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Δηζαγσγή 

Οη έλλνηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε ζε θάζε ηάμε είλαη ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο θαη ηεο ζύγρξνλεο επνρήο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ 

θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ. 

 

Α΄ ιπθείνπ 

Σα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε  ζηελ Α΄ ιπθείνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν 

γεληθόηεξα θαη κε ηνπο λένπο εηδηθόηεξα 

 

 

ΑΝΘΡΧΠΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ  

ΚΑΗ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ 

 

 Νένη-εθεβεία 

 Γ΄ειηθία 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ( ηδηόηεηεο, ζπκπεξηθνξέο) 

 Γιώζζα-ιόγνο 

 Πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο 

 Γισζζνκάζεηα 

 Γισζζηθό δήηεκα 

Αναλυαβητισμός 

Λεξιπενία 

Η γλώσσα των νέων 

Greeklish 

 Ακθηζβήηεζε 

 Μηκεηηζκόο 

 Γέιην,αζηείν-θσκηθό 

 Τγεία 

 Γηαηξνθή 

 

ρέζεηο 

 Υάζκα γελεώλ 

 Γηάινγνο 

 Φηιία 

 ΄Δξσηαο 

 

Γηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

 Διεύζεξνο ρξόλνο 

 Φπραγσγία 

 Αζιεηηζκόο-άζθεζε 

 

πλζήθεο επνρήο 

 Πξόηππα –είδσια πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ επνρή 

 Μόδα 

 

 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί νη ιέμεηο πνπ είλαη κε έληνλα γξάκκαηα είλαη νη έλλνηεο/ζέκαηα 

πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε.  
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Δλλνηνινγηθέο  πξνζεγγίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο
 

 

-Οη άλζξσπνη έρνπλ πξνζσπηθόηεηα δει. εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά (βηνινγηθά, 

πλεπκαηηθά, θνηλσληθά, ςπρηθά) πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνύλ από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο . 

 

- Οη άλζξσπνη, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δσήο εθθξάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά,  εξσηεύνληαη, 

δεκηνπξγνύλ ζρέζεηο θηιηθέο.  

 

-Οξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ειηθηαθά (λένη θαη κεγαιύηεξνη) έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη δηαθνξεηηθά βηνινγηθά, ςπρηθά, πλεπκαηηθά θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά. Δμ αηηίαο απηώλ ησλ δηαθνξώλ, θαη ηεο δηαθνξεηηθήο επνρήο θαηά ηελ νπνία 

αλαπηύζζνληαη,  δηακνξθώλνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζε νξηζκέλα 

δεηήκαηα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ην θνηλσληθό θαηλόκελν πνπ θαιείηαη ράζκα ησλ 

γελεώλ. Ο επνηθνδνκεηηθόο  δηάινγνο ζεσξείηαη ην θύξην κέζν γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ θαη ηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε δηαθσλίαο. 

 

-Έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ άλζξσπν από ηα άιια έκβηα όληα είλαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα 

εθθξάδεη κε ηε γιώζζα ηε ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπ, λα καζαίλεη μέλεο 

γιώζζεο (γισζζνκάζεηα) ώζηε λα επηθνηλσλεί κε αιιόγισζζνπο θαη άιινπο πνιηηηζκνύο. 

Υάξε ζηε ζύγρξνλε γισζζηθή εθπαίδεπζε νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πξνθνξηθό θαη ην γξαπηό ιόγν, αιιά αξθεηνί είλαη νξγαληθά 

αλαιθάβεηνη (δελ γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε) ή ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη (ελώ 

γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε, δελ θαηαλννύλ ην πεξηερόκελν θεηκέλσλ επηζηεκνληθώλ, 

πνιηηηθώλ, δεκνζηνγξαθηθώλ θ.ιπ.)  κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη από ηελ πνιηηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή. Οη λένη γηα λα δηαθνξνπνηεζνύλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ρξεζηκνπνηνύλ κηα 

