνμ, ηαηακυδζδ, επζημζκςκία, αθθδθεββφδ, εο-

βέκεζα, θζθμηζιία, ακεηηζηυηδηα, πνμζήκεζα (ηαηαδεηηζηυηδηα), αηεναζυηδηα, 

ηζιζυηδηα, εκηζιυηδηα, εζθζηνίκεζα, θζθαθήεεζα, αοεεκηζηυηδηα, παννδζία, πνς-

ημαμοθία, αοημέθεβπμξ, εβηνάηεζα, πεζεανπία, οπενδθάκεζα, θζθμπαηνία, ακζδζ-

μηέθεζα, αλζμπνέπεζα, ζοκέπεζα θυβςκ ηαζ ένβςκ. 

Αλζξσπηζκφο Πνυηεζηαζ βζα ζδεχδεξ ηαζ πανάθθδθα ζηάζδ γςήξ πμο ζέαεηαζ ηδκ ακενχπζκδ 

αλζμπνέπεζα, ακαβκςνίγεζ ημκ άκενςπμ ςξ αλία ηαζ εκδζαθένεηαζ ηαζ πνμςεεί 

ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδ θνμκηίδα βζα ηδκ ελφρςζδ ημο ακενχπμο, ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ πκεοιαηζηήξ, πμθζηζημημζκςκζηήξ ηαζ δεζηήξ θφζδξ ημο ακενχπμο 
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Ακνξαιηζκφο 

Αλεζηθφηεηα 

 Καθείηαζ δ απμοζία δεζηχκ ανπχκ, δ έηθοζδ ηςκ δεχκ, δεζηή ακαθβδζία 

Αδπλακίεο-κεηνλεθηήκαηα 

Δβςζζιυξ, αθαγμκεία, αδζαθθαλία, οπενμρία, δμοθμπνέπεζα, εοηέθεζα, ζφ-

ιπθεβια ιεζμκεηηζηυηδηαξ ή ακςηενυηδηαξ, μηκδνία, κςενυηδηα, ακεοεοκυηδ-

ηα, ηαζνμζημπζζιυξ, ακοπμθδρία, οπεναμθή, απμθοηυηδηα, εζςζηνέθεζα, αημ-

ιζηζζιυξ, αζέαεζα, αβέκεζα, ηοκζζιυξ, αοηανπζζιυξ, αηζιία, ακεζθζηνίκεζα, οπμ-

ηνζζία, ενάζμξ, απμπαθίκςζδ, αζοδμζία, μίδζδ-έπανζδ, εεκζηζζιυξ, ζδζμηέθεζ-

α. 

Τιηζκφο 

 

 

Με ημκ υνμ αοηυ εκκμμφιε ημ κα ηαοηίγεηαζ μ άκενςπμξ ιε ηα οθζηά ιέζα πμο 

δζαεέηεζ ηαζ κα δίκεζ οπεναλία ζηα οθζηά αβαεά, εηιδδεκίγμκηαξ ηζξ πναβιαηζ-

ηέξ αλίεξ ηδξ γςήξ, υπςξ ημκ ένςηα, ηδκ θζθία, ηδκ εθεοεενία. Κονίανπμ ηαζ 

δζανηέξ γδημφιεκμ βζα ημοξ ακενχπμοξ απμηεθεί ημ πχξ εα δζαζθαθίζμοκ πε-

νζζζυηενα έζμδα, χζηε κα ιπμνμφκ κα απμηημφκ μθμέκα ηαζ πζμ αηνζαά οθζηά 

αβαεά, αθμφ πζζηεφμοκ πςξ ιυκμ έηζζ δζαζθαθίγμοκ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ άθθςκ 

ηαζ ιπμνμφκ κα πνμζδζμνζζημφκ ςξ «επζηοπδιέκμζ 

 

Τπεξθαηαλάισζε 

 

 

 

 

 

Homo consumens 
(άκενςπμξ ηαηακα-

θςηήξ): 

 

Λέβεηαζ δ  ζοκεπήξ επζεοιία αβμνάξ ηαζ ηαηακάθςζδξ οθζηχκ αβαεχκ Η επζ-

εοιία αοηή, οπμδαοθίγεηαζ έκηεπκα ιέζς ηςκ δζαθδιίζεςκ, χζηε αθεκυξ κα 

είκαζ αηαηάπαοζηδ ηζ αθεηένμο κα ηαηαηηά μθμέκα ηαζ πζμ ηεκηνζηή εέζδ ζηδ 

γςή ηςκ ακενχπςκ, ηαεμνίγμκηαξ επί ηδξ μοζίαξ ηζξ πενζζζυηενεξ επζθμβέξ 

ημοξ. 

 
ηαθείηαζ έηζζ μ άκενςπμξ πμο αζζεάκεηαζ αηυνεζηδ δίρα ηαηακάθςζδξ, ιε α-

πμηέθεζια δ απθδζηία ηαζ ημ αίζεδια ημο ακζηακμπμίδημο κα βίκμκηαζ ηεκηνζ-

ηυξ πυθμξ ημο ροπζημφ ημο αίμο. 

Δπδαηκνληζκφο 

 

 

Καθείηαζ δ ηάζδ εκυξ αηυιμο ή εκυξ ημζκςκζημφ ζοκυθμο κα ζοζζςνεφεζ οθζηά 

αβαεά, ιε ηδκ πίζηδ πςξ αοηά απμθένμοκ ηδκ εοδαζιμκία 

ην «ερεηλ» 

θαη 

ην  «είλαη» 

 

 

 

Σμ «είκαζ» ηαζ  ημ «έπεζκ» δδθχκεζ ηδ  δζαθμνά ακάιεζα ζε ιζα ημζκςκία πμο 

ημ εκδζαθένμκ ηδξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζημοξ ακενχπμοξ, ηαζ ζε ιζα άθθδ πμο ημ 

εκδζαθένμκ ηδξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηα πνάβιαηα.  

 

Τν «έρεηλ» ζεκαίλεη ηελ θαηνρή πξαγκάησλ Η ηάζδ ημο «έπεζκ» παναηηδνίγεζ ηδ 

δοηζηή αζμιδπακζηή ημζκςκία, υπμο δ απθδζηία βζα πνήια, δυλα ηαζ δφκαιδ 

έπεζ βίκεζ μ ηονίανπμξ ηνυπμξ γςήξ. ΄Δηζζ, εκζζπφεδηε δ ηάζδ κα αβςκίγεηαζ 

μ ζδιενζκυξ άκενςπμξ ιυκμκ βζα ημ πυζα εα απμηηήζεζ ηαζ υπζ βζα ημ 

πμζμξ εα είκαζ ηαζ πμζυξ εα πνέπεζ κα βίκεζ. Σαοηίγεζ ηδκ φπανλή ημο ηαζ 

ηδκ αλία ημο ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ αβαεχκ πμο ηαηέπεζ. Ακ έπεζ θίβα ή 

ηίπμηα εεςνεί υηζ δεκ αλίγεζ ηίπμηα. 

Σμ «είκαζ» παναηηδνίγεζ ιία δζαθμνεηζηή ακηίθδρδ βζα ηδ γςή απυ ημ «έπεζκ». 

Βαζζηά παναηηδνζζηζηά αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ  αοηήξ είκαζ δ πνμηεναζυηδηα πμο 

δίκεηαζ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ φπανλδξ ημο ακενχπμο ςξ μκηυηδηαξ πμο έπεζ 

ηαζ άθθεξ ακάβηεξ εηηυξ απυ ηζξ οθζηέξ. 

Με αάζδ αοηή ηδ ζηάζδ γςήξ μ άκενςπμξ-πςνίξ κα οπμηζιά ηδκ αλία ηςκ οθζ-

ηχκ αβαεχκ- δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηα πκεοιαηζηά αβαεά, ηζξ ακχηενεξ αζζεδ-

ηζηέξ αλίεξ, ηδκ δεζηυηδηα, ηδκ αοημπναβιάηςζδ. 

Σν «είλαη» 

θαη 

ην  «θαίλεζζαη» 

Σν είλαη: ςξ υνμξ θζθμζμθζηυξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ πναβιαηζηυ ηαζ ημ αθδεζκυ. 

Γδθχκεζ ηδκ πναβιαηζηή ηαζ ααεφηενδ αλία ηςκ πναβιάηςκ, δδθαδή ηζ είκαζ 

ζη’ αθήεεζα ηα πνάβιαηα - ακελάνηδηα ιε ημ ηζ πανμοζζάγμοκ ηαζ εέθμοκ κα 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AE%CE%B8%CE%BF%CF%82
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δείπκμοκ. 

Φαίλεζζαη: ακηζπνμζςπεφεζ ημ ρεφηζημ, ημ εζημκζηυ, ημ αθδεμθακέξ ηαζ ημ 

επζθακεζαηυ. Γδθχκεζ ηδκ εζηυκα πμο εέθμοιε κα θηζάλμοιε ηαζ κα δείπκμοιε 

ακελάνηδηα ιε ημ ηζ είιαζηε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Πνμαάθθεζ δδθαδή ιία ηί-

αδδθδ πναβιαηζηυηδηα ηαζ υπζ ηδκ αθήεεζα πμο είκαζ ηνοιιέκδ ηάης απυ ηδκ 

επζθάκεζα. 
Σμ υνζμ πμο δζαπςνίγεζ αοηέξ ηζξ δφμ έκκμζεξ δδθαδή ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ πθά-

κδ είκαζ πμθφ θεπηυ ηαζ δοζδζάηνζημ. 