θνηλσληθή ηδηόιεθην, ε νπνία νλνκάδεηαη γιώζζα ησλ λέσλ. Σα greeklish, δειαδή ε ρξήζε 

ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ ζηνλ γξαπηό ιόγν, απνηεινύλ έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

γιώζζαο ησλ λέσλ, ε νπνία επεξεάδεηαη από ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Σα greeklish, ε δηείζδπζε μέλσλ ιέμεσλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ε ιεμηπελία 

(θησρό ιεμηιόγην), ε θζνξά ησλ ιέμεσλ (αιινίσζε ηνπ λνήκαηνο) απνηεινύλ εθθάλζεηο ηνπ 

γισζζηθνύ πξνβιήκαηνο όπσο εκθαλίδεηαη ζήκεξα θαη πξνθαινύλ γισζζηθή ζπξξίθλσζε 

(ρξεζηκνπνίεζε πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ). 
 

-Οη άλζξσπνη, γηα λα δηαζθαιίζνπλ κηα θαιή δσή, θξνληίδνπλ ηελ πγεία , ηε δηαηξνθή ηνπο, 

αζθνύληαη ή αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό (αηνκηθά θαη νκαδηθά αζιήκαηα, 

ςπραγσγηθόο θαη αληαγσληζηηθόο αζιεηηζκόο). 

 

-Δθηόο από ην ζώκα ηνπο, νη λένη-θπξίσο- αζρνινύληαη ηδηαίηεξα κε ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηελ 

ελδπκαζία ηνπο. Λόγσ ηνπ κηκεηηζκνύ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ από ηα ΜΜΔ πξνηύπσλ, νη 

λένη ζηε ζύγρξνλε επνρή αθνινπζνύλ ηηο επηηαγέο ηεο κόδαο (καδηθέο ζπλήζεηεο) ζε όιεο ηηο 

επηινγέο ηεο δσήο, ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Πνιύ ιίγνη άλζξσπνη 

αληηζηέθνληαη ζηε καδηθόηεηα ηεο κόδαο θαη πξνηηκνύλ έλα πξνζσπηθό ζηηι (επηινγέο 

πξνζσπηθέο/αηνκηθέο), ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη κηα ηδηαίηεξε θαη αλεμάξηεηε 

πξνζσπηθόηεηα. 

 

-ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο νη άλζξσπνη  αλαπαύνληαη θαη ςπραγσγνύληαη. ηελ πξνζπάζεηα 

δηαθπγήο ηνπο από ηε ξνπηίλα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζπκβάιιεη ην θσκηθό 

ζηνηρείν ζηελ ηέρλε ή ζηηο ζπλαλαζηξνθέο πνπ πξνθαιεί γέιην θαη επδηαζεζία. 
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Β΄ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

Σα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηνλ άλζξσπν , ηνπο βαζηθνύο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

1.΄Αλζξσπνο 

 

2.Φνξείο θνηλσληθνπνίεζεο 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 Λαθσληθόηεηα 

 Κξηηηθή  

 Απηνθξηηηθή 

 Απηνγλσζία 

 

Δπαγγεικαηηθή δσή 

 Δξγαζία 

 Αλεξγία 

 Σειεξγαζία  

 Δπηινγή επαγγέικαηνο 

 Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο 

 Δμεηδίθεπζε 

 

Αληηιήςεηο-ζπκπεξηθνξά 

 

 ηεξεόηππα-πξνθαηαιήςεηο 

 Ραηζηζκόο 

 

 Τπεξθαηαλάισζε 

 
 

Γηαρείξηζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ 

 

Πιεξνθόξεζε 

  Γεκνζηνγξαθία 

 Πιεξνθόξεζε-Παξαπιεξνθόξεζε 

 Κώδηθαο δεκνζηνγξαθηθήο 

δενληνινγίαο 

 ΜΜΔ: Σύπνο, ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε  

 Internet, Βηβιίν  

 

Παηδεία-Θεζκόο εθπαίδεπζεο 

 Παηδεία  

 Δθπαίδεπζε 

 

 

 

3.ηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

 

 

 

Γηαθήκηζε 

 

 

Φπραγσγία-ηέρλε 

 Φπραγσγία 

 Ρηάιηηη 

 Σέρλε –θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο 

Καιιηηέρλεο 

 Κξηηηθή ηεο ηέρλεο-θξηηηθόο 

 

 

 

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί νη ιέμεηο πνπ είλαη κε έληνλα γξάκκαηα είλαη νη έλλνηεο/ζέκαηα 

πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε. 