ηδ ζφβπνμκδ επμπή (επμπή ημο οπεναηηακαθςηζζιμφ ηαζ ηδξ εζημκζηήξ πναβ-

ιαηζηυηδηαξ) μ άκενςπμξ έπεζ απμδοεεί ζ’ έκακ δζανηή αβχκα επζδίςλδξ ιζαξ 

θαιπνήξ ελςηενζηήξ εζηυκαξ πμο εεςνεί υηζ εα ζοιαάθεζ ζηδκ ημζκςκζηή ημο 

ακαβκχνζζδ ηαζ ακάδεζλδ. ΄Δηζζ, αδζαθμνεί βζα ηδ αεθηίςζδ άθθςκ ζηακμηήηςκ 

ημο ή ηδκ πνμζπάεεζα ιζαξ ακηζηεζιεκζηήξ εκδμζηυπδζδξ πμο εα ημο πνμζθέ-

νεζ ηδκ πνμζςπζηή βαθήκδ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζενανπήζεζ ζςζηά ηζξ ακάβηεξ 

ηαζ ηζξ πνμηεναζυηδηέξ ημο. 

 

 

Σσμπεριθορά ζηις κοιμωμικές ομάδες και ζτέζεις 

 
 

Απνηειέζκαηα 

ηεο  

θνηλσληθνπνίεζε 

 

 

Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ζηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθέο 

ζρέζεηο 

 αξεηέο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κμζκςκζημπμίδζδ είκαζ δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ηα άημια ςξ ιέθδ ιζαξ  

ημζκςκίαξ ιαεαίκμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ αλίεξ ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ημζκςκίαξ ιε ζημπυ ηδ ζοιιυνθςζδ ηαζ πνμζανιμβή ημοξ 

(ημζκςκζηήξ, επαββεθιαηζηήξ, πμθζηζηήξ, δεζηήξ η.θπ.)  πμο δζανηεί εθυνμο 

γςήξ, αθμφ ημ άημιμ αθθάγεζ δζανηχξ νυθμοξ ηαεχξ ζοιιεηέπεζ ζε κέεξ ημζ-

κςκζηέξ μιάδεξ 

Σμ άημιμ 

 Μαεαίκεζ 

-κα ζοκενβάγεηαζ 

-κα επζημζκςκεί 

-κα οπαημφεζ ζε ηακυκεξ 

-κα ζέαεηαζ ηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ 

 -κα εηηζιά ηδκ πνμζθμνά ημοξ 

-κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ηαζ κα δζεηδζηεί ηα δζηαζχιαηά 

ημο 

 Δζςηενζηεφεζ ηακυκεξ, αλίεξ,  ανπέξ, ζοιπενζθμνέξ ημζκςκζηά απμδεηηέξ 

 Τζμεεηεί ημζκςκζηά απμδεηηά πνυηοπα γςήξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ 

Απμηεθέζιαηα 

 Αθθδθεββφδ, θζθζηή πνμζέββζζδ ηαζ ααεφηενδ επζημζκςκία, πςνίξ ςθεθζ-

ιζζηζηά ηνζηήνζα,  

 πνυηαλδ ημο ημζκμφ ηαθμφ ζε ζπέζδ ιε ημ ζηεκά εκκμμφιεκμ αημιζηυ 

ζοιθένμκ, αθθδθμαμήεεζα, αθθδθμηαηακυδζδ, αθθδθμτπμζηήνζλδ 

  θζθεοζπθαπκία, θζθακενςπία, θζθαθθδθία, μιμροπία, εεεθμκηζζιυξ, 

 ζοκενβαζία, ζοθθμβζηή δνάζδ, ημζκή πνμζπάεεζα, μιαδζηυ/ζοθθμβζηυ  

πκεφια,   

 απμαμθή εβςζζιμφ, αημιζηζζιμφ,  

 ακεηηζηυηδηα, οπμπςνδηζηυηδηα, ζοιαζααζιυξ, ζοκαίκεζδ, δζαθθαηηζηυ-

ηδηα,   

 ακζδζμηέθεζα, αθμζίςζδ, αιμζααία ειπζζημζφκδ ηαζ θζθζηή δζάεεζδ. 

 ηαθμπνμαίνεηδ ημζκςκζηή ηνζηζηή 

 ζεααζιυξ ζημοξ κυιμοξ  ημζκςκζηή ζοκείδδζδ,    ζεααζιυξ ηςκ ακαβηαί-
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Αλαπνηειεζκαηηθή 

θνηλσληθνπνίεζε 

 

 

Ραηζηζκφο 

 

 

Βία 

ςκ υνςκ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ,  

Δπαγγεικαηηθή ζπλείδεζε (Η ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ δεζηχκ δεζιεφ-

ζεςκ (οπμπνεχζεςκ) πμο ζοκεπάβεηαζ δ άζηδζδ εκυξ επαββέθιαημξ 

ηαζ  δ επίβκςζδ ημο ακενχπμο υηζ ιε αοηυ ζοιαάθθεζ, εηηυξ απυ ηδκ 

αημιζηή, ζηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ. 

 
Σα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα 

 

 

Ο ναηζζζιυξ είκαζ έκα ζφκεεημ θαζκυιεκμ πμο μζημδμιείηαζ ηυζμ απυ ζηενευ-

ηοπα υζμ ηαζ απυ πνμηαηαθήρεζξ. Ονίγεηαζ ςξ δ πνμηαηάθδρδ έκακηζ ιζαξ 

θοθεηζηήξ, εεκζηήξ, ημζκςκζηήξ, ενδζηεοηζηήξ ηηθ. μιάδαξ ηαζ εηδδθχκεηαζ 

ιε ηδ δοζιεκή δζάηνζζδ, ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ ημκ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ 

αοηήξ ηδξ μιάδαξ.. 

Η ναηζζζηζηή ζοιπενζθμνά, είηε αοηή εηδδθχκεηαζ ζε επίπεδμ αηυιςκ είηε ζε 

επίπεδμ εεζιχκ ειπενζέπεζ αία, θοζζηή ή ζοιαμθζηή 

 

 

Ο πνιηηηζκφο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο-ζπκπεξηθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

 
Πεξηβαιινληηθή 

εζηθή 

Δίκαζ έκα πθαίζζμ ηακυκςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, δεζηχκ ηακυκςκ απέκακηζ ζηα 

ιδ ακενχπζκα υκηα 

( θοζζηυ πενζαάθθμκ, γχα, ικδιεία, ένβα ηέπκδξ, ηηίζιαηα, πχνμζ ημζκυπνδ-

ζημζ η.θπ.) 

 

 

Δηδδθχζεζξ ζοιπε-

νζθμνάξ ζηδκ ηαεδ-

ιενζκή γςή 

 

 

Με ημκ υνμ αοηυ εκκμμφιε ημ ήεμξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο πμθίηδ ζηδκ ηα-

εδιενζκή γςή,  δδθαδή: 

 ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημκ πχνμ υπμο γεζ, ηζκείηαζ ηαζ ενβάγεηαζ,  

 ημκ ηνυπμ πμο μδδβεί, ημκ ηνυπμ πμο πανηάνεζ, ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεης-

πίγεζ ηα ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ  

 ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημοξ δδιυζζμοξ πχνμοξ (δνυιμοξ, ζήιαηα 

ηοηθμθμνίαξ, ζπμθζηά ηηίνζα, πακεπζζηήιζα η.θπ.) 

 ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ηα γχα 

 ημκ ηνυπμ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηα ικδιεία, ημοξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ 

 ημκ ζεααζιυ ζημοξ κυιμοξ, ζηδκ επζημζκςκία, ηδ βθχζζα, ημκ πμθζηζζιυ 

 ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ ζηα βήπεδα, ζημοξ αεθδηζημφξ πχνμοξ 

 ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ ζηδκ πμθζηζηή γςή, ζημοξ δζαθςκμφκηεξ, ζημοξ 

ακηζπάθμοξ,  

 ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ ζηδκ μζημβέκεζα, ημοξ πνεζαφηενμοξ, ηα ιζηνά 

παζδζά 
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Πολιηική ζσμπεριθορά (δημοκραηική ή αμηιδημοκραηική ζσμπεριθορά) 

 
Απνηέιεζκα ηεο 

πνιηηηθνπνίεζεο 

 

 

ηάζεηο ζηελ  

πνιηηηθή δσή 

«Πμθζηζημπμίδζδ» είκαζ δ πνμαζνεηζηή ζοιιεημπή ημο πμθίηδ ζηα πμθζηζηά εέ-

ιαηα, χζηε κα ιπμνεί κα ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ ζοιπμθίηεξ ημο ηαζ κ' απμθαζί-

γεζ ι' αοημφξ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ. 

1.Οη ζσζηά πνιηηηθνπνηεκέλνη, ππεχζπλνη πνιίηεο 

 εκδιενχκμκηαζ βζα ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά πνμαθήιαηα ηδξ επμπήξ, 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίθοζή ημοξ, 

 ζοιιεηέπμοκ ζηα ηέκηνα θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ ημζκςκίαξ, 

 πζέγμοκ ηδκ ηοαένκδζδ βζα εεζιζηέξ αθθαβέξ, βζα ίζεξ εοηαζνίεξ ζπμο-

δχκ, βζα δζηαζμζφκδ 

 αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ επίθοζδ παβημζιίςκ πνμαθδιάηςκ π.π ελμπθζζιμί, 

 αιθζζαδημφκ ηζξ δμιέξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημοξ εεζιμφξ π.π δζαιανηφ-

νμκηαζ βζα ηδκ ακαλζμηναηία, 

 δεκ παναζφνμκηαζ εφημθα απυ ρεφηζηεξ οπμζπέζεζξ θαμπθάκςκ, 

 απμαάθθμοκ ημ πκεφια ηδξ ιζζαθθμδμλίαξ ηαζ ειθμνμφκηαζ απυ δδιμ-

ηναηζηή ζοκείδδζδ. 

 οιιεηέπμοκ ζημ δζάθμβμ πςνίξ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ  πανςπίδεξ 

2. Οη αδηάθνξνη γηα ηα θνηλά, απαζείο, ακέηνρνη 

 ζδζςηεφμοκ 

 δείπκμοκ απάεεζα, αδζαθμνία  βζα ηα πμθζηζηά γδηήιαηα 

 δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ 

υνςκ ζε ηάεε ημιέα ηδξ γςήξ. 

 βίκμκηαζ δηημπαεείξ 

 δεκ εκδιενχκμκηαζ βζα ηα ημζκά 

 απμδέπμκηαζ ιεζζζακζηέξ ζδεμθμβίεξ ,  

 αδοκαημφκ κα ηνίκμοκ ηαζ κα αιθζζαδηήζμοκ ηα ιδκφιαηα ηαζ ηςκ πμ-

θζηζηχκ πνμβναιιάηςκ  

 3. Οζ έληνλα θνκκαηηθνπνηεκέλνη, μζ εβηθςαζζιέκμζ ζ' έκα ηυιια 

 αδζαθμνμφκ βζα ηα βεκζηά πνμαθήιαηα, αθθά πνμςεμφκ ηζξ εέζεζξ ημο 

ηυιιαημξ ζημ μπμίμ εκηάζζμκηαζ. 

 οπάνπεζ ζ' υθεξ ηζξ εκένβεζέξ ημοξ ηνοιιέκδ ιζα πμθζηζηή ή ημιιαηζηή 

ζημπζιυηδηα, 

 δεκ αημφκε ημκ ακηίθμβμ, παναηηδνίγμκηαζ απυ αδζαθθαλία, θακαηζζιυ 

 βίκμκηαζ υνβακα ημιιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, πνμααίκμοκ ζε αηνυηδηεξ 

 είκαζ εφιαηα ηδξ ημιιαηζηήξ πνμπαβάκδαξ 

 

Μεζζηαληζκφο 

 

 

Με ημκ υνμ αοηυ εκκμμφιε ηδκ πνμζδμηία ηδξ ιεθθμκηζηήξ έθεοζδξ εκυξ ζςηή-

να, πμο εα θοηνχζεζ ημκ ηάεε άκενςπμ, πςνίξ μ ηεθεοηαίμξ κα πνεζάγεηαζ κα 

αοηεκενβήζεζ ηαζ κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ηδ ιάγα.  

Λατθηζκφο Καηά ηδκ αηναία ανκδηζηή ημο εηδμπή, μ θασηζζιυξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ εζηειιέκδ 

ακεζθζηνίκεζα (π.π. ζηδ δζάδμζδ ηάπμζμο εέιαημξ πμο δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα). Δπίζδξ, μ θασηζζηήξ πμθζηεοηήξ εέηεζ ζημπίιςξ ρεοημδζθήι-

ιαηα, υπςξ "επενμί ή θίθμζ", "ηαναλίεξ ή θζθήζοπμζ", "αθθμβεκείξ ή βδβεκείξ", 

ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ηαθθζένβεζα ακαζθάθεζαξ ζημ θαυ, ηαζ ηδκ αοημπνμαμθή 

ημο ίδζμο ζακ πνμζηάηδ ηαζ ζςηήνα. 
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΄Δηθναζδ ημο θασηζζιμφ είκαζ δ δδιαβςβία,  δδθαδή, δ ημθαηεία ηςκ αδοκα-

ιζχκ ηαζ εθαηηςιάηςκ ημο θαμφ ηαζ δ οζμεέηδζδ εέζεςκ ηαζ ηάζεςκ πμο ημκ 

εοπανζζημφκ ηαζ απακημφκ ζημ ζοκαίζεδιά ημο πςνίξ κα ημκ ςθεθμφκ ή πμο κα 

ημκ αθάπημοκ ιαηνμπνυεεζια, ιε ιμκαδζηυ πάκηα ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 

εφκμζάξ ημο. 

Φαλαηηζκφο δ ηοθθή πνμζήθςζδ ζε ιζα ζδέα, πίζηδ ή πνυζςπμ, δ μπμία μδδβεί ζηδκ άνκδ-

ζδ ηάεε ηνζηζηήξ ηαζ ζημ ιίζμξ βζα υπμζμκ πζζηεφεζ ημ ακηίεεημ. 

Γνγκαηηζκφο: δ αλζςιαηζηή απμδμπή ηαζ δζαηφπςζδ απυρεςκ (πςνίξ αζηζμθυ-

βδζδ ή απυδεζλδ), δ ακαβςβή ιζαξ (πνμζςπζηήξ ζοκήεςξ) εέζδξ ζε απυθοηδ, 

αδζαιθζζαήηδηδ αθήεεζα (ιε πανάθθδθδ απυννζρδ ηάεε ακηίεεηδξ άπμρδξ ηαζ 

ακηίννδζδξ). 

Μηζαιιφδνμνο: αοηυξ πμο ιζζεί υζμοξ πζζηεφμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ απυ αοηυκ 

(πμθζηζηέξ, δεζηέξ η.θπ.) ζδέεξ. Γεκζηυηενα, αοηυξ πμο δεκ παναδέπεηαζ υ,ηζ δεκ 

ζοιααδίγεζ ιε ηζξ δζηέξ ημο εέζεζξ (ζε εέιαηα δεζηήξ, πμθζηζηήξ η.θπ.). 

Πξνθαηάιεςε: δ βκχιδ πμο δζαιμνθχκεηαζ εη ηςκ πνμηένςκ, πςνίξ επζζηα-

ιέκδ ιεθέηδ ηαζ ελέηαζδ ηςκ πναβιάηςκ, μπυηε είκαζ ζοκήεςξ εζθαθιέκδ ηαζ 

ιενμθδπηζηή. 

Ιδενιεςία: δ οπεναμθζηή ειιμκή ζε ζδεμθμβζηά δυβιαηα. Δκχ, ςξ υνμξ ηδξ 

ροπμθμβίαξ ακαθένεηαζ ζε ιζα κμζδνή ηαηάζηαζδ πμο εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ επί-

ιμκδ ειθάκζζδ ζηδ ζοκείδδζδ ημο πάζπμκημξ ζδεχκ ή αζζεδιάηςκ, έιιμκςκ 

ζδεχκ. 

 

 

Σηάζεις απέμαμηι ζηημ παηρίδα, ζηοσς ομογεμείς και ζηη διεθμή ζσμεργαζία 

 
Δζληθηζκφο Τπεναμθζηή ηαζ απμηθεζζηζηή πνμζήθςζδ πνμξ ηδκ ζδέα ημο έεκμοξ ηαζ ηςκ 

εεκζηχκ ζδεςδχκ, ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδ δζάηνζζδ ηςκ εεκχκ ζε ακχηενα 

ηαζ ηαηχηενα ηαζ ηδ δζάεεζδ επζαμθήξ ηςκ πνχηςκ ζηα δεφηενα.  

Ο εζληθηζκφο δειψλεη εζληθηζηηθέο επεθηαηηθέο βιέςεηο εηο βάξνο άιισλ 

εζληθψλ θξαηψλ. 

 

νβηληζκφο: Σοθθυξ εεκζηζζιυξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ θακαηζηή ελφικδ-

ζδ ηάεε εεκζημφ ζημζπείμο, απυ απυννζρδ ηαζ πενζθνυκδζδ ηςκ ζημζπείςκ άθ-

θςκ θαχκ. 

Ξελνθνβία Η λεκμθμαία ακηακαηθά ααεζά νζγςιέκμοξ θυαμοξ ηαζ αζζεήιαηα επενυηδηαξ 

απέκακηζ ζημκ ‘Αθθμ’, μ μπμίμξ βίκεηαζ ακηζθδπηυξ ςξ έκαξ ‘Ξέκμξ’ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ μιάδα πμο ακήηεζ ηακείξ. 
Δζληζκφο 

 

 

 

Φηινπαηξία 

 

Η ζοκείδδζδ υηζ ακήηεζ ηακείξ ζε ζοβηεηνζιέκμ έεκμξ∙ επίζδξ, ημ παηνζςηζηυ 

αίζεδια ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ αοηήκ. 

Ο εζληζκφο δειψλεη ηνλ αγλφ παηξησηηζκφ 

 

Παηξησηηζκφο: Η έιπναηηδ αθμζίςζδ ηαζ αβάπδ ηάπμζμο πνμξ ηδκ παηνίδα 

ημο. 

Πξνγνλνιαηξεία 

Πξνγνλνπιεμία 

(ζοκχκοιεξ θέλεζξ) 

μ οπεναμθζηυξ εαοιαζιυξ ηαζ δ έπανζδ βζα ηδ δυλα ηςκ πνμβυκςκ  

οκχκοιμ: Πνμβμκμπθδλία. δ οπεναμθζηή πνμζηυθθδζδ ηαζ έπανζδ βζα ηδ δυ-

λα ηςκ πνμβυκςκ ιε ακάθμβδ οπμηίιδζδ ημο πανυκημξ 

Λελζηυ Γ. Μπαιπζκζχηδ 

Παηξηδνθαπειία πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ζδέαξ ηδξ παηνίδαξ βζα ζδζμηεθείξ ζημπμφξ. (π.π. ακαννίπδζδ 

ζηδκ ελμοζία, πνυηθδζδ εεκζηζζιμφ, επεηηαηζηέξ δζαεέζεζξ η.θ.π.) 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Δζληθή  

ηαπηφηεηα 

Σμ ζφκμθμ ηςκ πμθζηζζιζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδκ θοζζμ-

βκςιία εκυξ έεκμοξ ηαζ ημ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηα οπυθμζπα 

Δζληθή  

απηνγλσζία 

Η πνμζπάεεζα εκυξ θαμφ κα βκςνίζεζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο δζαιυνθςζακ ηδκ 

εεκζηή ημο θοζζμβκςιία (δδθ. ημ ζζημνζηυ πανεθευκ, ηζξ παναδυζεζξ, ηζξ αλίεξ) 

χζηε κα ακαβκςνίγεζ ηα εεκζηά πμθζηζζιζηά παναηηδνζζηζηά πμο ημο πνμζδί-

δμοκ ζδζμηοπία ηαζ ημ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηα οπυθμζπα έεκδ. 