 

 

Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο-ζπζρεηίζεηο
 

 

-Μεξηθέο από ηηο έκθπηεο θαη επίθηεηεο πλεπκαηηθέο  ηθαλόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε 

θξηηηθή ηθαλόηεηα  (δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο αλζξώπσλ, γλώζεσλ, ηδεώλ, αληηιήςεσλ 

θ.ιπ.) ε απηνθξηηηθή (δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο κεηνλεθηεκάησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο), ε 

απηνγλσζία (ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο) θαη ε 

ιαθσληθόηεηα (δπλαηόηεηα δηαηύπσζεο λνεκάησλ κε αθξηβή θαη ζπλνπηηθό ηξόπν) πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ. 
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-Οη άλζξσπνη εξγάδνληαη  θαη κε ηελ εξγαζία ηνπο (πλεπκαηηθή ή ρεηξσλαθηηθή) 

παξάγνπλ/δεκηνπξγνύλ πιηθά ή άπια επηηεύγκαηα/αγαζά, ηα νπνία αμηνπνηνύλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπο, δειαδή ηε βειηίσζε ησλ πιηθώλ όξσλ δηαβίσζεο θαη ηεο 

γεληθόηεξεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπο.  

-Κύξηα ζηνηρεία ηεο  ζύγρξνλεο επνρήο πνπ ηε δηαθνξνπνηνύλ από ηε βηνκεραληθή επνρή 

είλαη ε επαλάζηαζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο 

πνπ πξνθάιεζαλ  ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ κεηαβηνκεραληθώλ θνηλσληώλ .  

εκαληηθέο κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή (π.ρ. εμεηδίθεπζε ζην ρώξν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο επηζηήκεο, λέεο κνξθέο απαζρόιεζεο όπσο ε ηειεξγαζία) 

Γη’ απηό,  ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αλαγθαίνο είλαη ν επαγγεικαηηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο. 
-Χζηόζν, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο πξνθαιεί ζνβαξέο 

ςπρηθέο επηπηώζεηο ζηνλ άλεξγν, έληνλε θνηλσληθή θξίζε θαη ππνβαζκίδεη ην βηνηηθό επίπεδν 

δσήο ησλ αλζξώπσλ. 

 

-Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν ζύγρξνλνο ηξόπνο παξαγσγήο ησλ αγαζώλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ επηδηώθεη κε θάζε κέζνλ ηνλ πινπηηζκό, ηελ θεξδνθνξία, 

ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο  αμηνπνηνύλ ηηο ηερληθέο πξνπαγάλδαο  ηεο δηαθήκηζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθώλ αλαγθώλ ώζηε λα απμεζεί ε θαηαλάισζε πιηθώλ αγαζώλ.. 

Οη άλζξσπνη –αηρκάισηνη ησλ κεραληζκώλ εμαλδξαπνδηζκνύ-ππεξεξγάδνληαη γηα λα 

ζπζζσξεύνπλ πεξηηηά πιηθά αγαζά κε απνηέιεζκα λα  κελ έρνπλ ειεύζεξν ρξόλν, λα 

αδηαθνξνύλ γηα ηηο εζηθέο αμίεο θαη ηα πλεπκαηηθά αγαζά.  