Δζληθή  

ζπλείδεζε 

Η επίβκςζδ ηςκ πμθζηζζιζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ εκυξ έεκμοξ πμο ημ δζαθμνμπμζ-

μφκ απυ ηα οπυθμζπα έεκδ 

Τγηήο 

 νηθνπκεληζκφο 

Γηεζληζκφο 

 

 

 

 

Οηθνπκεληθφ 

πλεχκα 
 

 

Χξ εεςνδηζηή ακηίθδρδ ειθακίζηδηε ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζ. 

Ο υνμξ ακαθένεηαζ ζηδ ζύλαςε δηαθξαηηθώλ ζρέζεσλ ζε επηζηεκνληθό, θνη-

λσληθό, νηθνλνκηθό θαη πνιηηηζκηθό επίπεδν. Πνυηεζηαζ βζα ιζα εεςνία πμο 

απμαθέπεζ ζηδκ έκηαλδ ηςκ ηναηχκ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ ιε ημζκέξ ανπέξ. 

Κφνζμξ ζηυπμξ ημο δζεεκζζιμφ είκαζ ε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαώλ θαη ε δεκηνπξ-

γία κηαο παγθόζκηαο θνηλσλίαο. 

 

Σα παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα εκυξ αηυιμο πμο δζαπκέεηαζ απυ αζζεήιαηα 

δζεεκζζιμφ είκαζ: 

 Γεκ ημιπάγεζ βζα ηδ θοθή ημο, μφηε ακάβεζ ηδκ εεκζηή ημο ηαοηυηδηα 

ζε     ιμκαδζηή οπένηαηδ αλία. 

 Δίκαζ ακεηηζηυξ ηαζ δζαθθαηηζηυξ ηαζ ζοιπάζπεζ ιε ημκ άθθμκ. 

 Καηακμεί ημκ πμθζηζζιζηυ πθμοναθζζιυ ηαζ πνμζεββίγεζ ιε ηνζηζηή ιαηζά, 

ηδκ λέκδ ημοθημφνα, ηζξ άθθεξ εεκζηέξ ηαοηυηδηεξ. 

 Γεκ είκαζ λεκυθμαμξ, μφηε ιζζαθθυδμλμξ. 

 Δπζεοιεί κα αζχζεζ ηδκ ειπεζνία ημο δζαθμνεηζημφ, είκαζ ελςζηνεθή 

Πδβή: δζαδίηηομ 

Ννζεξφο νηθνπ-

κεληζκφο 

 

 

 

Ξελνκαλία 

 

Δεκζηή αθθμηνίςζδ: Όηακ ζημ υκμια ημο δζεεκζζιμφ εοζζάγεηαζ δ ζζμκμιία, δ 

αοημδζάεεζδ ηαζ δ αοημκμιία ηςκ εεκχκ, οπάνπεζ ηίκδοκμξ αθμιμίςζδξ. Γζαηί 

ηα ζζπονά ηνάηδ επζαάθθμκηαζ είηε μζημκμιζηά είηε πμθζηζηά είηε πμθζηζζηζηά 

ηαζ επζδζχημοκ ηδκ επζηνάηδζή ημοξ.  

 

Απμηέθεζια είκαζ δ άηνζηδ οζμεέηδζδ ζημζπείςκ απυ άθθμοξ πμθζηζζιμφξ, βζαηί 

ηυηε αθθμζχκεηαζ δ ηαοηυηδηα, δ ροπή ηάεε έεκμοξ 
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Σηάζεις απέμαμηι ζηοσς αλλοεθμείς 
 

Δζλνθεληξηζκφο άπμρδ, ακηίθδρδ ηαηά ηδκ μπμία έκα άημιμ εεςνεί υηζ δ μιάδα πμο ακήηεζ είκαζ 

ημ ηέκηνμ ηςκ πάκηςκ ηαζ υθμζ μζ άθθμζ ημπμεεημφκηαζ ηαζ δζαααειίγμκηαζ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα αοηή. Αοηή δ ακηίθδρδ έπεζ ςξ απμηέθεζια υθα ηα πμθζηζ-

ζιζηά ζημζπεία ηςκ άθθςκ εεκχκ κα αλζμθμβμφκηαζ ηαζ κα ηνίκμκηαζ ιε ηνζηήνζμ 

ηα ζοβηεηνζιέκα εεκζηά ζημζπεία Δκχ οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία πμθζηζζιχκ, μζ 

πενζζζυηενμζ άκενςπμζ εεςνμφκ ημ δζηυ ημοξ πμθζηζζιυ ςξ ημ ιμκαδζηυ. οπκά, 

υηακ ενπυιαζηε ζε επαθή ιε άθθμοξ πμθζηζζιμφξ, ιαξ θαίκμκηαζ πενίενβμζ, πανά-

λεκμζ, αηυια ηαζ ηαηχηενμζ. οκδείγμοιε δδθαδή κα ηνίκμοιε έκακ άθθμ πμθζηζ-

ζιυ έπμκηαξ ςξ ιέηνμ ημ δζηυ ιαξ. Μζα ηέημζα πνμζέββζζδ ηςκ άθθςκ, δζαθμνεηζ-

ηχκ απυ ημκ δζηυ ιαξ, πμθζηζζιχκ, μκμιάγεηαζ εεκμηεκηνζηή. Ο εεκμηεκηνζζιυξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζηάζεζξ πμο απμννίπημοκ ηάεε άθθμ πμθζηζζιυ. Οζ εεκμηε-

κηνζηέξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ εεςνμφκ υηζ μ δζηυξ ημοξ πμθζηζζιυξ οπενηενεί ζο-

βηνζηζηά ηαζ δζαηαηέπμκηαζ απυ έκα ζοκαίζεδια ακςηενυηδηαξ ηαζ πενζθνυκδζδξ 

βζα ημοξ άθθμοξ πμθζηζζιμφξ. Η ιδ ηαηακυδζδ ηαζ απμδμπή άθθςκ, δζαθμνεηζηχκ 

πμθζηζζιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηονίςξ δ απυννζρδ μδδβμφκ ιεβάθεξ εεκζηέξ μιάδεξ 

ζε απμιυκςζδ, ιε υθα ηα ανκδηζηά επαηυθμοεα, ηαζ βεκκμφκ ημ θοθεηζζιυ ηαζ 

ηδκ λεκμθμαία. Πανάθθδθα μ εεκμηεκηνζζιυξ ηαθθζενβεί οπενηνμθζηά ηδ ζοθθμ-

βζηή ηαοηυηδηα ηδξ μιάδαξ, πμο ιπμνεί κα έπεζ ενδζηεοηζηυ, πμθζηζηυ παναηηήνα 

η.θ.π. 

Δπξσθεληξηθή πξν-

ζέγγηζε 

Δονςηεκηνζζιυξ: ΄Οηακ πμθζηζζιμί άθθςκ δπείνςκ (υπςξ μ αζζαηζηυξ ή μ αθνζ-

ηακζηυξ πμθζηζζιυξ), πνμζεββίγμκηαζ ηαζ ηνίκμκηαζ ιε ζδιείμ ακαθμνάξ ηαζ ζφ-

βηνζζδξ ημκ εονςπασηυ πμθζηζζιυ ιζθάιε βζα εονςηεκηνζζιυ. Καζ ζηζξ δομ πενζ-

πηχζεζξ( εεκμηεκηνζζιυξ, εονςηεκηνζζιυξ) λεπκάιε υηζ αοηυ πμο ζε ιαξ θαίκεηαζ 

πενίενβμ ηαζ λέκμ, είκαζ θμβζηυ, θοζζηυ ηαζ δίηαζμ ζε έκακ άθθμ πμθζηζζιυ. Σμ 

ίδζμ ιπμνεί κα αζζεάκμκηαζ ηαζ μζ ηάημζημζ ιζαξ άθθδξ πχναξ υηακ ένπμκηαζ ζε 

επαθή ιε ημκ δζηυ ιαξ πμθζηζζιυ. 

Πνιηηηζκηθή ζρεηη-

θφηεηα 

Δίκαζ δ πνμζπάεεζα κα ηαηαθάαμοιε ηαζ κα ηνίκμοιε έκακ πμθζηζζιυ ιε αάζδ ηα 

δζηά ημο ιέηνα ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ μιάδαξ ή ημζκς-

κίαξ. Ο υνμξ πνδζζιμπμζείηαζ  ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ημκ εεκμηεκηνζζιυ ηαζ ηδκ 

εονςηεκηνζηή  πνμζέββζζδ ηςκ πμθζηζζιχκ. 

 

Σηάζεις απέμαμηι ζηο περιβάλλομ 

 
Οηθνινγηθή  

πλείδεζε 

 

ή 

 

αδηαθνξία γηα 

ην πεξηβάιινλ 

 

Σνυπμξ ζηέρδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ εκδζαθένμκ, 

εοαζζεδζία  ηαζ θνμκηίδα βζα ηδ θφζδ. Ο άκενςπμξ ιε μζημθμβζηή ζοκείδδζδ 

πνμααίκεζ ζε μνζζιέκεξ δνάζεζξ θζθζηέξ υπςξ:  

-δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, π.π. βεκζηυ ζαήζζιμ ηςκ   

 θχηςκ βζα ιζα χνα ζε πενζμδζηά δζαζηήιαηα, 

-άθθεξ πμο αθμνμφκ δεκδνμθοηεφζεζξ, ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ, ηδκ  

 ηαηακάθςζδ μζημθμβζηχκ πνμσυκηςκ, η.μ.η.  
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Σηάζεις απέμαμηι ζηημ επιζηήμη, ηημ ηετμολογία και ηημ οικομομία 

 
Σερλνθξαηηζκφ

ο/ηερλνθξαηία: 
δζμίηδζδ, δζαηοαένκδζδ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία πμο οπμζηδνίγεζ ηδκ αοζηδνά επζ-

ζηδιμκζηή εθανιμβή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ιδ-

πακζηήξ βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ επίθοζδ ημζκςκζηχκ, μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ πνμ-

αθδιάηςκ. Η εεςνία αοηή δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηα μζημκμιζηά ηαζ ηεπκμθμβζηά 

δεδμιέκα ηαζ ηαηά δεφηενμ θυβμ εκδζαθένεηαζ βζα ημκ ακενχπζκμ πανάβμκηα ηαζ 

ημ ημζκυ ηαθυ. 