 

-Η δηαθήκηζε εληζρύεη ην πιηζηηθό πλεύκα ηεο επνρήο  θαη ζηξέθεη ηα άηνκα ζηελ 

ππεξθαηαλάισζε. Γη απηό ζηε ζύγρξνλε επνρή θπξηαξρνύλ ηα εζηθά πξόηππα ηνπ 

αηνκηθηζκνύ, ηεο θηιαπηίαο θαη ηνπ εγσηζκνύ πνπ νδεγνύλ ζε ακνξαιηζκό θαη εθκαπιηζκό 

ησλ ζπλεηδήζεσλ. 

 

-Η πλεπκαηηθή θαη εζηθή θξίζε εθθξάδεηαη επίζεο θαη ζην ρώξν ηεο θνηλσληθήο δσήο ιόγσ 

ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο  πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. Κνηλσληθέο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη από 

ηελ αλεξγία αιιά θαη επξύηεξα θνηλσληθά ζύλνια ιόγσ ηεο πξνπαγάλδαο από ηα ΜΜΔ θαη 

αθξαίεο πνιηηηθέο νκάδεο πηνζεηνύλ ξαηζηζηηθέο  θαη εζληθηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

νδεγνύλ ζε άζθεζε ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο απέλαληη ζε αιιόθπινπο θαη αιινεζλείο. 

Η έμαξζε ηεο κηζαιινδνμίαο θαη απηώλ ησλ θαηλνκέλσλ πξνθαιεί δηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνύ 

ηζηνύ θαη δηόγθσζε ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. 

 

-Η αδηαθνξία γηα ηα πλεπκαηηθά αγαζά θαη ε βηνκεραλία ηεο ςπραγσγίαο νδεγεί   

 ζηελ πξνηίκεζε λόζσλ κνξθώλ ςπραγσγίαο 

 ζηελ αδηαθνξία γηα ην βηβιίν θαη ηελ γλήζηα ηέρλε 

-Από ηελ άιιε πιεπξά ζην ρώξν ηεο ελεκέξσζεο  ν έληππνο  θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο ,κε 

ηελ πξνπαγάλδα ζηνρεύνπλ ζηελ  παξαπιεξνθόξεζε κε απνηέιεζκα ηνλ 

απνπξνζαλαηνιηζκό θαη ηε ρεηξαγώγεζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

-Η νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο είλαη έλαο αδηάθνπνο θαη ζπλεηδεηόο αγώλαο, αθνύ 

απαηηεί θαιιηέξγεηα θαη παηδεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο θαη γλώζε θαη βίσζε ησλ 

εζηθώλ αξρώλ γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ςπρνζπλαηζζεκαηηθνύ θόζκνπ θαη εζηθνπνίεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο. Δπνκέλσο, γηα λα αληηκεησπίζεη ν άλζξσπνο κε επηηπρία ηηο δπζκελείο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο αλαγθαία είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ κέζσ ηεο παηδείαο ,ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 
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Γ΄ιπθείνπ 

 

Οη έλλνηεο/ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπδήηεζε  είλαη ζηνηρεία ησλ ζεκαηηθώλ ηνκέσλ: 

άλζξσπνο, θπζηθό πεξηβάιινλ, θνηλσληθό πεξηβάιινλ, πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ θαη 

δηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

 

1.΄Αλζξσπνο 3. 

ηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

1. Διιελεο-Νενέιιελεο  

Τπνρξεώζεηο-δηθαηώκαηα 

2. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ 

3. Ο ξόινο ηνπ επηζηήκνλα 

4. Ο ξόινο ηνπ πλεπκαηηθνύ αλζξώπνπ 

5. Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα-

Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε 

6. Η ζέζε ηεο γπλαίθαο 

7. Γνλετθή επζύλε 

ηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο 

1. Μαδνπνίεζε/αιινηξίσζε 

2. ηεξεόηππα-ξαηζηζκόο  

3. Αλζξσπηζκόο 

4. Δζεινληηζκόο 

5. Μεζζηαληζκόο 

6. Η κεηνλεμία ησλ Νενειιήλσλ 

7. Παηξησηηζκόο-θηινπαηξία-

εζληζκόο 

8. Οηθνπκεληζκόο (πγηήο-λνζεξόο) 

9. Δζληθηζκόο 

10. Κξάηνο θαη Νενέιιελεο 

11. Πνιηηηθή αδηαθνξία 

 

2. 