Ηζηθή νπδεηε-

ξφηεηα ηεο 

επηζηήκεο 

 Πάβζα εέζδ πμθθχκ επζζηδιυκςκ ηαζ ηεπκμηναηχκ απμηεθεί δ δεζηή μοδεηενυηδ-

ηα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ δζηή ημοξ εοεφκδ ελακηθείηαζ ζηδκ ένεοκα, ζηδκ ακα-

ηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ, ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ μνίςκ ημο επζζηδημφ, εκχ δ εοεφκδ βζα 

ηζξ υπμζεξ ηαηαζηνμθζηέξ εθανιμβέξ ημο ένβμο ημοξ ααναίκεζ απμηθεζζηζηά ημοξ 

πμθζηζημφξ - μζημκμιζημφξ ηφηθμοξ ηδξ ημζκςκίαξ.  

Επιστημονι-

σμός 

Επιστήμη για 

την επιστήμη 

φιθςκα ιε αοηέξ ηζξ ακηζθήρεζξ, ζημπυξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ είκαζ δ  ακα-

ηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ ιε μπμζμδήπμηε ιέζμ ηαζ ηίιδια. Ακηζπνμζςπεοηζηυ πανά-

δεζβια δ πενίπηςζδ ιε ημοξ καγζζηέξ επζζηήιμκεξ, μζ μπμίμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Β΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο έηακακ ζηα ακοπενάζπζζηα εφιαηά ημοξ πεζνάιαηα, ηα 

μπμία, ςζηυζμ μδήβδζακ ζε εκηοπςζζαηά απμηεθέζιαηα ηαζ επζζηδιμκζηέξ επζ-

ηεφλεζξ. Χξ άθθεξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ : δ αημιζηή αυιαα, ηα αι-

θζθεβυιεκα πεζνάιαηα ηδξ βεκεηζηήξ ζαηνζηήξ / ιδπακζηήξ, δ επζζηνάηεοζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ - ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηςκ ζφβπνμκςκ ιδπα-

κζζιχκ πεζεμφξ - πνμπαβάκδαξ ηαζ απμπνμζακαημθζζιμφ ηςκ ακενχπςκ. Πνυηεζ-

ηαζ βζα επζζηήιμκεξ πμο πνμζθένμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζε πνμβνάιιαηα ιε ακηζ-

ακενςπζζηζηυ παναηηήνα ηαζ επζηίκδοκεξ εθανιμβέξ βζα ημκ άκενςπμ, πμο απμηδ-

νφζζμοκ ηδκ εοεφκδ ημοξ βζα ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ επζδνάζεζξ ημο ένβμο ημοξ, πμο 

πνμζθένμοκ ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ ζηζξ πμθειζηέξ αζμιδπακίεξ, ζοιπνάηημοκ ιε ακε-

θεφεενα ηαεεζηχηα. 

Επιστήμη για 

τον άνθρωπο 
Η ακενςπζζηζηά πνμζακαημθζζιέκδ επζζηήιδ έπεζ ηαεήημκ κα επζηοβπάκεζ ημκ ε-

λακενςπζζιυ ηδξ γςήξ ηαζ κα οπμδεζηκφεζ θφζεζξ βζα ηα ηαίνζα πνμαθήιαηα ηδξ 

ακενςπυηδηαξ. Αθμφ "δ βκχζδ είκαζ δφκαιδ" (ΒΑΚΧΝ), μ επζζηήιμκαξ ςξ θμνέ-

αξ αοηήξ ηδξ δφκαιδξ είκαζ οπεφεοκμξ υπζ ιυκμ βζα ηδκ ένεοκα αθθά ηαζ βζα ηδκ 

εθανιμβή ηδξ . Άθθςζηε δεκ ιπμνεί πθέμκ κα πνδζζιμπμζεί ςξ άθθμεζ ηδκ άβκμζα 

βζα ηζξ ηοπυκ ιαηνμπνυεεζιεξ εθανιμβέξ ημο ένβμο ημο, ηαεχξ ενβάγεηαζ πάκς ζε 

ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα ηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ αοζηδνά ηαεμνζζιέκδξ ηαζ ελεζ-

δζηεοιέκδξ ενβαζίαξ. 

Βηνεζηθή 
είκαζ μ ηθάδμξ εηείκμξ ηδξ επζζηήιδξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηα δεζηά πνμαθήιαηα πμο 

πνμέηορακ απυ ηζξ κέεξ ακαηαθφρεζξ ηδξ Βζμθμβίαξ ,ηζξ εθανιμβέξ ηδξ Γεκεηζηήξ 

Μδπακζηήξ  ηαζ ηδ δοκαηυηδηα πανέιααζδξ ημο ακενχπμο ζε δζάθμνεξ αζμθμβζηέξ 

δζαδζηαζίεξ. Η αζμδεζηή  ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα απμθοβήξ ιδ ακηζζηνεπηχκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ πεζνζζιυ ημο βεκεηζημφ οθζημφ.  Σμ ακηζηεί-

ιεκμ ηδξ κέαξ επζζηήιδξ ακέηορε έπεζηα απυ ηδκ αθιαηχδδ πνυμδμ πμο ζοκηεθέ-

ζηδηε ζηδκ Ιαηνζηή πνχηα ηαζ έπεζηα ζηδ Βζμθμβία, ηονίςξ απυ ημκ Γεφηενμ Πα-

βηυζιζμ Πυθειμ ηαζ ιεηά. Πνάβιαηζ δ δζεεκήξ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, έθααε 

βκχζδ υηζ οπήνπε έκημκδ δ ακάβηδ ηδξ ηαηαδίηδξ ηςκ εβηθδιαηζηχκ (ζοκάια α-

πμηνυπαζςκ) πεζναιάηςκ πμο πναβιαημπμίδζακ μζ καγί βζαηνμί ηαζ αζμθυβμζ 

ζηα Ναγζζηζηά ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ. Πμηέ ιέπνζ ηυηε μ άκενςπμξ δεκ είπε ηδ 

δοκαηυηδηα πεζναιαηζζιμφ, ημοθάπζζημκ ζε ηυζμ ιεβάθδ ηθίιαηα, πάκς ζε ζο-

κακενχπμοξ ημο ηαζ πμηέ λακά δεκ εα έπνεπε κα επακαθδθεεί δ θνζηχδδξ πενζπέ-

ηεζα ηςκ ακενχπζκςκ πεζναιαηυγςςκ. https://el.wikipedia.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%A0%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%A0%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82


ΑΝΘΡΩΠΟ – ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΗ                        
επιμέλεια Μαρία Κάππου 

 

 19 

 

 
Αληηιήςεηο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε 

Τπυ ιζα εονφηενδ έκκμζα δ μζημκμιζηή ακάπηολδ ακαθένεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ αημιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ακαβηχκ, ιε ηδκ πά-

νμδμ ημο πνυκμο, ζημ εζςηενζηυ ιίαξ μζημκμιίαξ.  

Απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια ηςκ μζημκμιζηχκ αθθά οπάνπεζ ζε ηά-

πμζμ ααειυ δζαθμνμπμίδζδ απυρεςκ ζπεηζηά.  

-Ονζζιέκμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ μζημκμιζηή ακάπηολδ υπζ ιυκμ ακεαάγεζ ζπε-

δυκ αοηυιαηα ημ ιέζμ επίπεδμ γςήξ, αθθά ηαζ επζηνέπεζ ζηδκ ημζκςκία κα δεί-

λεζ ιεβαθφηενδ πνυκμζα ζε υζμοξ είκαζ ακίηακμζ κα ενβαζημφκ.  

-Άθθμζ  πζζηεφμοκ υηζ δ ακάπηολδ απυ ιυκδ ηδξ ιπμνεί κα έπεζ ηαζ ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ ζημ ιέζμ επίπεδμ γςήξ (π.π. θυβς ηδξ νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ, 

ηδξ ιείςζδξ ημο εθεφεενμο πνυκμο ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηδξ αφλδζδξ 

ημο οπενηαηακαθςηζζιμφ ηθπ).  

-Αοηέξ μζ ακηζθήρεζξ, αθθά ηονίςξ ηα πναβιαηζηά δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηδκ ε-

λάκηθδζδ ηςκ παβηυζιζςκ απμεειάηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηα μπμία ζζημνζηά 

ηνμθμδυηδζακ ημοξ ιεβάθμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ ζημκ δοηζηυ ηυζιμ ηαηά 

ημκ 20μ αζχκα, ηαεχξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ημο οπενπθδεοζιμφ ηαζ ηα πνμαθή-

ιαηα ακεπάνηεζαξ ηςκ αβνμηζηχκ πυνςκ ημο πθακήηδ έπμοκ απμηεθέζεζ ηδ αά-

ζδ ημο ζμζζαθζζηζημφ ηαζ μζημθμβζημφ ηζκήιαημξ ηδξ πνάζζκδξ ακάπηο-

λδξ ηαζ αζχζζιδξ ακάπηολδξ.   https://el.wikipedia.org 

 

Παράγοντες διαμόρφωσης και αλλαγής των στάσεων 

Γηακφξθσζε 

ησλ ζηάζεσλ 

 

Οζ ζηάζεζξ δζαιμνθχκμκηαζ ηυζμ ιέζα απυ ηδ δζαπαζδαβχβδζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζ-

ημπμίδζδ ημο αηυιμο υζμ ηαζ απυ ηα αζχιαηα ηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ηαζ ημ αλζμ-

ηναηζηυ ημο ζφζηδια. διακηζηυ νυθμ ζηδκ επμπή ιαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ζηάζε-

ςκ παίγμοκ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ιε ηδκ πνμαμθή ηαζ επζαμθή πνμηφπςκ 

ζοιπενζθμνάξ. 

Αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάγνληεο 

αιιαγήο 

 

Τπάνπμοκ ζηάζεζξ απέκακηζ ζε πνυζςπα, εεζιμφξ, ηαηαζηάζεζξ, βεβμκυηα, αλίεξ 

η.θπ. πμο παναιέκμοκ ζηαεενέξ ηαζ ακαθθμίςηεξ ηαζ ακηζζηέημκηαζ ζηδκ αθθαβή 

ηαζ άθθεξ πμο αθθάγμοκ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ εφημθα. Παναιέκμοκ ζηαεενέξ 

ηαζ ακαθθμίςηεξ μζ ζηάζεζξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία ημο ακ-

ενχπμο, βζ΄αοηυ δ μζημβέκεζα ηαζ ημ ζηεκυ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ απμηεθμφκ ηα-

εμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ δζαιυνθςζδξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ. Η μζημβέκεζα, ιε ηζξ 

ζδέεξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηζξ αλίεξ ηδξ, ημκ ηνυπμ ακαηνμθήξ, πμο οζμεεηεί βζα κα 

ιεβαθχζεζ ηα παζδζά ηδξ, ηζξ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμξ, ηζξ 

δεζηέξ, πμθζηζηέξ, αζζεδηζηέξ ακηζθήρεζξ, ηδκ ημοθημφνα, ηζξ ζοκήεεζεξ η.θπ. επδ-

νεάγεζ ζδιακηζηά ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο παζδζμφ, ηονίςξ ηαηά 

ηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο. 

 

Η ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ιε ηζξ μπμίεξ ηαοηίγεηαζ ημ άημιμ ηαζ δ ζοκαθθαβή ημο 

ιε πνυζςπα ιέζα ζ΄αοηέξ (μζημβέκεζα, πανέα, ζφθθμβμζ, μνβακχζεζξ, ηζκήιαηα 

η.θ.π.) 

-Ιζηνξηθά γεγνλφηα (π.π. πυθειμζ, θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ, ηνμιμηναηία, επακα-

ζηαηζηά ηζκήιαηα, βοκαζηείμ ηίκδια  η.θ.π.), αζχιαηα, έκημκεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ειπεζνίεξ(θηχπεζα, δζαγφβζμ, απχθεζα πνμζθζθχκ πνμζχπςκ, αζεέκεζεξ η.θ.π.) 

-Αιιαγέο ζηελ θνηλσλία π.π. ζηδκ μζημβέκεζα (κέεξ ιμνθέξ), ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

ενβαζίαξ(κέεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ, κέεξ ενβαζζαηέξ ζοκεήηεξ, ελεζδίηεοζδ), ηδκ 

ηαηακάθςζδ, ζηδκ πθδνμθυνδζδ(ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ), ζηδκ εηπαίδεοζδ( 

ιεηαννοειίζεζξ, δζα αίμο εηπαίδεοζδ) η.θ.π. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
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ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΠΟΙΗΗ-ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΙ ΘΔΜΟΙ 
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Κνηλσληθνπνίεζε Απνηειέζκαηα 

Όηακ μ άκενςπμξ εκηάζζεηαζ ζε ημζκςκζηέξ μιάδεξ 

Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

 Οζημβέκεζα 

 πμθείμ 

 Θνδζηεία 

 Κνάημξ 

 Μ.Μ.Δ. 

 Οιάδεξ ζοκμιδθίηςκ 

 Δνβαζζαηυ πενζαάθθμκ 

 

Μέζα θνηλσληθνπνίεζεο 

 ιίιδζδ-ηαφηζζδ         

 δζδαζηαθία 

 έπαζκμζ             

 εκημθέξ-ζοζηάζεζξ 

 ηονχζεζξ  

 επζπθήλεζξ 

 

θνπφο-πξνυπνζέζεηο 

 Δηιάεδζδ ηςκ ηακυκςκ θεζημονβίαξ ηδξ 

ημζκςκίαξ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ 

μιαθή έκηαλδ ημο αηυιμο ζε αοηή 

Καηακυδζδ ηδξ δζανηχξ ελεθζζζυιεκδξ 

θφζδξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ. 

 Γζαηήνδζδ ηδξ πνμζςπζηήξ ηαοηυηδηαξ 

 Δκίζποζδ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ,  ημο α-

ηυιμο 

 εααζιυξ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ, ηδξ αοημ-

κμιίαξ, ηδξ πνμζςπζηήξ ακελανηδζίαξ 

 εααζιυξ ηςκ ηθίζεςκ, δελζμηήηςκ, 

επαββεθιαηζηχκ επζθμβχκ 

 

Κμζκςκζημπμζείηαζ 

 Γίκεηαζ δζέλμδμξ ζηδκ έιθοηδ ημζκςκζηυηδηα ημο 

ακενχπμο 

 Απμηηά ημ αίζεδια ημο «ζοκακήηεζκ» 

 Απμηηά επίβκςζδ  

-ηςκ ημζκςκζηχκ ημο νυθςκ 

-ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο 

    Γζαιμνθχκεζ πκεφια μιαδζηυηδηαξ 

 Ο άκενςπμξ ακηζιεηςπίγεζ ιε ιεβαθφηενδ εοημθία ηα 

αημιζηά ημο πνμαθήιαηα 

Ηεζημπμζείηαζ 

 Δζςηενζηεφεζ ηακυκεξ, αλίεξ,  ανπέξ, ζοιπενζθμνέξ 

 Μαεαίκεζ  

-κα ζοκενβάγεηαζ 

-κα επζημζκςκεί 

-κα οπαημφεζ ζε ηακυκεξ 

-κα ζέαεηαζ ηα άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ 

 -κα εηηζιά ηδκ πνμζθμνά ημοξ 

 Τζμεεηεί εεηζηά πνυηοπα γςήξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ 

 έαεηαζ ηαζ απμδέπεηαζ ημοξ ζοκακενχπμοξ ημο. 

 Γζαιμνθχκεζ μζημοιεκζηυ πκεφια 

 

Πμθζηζημπμζείηαζ 

 

Γζαιμνθχκεζ εεκζηή ζοκείδδζδ 

 

Δλεθίζζεηαζ ςξ άκενςπμξ, δζαιμνθχκεζ πνμζςπζηή 

ηαοηυηδηα 

https://vimeo.com/109758142
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Κνηλσληθνπνίεζε 

Ση είλαη ε  

Κνηλσληθνπνίεζε 

 

Δίκαζ δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία ηα άημια ςξ ιέθδ ιζαξ  ημζκςκίαξ ια-

εαίκμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ αλίεξ ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ ηδξ ζοβηε-

ηνζιέκδξ ημζκςκίαξ. Δίκαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμκ ημ άημιμ εκζςιαηχ-

κεηαζ ζηδκ ημζκςκία ημο (ιέζς ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ζηζξ μπμίεξ 

ζοιιεηέπεζ) ηαζ εκηάζζεηαζ ζηδκ ημοθημφνα ημο (δδθ. ημ ζφκμθμ ηςκ 

βκχζεςκ, ηςκ αλζχκ, ηςκ ηακυκςκ ζοιπενζθμνάξ η.θπ.). Αοηυ ζοιααί-

κεζ επεζδή ηα ιέθδ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ εζςηενζ-

ηεφμοκ ημοξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ, ηζξ αλίεξ, ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηζξ απμδε-

ηηέξ ζηάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ιε απμηέθεζια ηδ ζοιιυνθςζδ ηαζ ηδκ 

πνμζανιμβή ημοξ ζ’ αοηήκ.  

 

 

Πψο πινπνηείηαη 

 

Η δζαδζηαζία ηδξ ημζκςκζημπμίδζδξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηνζχκ ααζζ-

ηχκ ιδπακζζιχκ μζ μπμίμζ είκαζ: 

 α) δ ιάεδζδ-δζδαζηαθία 

 α) δ ηαφηζζδ – ιίιδζδ ηαζ  

β) δ εζςηενίηεοζδ ηςκ αλζχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ ηδξ ημζκςκίαξ. 

Μέζσ ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ ξόισλ πνπ αλαιακβάλεη ην άηνκν 

εζσηεξηθεύεη ηα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ νξηνζεηνύλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ 

(π.ρ. ν ξόινο ηνπ παηέξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ν ξόινο ηνπ ζην επαγγεικα-

ηηθό πεδίν, ν πνιηηηθόο ή ζπλδηθαιηζηηθόο ξόινο θηι.). Από ηνπο ξόινπο 

απηνύο απνξξένπλ δηαθνξεηηθέο ππνρξεώζεηο, πξνζδνθίεο, απαηηήζεηο, δε-

μηόηεηεο θαη δηθαηώκαηα, ηα νπνία ην άηνκν ζα πξέπεη λα γλσξίζεη πξνθεη-

κέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη επραξηζηεκέλν. 

 

Πνηνο είλαη ν ζθνπφο δ εηιάεδζδ ηςκ ηακυκςκ θεζημονβίαξ ηδξ ημζκςκίαξ, πνμηεζιέκμο κα επζ-

ηεοπεεί δ μιαθή έκηαλδ ημο αηυιμο ζε αοηή 

 

Πφζν δηαξθεί; 

 

 

 

Σα άηνκα έρνπλ επί-

γλσζε ηεο δηαδηθα-

ζίαο; 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαδζηαζία ζοιιυνθςζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ (ημζκςκζ-

ηήξ, επαββεθιαηζηήξ, πμθζηζηήξ, δεζηήξ η.θ.π.)  πμο δζανηεί εθυνμο γςήξ, 

αθμφ ημ άημιμ αθθάγεζ δζανηχξ νυθμοξ ηαεχξ ζοιιεηέπεζ ζε κέεξ ημζκς-

κζηέξ μιάδεξ  

Η δζαδζηαζία ιεηααίααζδξ ηςκ πμθζηζζιζηχκ ζημζπείςκ ιζαξ ημζκςκίαξ 

ζηα ιέθδ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ζοκηεθείηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ ιεεμ-

δεοιέκα αθθά ηαζ ακεπαίζεδηα ηαζ αζοκείδδηα ιέζς ηςκ θμνέςκ ημζκς-

κζημπμίδζδξ.     

    

Ση είλαη νη θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο 

 

Φμνείξ ημζκςκζημπμίδζδξ μκμιάγμοιε υθμοξ ημοξ εεζιμφξ ηαζ ηζξ μιά-

δεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ δζαδζηαζία ημζκςκζημπμίδζδξ εκυξ αηυιμο. Τ-

πάνπεζ ιζα ζδιακηζηή δζαθμνά ακάιεζα ζημοξ ααζζημφξ ηαζ δεοηενεφμ-

κηεξ θμνείξ ημζκςκζημπμίδζδξ: Οζ ααζζημί θμνείξ έπμοκ ζακ ζημπυ ημοξ 

ηε κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή κεηάδνζε αμηώλ, θαλόλσλ, θαη γεληθά 

όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαξρεο θνπιηνύξαο (ημ ζπμθείμ π.π. ακα-

θαιαάκεζ ημκ νυθμ ηδξ δζαπαζδαβχβδζδξ, εκχ ζε παθαζυηενεξ ημζκςκίεξ, 

οπήνπε μ εεζιυξ ηδξ ιαεδηείαξ), εκχ μζ δεοηενεφμκηεξ θμνείξ απθχξ κε-

ηαδίδνπλ κελύκαηα θαη επηβάιινπλ πξόηππα ζηα άηνκα-κέιε. 
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Φμνείξ ημζκςκζημπμίδζδξ 

 
         Α.Βαζηθνί θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

Οηθνγέλεηα ηδκ μζημβέκεζα  λεηζκά δ δζαδζηαζία πνμεημζιαζίαξ ημο κέμο βζα ηδκ 

έκηαλή ημο ζε άθθεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. Απμηεθεί πνςημβεκή θμνέα ημζ-

κςκζημπμίδζδξ, βζαηί ακαθαιαάκεζ ημ άημιμ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ βέκκδζήξ 

ημο ηαζ ημ επδνεάγεζ ηαε' υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο, κεηαθέξνληαο 

ηνπ αμίεο, πξόηππα θαη ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο. ημ πθαίζζμ ηςκ μζημ-

βεκεζαηχκ ζπέζεςκ ημ άημιμ καζαίλεη ηη είλαη απνδεθηό θαη ηη όρη, ηαπ-

ηίδεηαη κε αλζξώπνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, απνθηά ηελ ηθαλόηεηα 

λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο ηαζ, ηεθζηά, ζοβηνμηεί ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο   

Η μζημβέκεζα  αζθεί θνηλσληθό έιεγρν χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζοιπε-

νζθμνά εηείκδ, πμο είκαζ απμδεηηή απυ ηδκ ημζκςκία. 

 

ρνιείν-εθπαίδεπζε Σμ ζπμθείμ ςξ εεζιυξ ζηυπμ έπεζ ηδκ πκεοιαηζηή – δεζηή μθμηθήνςζδ 

ημο ακενχπμο, ηδ δζάπθαζδ ηαζ ηαθθζένβεζα ηςκ ημζκςκζηχκ βκςνζζιά-

ηςκ πμο ζοκεέημοκ ηδκ ακενχπζκδ πνμζςπζηυηδηα, ακαθαιαάκεζ ηδκ ε-

παββεθιαηζηή πνμεημζιαζία ημο κέμο. 

Σμ ζπμθείμ δεκ είκαζ ιυκμ μ πχνμξ υπμο ιεηαθαιπαδεφμκηαζ απυ ημοξ 

δαζηάθμοξ ζημοξ ιαεδηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ αθθά μ πχνμξ υπμο 

παζδζά ηαζ έθδαμζ ημζκςκζημπμζμφκηαζ. Δηηυξ απυ ηδκ πκεοιαηζηή ημο 

ηαηάνηζζδ, ημ άημιμ ζημ ζπμθείμ ιαεαίκεζ κα αοημπεζεανπεί, κα ακαθαι-

αάκεζ νυθμοξ, κα είκαζ ζοκεπήξ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο, κα εέηεζ ζηυπμοξ, 

κα ημοξ εηπθδνχκεζ, κα ζοκενβάγεηαζ, κα ζοκαβςκίγεηαζ, κα ηνίκεζ ηαζ κα 

ηνίκεηαζ, κα επζθφεζ δζαθμνέξ ηαζ ακηζεέζεζξ ιε ημκ δζάθμβμ, κα επζπεζνδ-

ιαημθμβεί, κα  πνμζανιυγεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ μιάδεξ. 

ημ ζπμθείμ ιαεαίκεζ βζα ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηα ηαεήημκηα ημοξ ςξ πμθί-

ηδξ, ηαζ ημο ηαθθζενβείηαζ ημ αίζεδια ηδξ εοεφκδξ πμο έπεζ ςξ ιέθμξ ηδξ 

ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία γεζ. 

 

Η πνιηηεία- ην θξά-

ηνο 

Σμ ζφβπνμκμ ηνάημξ επδνεάγεζ ιε ηζξ απμθάζεζξ ημο ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηδξ 

ημζκςκζηήξ γςήξ. Οζ κυιμζ πμο εεζιμεεηεί επζδνμφκ ζηδκ μζημβέκεζα (π.π. 

γδηήιαηα βμκζηήξ ιένζικαξ, ηαζ ηαημπμίδζδξ παζδζχκ, ηθδνμκμιζηά), 

ζηδκ εηπαίδεοζδ (μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ), 

ζηδκ εηηθδζία, ζηδκ μζημκμιία, ζηδκ πμθζηζηή. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ επει-

ααίκεζ ηαεμνζζηζηά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ημζκςκζημπμίδζδξ πμο αζημφκ υθμζ 

μζ θμνείξ.  

 

Η ζξεζθεία. Σα ενδζηεοηζηά ήεδ ηαζ έεζια απμηεθμφκ έκα απυ ηα ζημζπεία ημο πμθζ-

ηζζιμφ ηάεε ημζκςκίαξ. Πενζθαιαάκμοκ αλίεξ ηαζ πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ 

πμο επδνεάγμοκ ημοξ ημζκςκζημφξ ηακυκεξ, άνα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ. Η ενδζηεία επζδνά ζημκ ηνυπμ πμο ημ άημιμ αθέπεζ 

ημκ ηυζιμ ηαζ ηδ γςή (ζηδκ ημζιμεεςνία ημο). Η ακηζιεηχπζζδ πμθθχκ 

εειάηςκ, απυ ηα πζμ ηαεδιενζκά, υπςξ δ δζαηνμθή ηαζ δ εκδοιαζία, ιέ-

πνζ ηα πζμ πμθφπθμηα γδηήιαηα ηδξ ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ επδνεάγμκηαζ 

απυ ηδ ενδζηεία ηάεε ημζκςκίαξ, δ μπμία απμηεθεί ζημζπείμ ημο πμθζηζ-

ζιμφ ηδξ ηαζ ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ ηνυπμ γςήξ ηςκ ακενχπςκ. 
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       Β.  Γεπηεξεχνληεο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

Πανέα 

Οιάδεξ ζοκμιδθίηςκ 

ή μιδθίηςκ (= θίθμζ) 

Απμηεθμφκ, ιαγί ιε ηδ βεζημκζά, ημοξ ιμκαδζημφξ ζπεδυκ άηοπμοξ αθθά 

ελαζνεηζηά ζδιακηζημφξ θμνείξ ημζκςκζημπμίδζδξ. Μέζα απυ ηζξ πανέεξ, 

ημ παζδί ηάκεζ ηζξ πνχηεξ ημο πνμζπάεεζεξ κα δδιζμονβήζεζ έκακ ηυζιμ 

υπμο δεκ εα οπάνπεζ μ αοζηδνυξ έθεβπμξ ηςκ «ιεβάθςκ», δ ζοιπενζθμνά 

ημο μνβακχκεηαζ ηαζ απμηηά ημζκςκζηυ παναηηήνα, δμηζιάγεζ κέεξ ειπεζ-

νίεξ, ημζκέξ ιε ημοξ θίθμοξ ημο ηαζ πζεακυκ δζαθμνεηζηέξ απυ ηα πνυηοπα 

ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημο ζπμθείμο. Σα παζδζά δζαιμνθχκμοκ ιία κέα ακηί-

θδρδ ημο «ειείξ», ιέζα απυ ημ παζπκίδζ ηαζ ηδ ζοκακαζηνμθή, ιαεαίκμοκ 

κα ακηαβςκίγμκηαζ ηαζ κα ζοιαζαάγμκηαζ, κα οπμθμβίγμοκ ημοξ άθθμοξ, 

κα «παίγμοκ» ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ, κα αζχκμοκ οπμπνεχζεζξ ηαζ 

δζηαζχιαηα, εέζεζξ ηαζ νυθμοξ, δζαιμνθχκμκηαξ ηδκ πνμζςπζηυηδηα 

ημοξ. 

ΜΜΔ Ο εεζιυξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ιε ηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ πμο επζηεθεί 

(εκδιένςζδ, ροπαβςβία, εηπαίδεοζδ, πνμαμθή ημο πμθζηζζιμφ) παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ πμθζηχκ, ζημκ έθεβπμ ηδξ ελμοζί-

αξ, ζηδ δζεφνοκζδ ηδξ δδιμηναηίαξ, ζηδκ πκεοιαηζηή ακφρςζδ ημο πμθί-

ηδ, ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ηαζ πμθζηζημπμίδζή ημο ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 

θεζημονβεί ιε αάζδ ημοξ ηακυκεξ ηδξ δδιμζζμβναθζηήξ δεμκημθμβίαξ. 

Σα ΜΜΔ (ηφπμξ, αζαθία, ναδζυθςκμ, ηδθευναζδ, ηζκδιαημβνάθμξ, δζαδί-

ηηομ) είκαζ ζδιακηζημί θμνείξ ημζκςκζημπμίδζδξ. Η επζννμή ημοξ ζημ 

άημιμ ακαπηφπεδηε ηονίςξ ιεηά ηδκ παβηυζιζα επέηηαζδ ηδξ ηδθεμπηζηήξ 

εζηυκαξ ηαζ ηδκ έηνδλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ επζημζκςκζχκ, ζημκ 20υ αζχ-

κα. Έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμαάθθμοκ πνυηοπα ηαζ αλίεξ «ηαηεοεφκμ-

κηαξ» ηα άημια ιε ιεβαθφηενδ εοημθία θυβς ηδξ εζηυκαξ. Η ελμοζία αοηή 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ εκδιένςζδ, ηδκ ροπαβςβία ηαζ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ αηυιςκ (ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ηδθευναζδ, πμθζηζζηζηέξ 

εηπμιπέξ η.η.θ.). οπκά υιςξ, μζημκμιζηά ζοιθένμκηα, ηονίςξ ιέζς ηδξ 

δζαθήιζζδξ, πανειααίκμοκ ζηα ΜΜΔ, ιε απμηέθεζια ημκ ηίκδοκμ πανα-

πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηαεμδήβδζδξ ηςκ κεανχκ, ηονίςξ, αηυιςκ ζε ανκδηζ-

ηά πνυηοπα (π.π. αία, ηαηακαθςηζζιυξ). 

Δνβαζζαηυ 

Πενζαάθθμκ 

(ζοκάδεθθμζ, ηηθ) 

Η ενβαζία ςξ αημιζηή ηαζ ημζκςκζηή δναζηδνζυηδηα ημο ακενχπμο ηαζ 

ιε αοηήκ ηδκ έκκμζα απμηεθεί ζδιακηζηυ θμνέα ημζκςκζημπμίδζδξ δζυηζ: 

 Μέζα ζημκ ενβαζζαηυ πχνμ, άημια ιε δζαθμνεηζηέξ ζοπκά πεπμζεήζεζξ 

ηαζ ακηζθήρεζξ ένπμκηαζ ζ’ επαθή ηαζ ζοκάπημοκ ζπέζεζξ θζθίαξ, ζο-

κενβαζίαξ ηαζ αθθδθεββφδξ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ παναβςβή 

ένβμο. 

 Δείγμκηαζ έηζζ ζημ πκεφια ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ ιαεαίκμοκ κα ζέαμ-

κηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ μιάδαξ ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδκ εφνοειδ 

θεζημονβία ιζαξ ημζκςκίαξ αθθά ηαζ ζηδ δναζηδνζμπμίδζδ ημο, ζε ζο-

κενβαζία πάκηα ιε ημοξ ζοιπμθίηεξ ημο, βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηςκ δζηαζς-

ιάηςκ ημο. 

 Ο οβζήξ ζοκδζηαθζζιυξ, αμδεά ημκ ενβαγυιεκμ κ’ αβςκίγεηαζ εζνδκζηά 

βζα ηδκ εδναίςζδ ηςκ εθεοεενζχκ, ηδξ δζηαζμζφκδξ, ηδξ ζζμηζιίαξ ηαζ 

ηδξ αλζμηναηίαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

ηδκ ελάθεζρδ κμζδνχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ δ αία, μ ναηζζζιυξ ηαζ δ πε-
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νζεςνζμπμίδζδ. 

 Σμ άημιμ επζδζχηεζ ηδκ ακαβκχνζζδ, έηζζ απμηηά ημζκςκζηυ ηφνμξ ηαζ 

δζάηνζζδ. 

Η ενβαζία ζοκεζζθένεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ημζκςκζηυηδηαξ ημο ακενχπμο 

ηαζ ημκ ηάκεζ κα ζοκεζδδημπμζεί ηδκ ακαβηαζυηδηα βζα επζημζκςκία. Ο 

άκενςπμξ ιαεαίκεζ κα απμδέπεηαζ ημ ζοκάκενςπμ ημο ηαζ κα ζοκενβάγε-

ηαζ ιε αοηυκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ακαπηφζζμκηαζ ημζκςκζηά αζζεήιαηα 

υπςξ είκαζ δ θζθία, δ αθθδθεββφδ ηαζ δ αθθδθμτπμζηήνζλδ 

Η  επαββεθιαηζηή ημζκςκζημπμίδζδ ημο αηυιμο λεηζκά απυ ηδκ μζημβέ-

κεζα (π.π. επαββεθιαηζηά πνυηοπα ηςκ βμκέςκ), ζοκεπίγεηαζ ζημ ζπμθείμ 

ιε ημκ επαββεθιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηθζιαηχκεηαζ ιε ηδκ είζμδμ 

ημο αηυιμο ζημ πχνμ ηδξ ενβαζίαξ. 

Πλεπκαηηθνί 

άλζξσπνη 

Πκεοιαηζηυξ άκενςπμξ ή δζακμμφιεκμξ ή πκεοιαηζηυξ ηαβυξ  είκαζ αοηυξ 

πμο αζπμθείηαζ ιε ηα ημζκςκζηά, πμθζηζζηζηά ηαζ δεζηά πνμαθήιαηα, ιε 

ηδκ ένεοκα ηδξ αθήεεζαξ, ηδ βκχζδ ηαζ ημ πκεφια ημο ακενχπμο (νη θη-

ιόζνθνη, νη πνηεηέο, νη δηαθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο, νη θαιιηηέρλεο, νη ε-

πηζηήκνλεο ή θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ, νη ζξεζθεπόκελνη πνπ πξν-

βιεκαηίδνληαη κε θξηηηθό πλεύκα πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο, απ-

ηνί πνπ ελδηαθέξνληαη, πέξα από ηα αηνκηθά ηνπο, γηα ηα γεληθόηεξα 

πξνβιήκαηα ηνπ αλζξώπνπ).  

Οζ πκεοιαηζημί άκενςπμζ θυβς ημο νυθμο ηαζ ηςκ δζαηεηνζιέκςκ εέζεςκ 

πμο έπμοκ ζηδκ ημζκςκία (μζημκμιία, πμθζηζηή, ηέπκδ, εηπαίδεοζδ η.θπ.) 

απμηεθμφκ ζδιακηζηυ θμνέα ημζκςκζημπμίδζδξ υηακ: 

 αθοπκίγμοκ ηζξ ζοκεζδήζεζξ ηςκ πμθζηχκ πάκς ζε ηαίνζα ημζκςκζηά 

ηαζ πμθζηζηά πνμαθήιαηα 

 οιαάθθμοκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ ιέζα απυ 

ηδκ πνμαμθή ηδξ αλίαξ ημο «ειείξ» ακάβμκηαξ ημ αημιζηυ ζημ ζοθθμ-

βζηυ ηαεμθζηυ ζοιθένμκ. 

 Γίκμκηαζ πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ πνμξ ιίιδζδ πνμαάθθμκηαξ ακχηενα 

ζδακζηά ηαζ αλίεξ.  

 Τπαημφμοκ ζε ηακυκεξ ηαζ κυιμοξ πμο έπεζ εεζπίζεζ δ πμθζηεία ηαζ 

απμηεθμφκ μζ ίδζμζ πνυηοπμ πεζεανπδιέκςκ πμθζηχκ βζα ημκ ηυζιμ 

 Πνςημζηαημφκ ζε αβχκεξ  βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζηαζ-

ςιάηςκ (ζζυηδηα, δζηαζμζφκδ ηθπ.) 

 Με ηα ένβα ηαζ ηδ ζηάζδ  ημοξ ηαηαββέθθμοκ ηδ αία, ημ ιίζμξ, ηδκ 

ειπάεεζα ηαζ ηάεε ιμνθή πνμζαμθήξ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ, 

ημκ θακαηζζιυ, ημ ναηζζζιυ ηαζ άθθα πνμαθήιαηα ημζκςκζηήξ παεμ-

βέκεζαξ. 

Θεηηθά απνηειέζκα-

ηα 

Όηακ μζ εεζιμί εηζοβπνμκίγμκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ απμηεθεζιαηζηά  ζοι-

αάθθμοκ ζηδκ μθμηθήνςζή ημο ακενχπμο: πιηθή – πλεπκαηηθή – εζηθή 

–θνηλσληθή – πνιηηηθή ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ θεζημονβμφκ ιε ιυκμ ζημ-

πυ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηδξ ημζκςκίαξ. Η ζδιαζία ηςκ 

εεζιχκ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ ημζκςκίαξ είκαζ ηαηαθοηζηή δζυηζ 

πνμζδζμνίγμοκ ημ πθαίζζμ δνάζδξ ηςκ αηυιςκ ηαζ απμζαθδκίγμοκ ηα δζ-

ηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ. Δπίζδξ, θεζημονβμφκ ςξ θμνείξ ημζ-

κςκζημπμίδζδξ αθμφ πνμςεμφκ ηδ ζοκενβαηζηυηδηα , πνμαάθθμοκ πνυ-

ηοπα ζοιπενζθμνάξ ηαζ ζηέρδξ. 
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Αηηίεο δπζιεηηνπξγί-

αο ησλ θνξέσλ θνη-

λσληθνπνίεζεο 

 

 Οζημκμιζηή ηνίζδ 

 Πμθζηζηή ηνίζδ-πμθζηζηή αζηάεεζα, αηοαενκδζία, αηζιςνδζία 

 Κνίζδ ημο εεζιμφ ηδξ μζημβέκεζαξ 

 Τπμπνδιαημδυηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

 Κμζκςκζηά πνμαθήιαηα 

 Κμζκςκζηέξ αδζηίεξ 

 Γζαανςηζηυξ νυθμξ ηςκ Μ.Μ.Δ. 

 αενά πνυηοπα 

 Ηεζηυξ εηθοθζζιυξ-αιμναθζζιυξ 

 Αημιζηή ακεοεοκυηδηα, αδζαθμνία  

 

 

 

 

 

 

 

 