Κνηλσληθά πξνβιήκαηα 

1. Παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

2. Βία-παξαβαηηθόηεηα 

3. Δλδνζρνιηθή βία 

 

Δθπαίδεπζε 

1. Δθπαίδεπζε/ κέζα/δηαδηθαζίεο   

2. Αλώηαηε εθπαίδεπζε 

3. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

4. Δπξσπατθή δηάζηαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε 

5. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε 

6. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

 

Δπηζηήκε-ηερλνινγία 

1. Γελεηηθή-Κισλνπνίεζε 

2. Βηνεζηθή 

3. Πιεξνθνξηθή 

4. ΄Ιληεξλεη θαη εθπαίδεπζε 

 

Πνιηηεία 

1. Νόκνη-δίθαην 

2. Θαλαηηθή πνηλή 

3. Γεκνθξαηία-ιατθόηεηα 

4. Λατθηζκόο 

5. Οινθιεξσηηζκόο 

6. Η γιώζζα ηεο εμνπζίαο-πξνπαγάλδα 

 

Δζληθόο πνιηηηζκόο 
1. Αξραίνο ειιεληθόο πνιηηηζκόο 

2. Παξειζόλ 

3. Ιζηνξία 

4. Μλεκεία-κνπζεία 

5. Παξάδνζε 

6. Λνγνηερλία 

7. Διεπζεξία 

 

4. 

Φπζηθό πεξηβάιινλ 
1. Η ζεκαζία ηεο θύζεο 

2. Διιεληθή θύζε 

3. Οηθνινγηθό πξόβιεκα 

4. Σνπξηζκόο-ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ-αγξνηνπξηζκόο 

5. ρνιηθέο εθδξνκέο 

5. 

 Γηαθξαηηθέο ζρέζεηο 
1. Σν δίθαην ηεο ππγκήο 

2. Πόιεκνο-ππξεληθή ελέξγεηα 

3. Σξνκνθξαηία 

4. ΟΗΔ 

5. Δηξήλε 

6. ΔΔ 

7. ΜΚΟ 

8. Παγθνζκηνπνίεζε 

9. Μεηαλάζηεπζε-πνιππνιηηηζκηθέο 

θνηλσλίεο  
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Δλλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο-αθήγεζε ελλνηώλ 

 

1. ΄Αλζξσπνο 

 

-Οη άλζξσπνη έρνπλ  θνηλέο αλάγθεο αιιά δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

ηνπο θαη ην ξόιν ηνπο ζηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

-Ο όξνο  θνηλσληθόο ξόινο αλαθέξεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζδνθίεο 

πνπ έρεη ε θνηλσλία από ηνλ θάηνρν κηαο θνηλσληθήο ζέζεο. Κάπνηνη θνηλσληθνί ξόινη 

αμηνινγνύληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ πξόνδν θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. 

γνλέαο, πλεπκαηηθόο άλζξσπνο, επηζηήκνλαο, δάζθαινο, θξηηηθόο, θαιιηηέρλεο, 

δεκνζηνγξάθνο, πνιηηηθόο )  

 

 Παηδηά-λένη- ελήιηθεο, γ΄ειηθία 

 Άλδξεο-γπλαίθεο 

 Τγηείο-αζζελείο-άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο 

 Πινύζηνη-θησρνί 

 Οκνεζλείο-αιινδαπνί 

 Μεηαλάζηεο 

 Μνξθσκέλνη-απαίδεπηνη 

 Αζιεηέο 

 

 Υεηξώλαθηεο-αζθνύληεο πλεπκαηηθή 

εξγαζία 

 Γηαλνύκελνη  

 Γεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθνί, δάζθαινη, 

θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο 

 Οη δηαρεηξηζηέο ηεο εμνπζίαο 

 Οη πνιίηεο 

 Οκόζξεζθνη-αιιόζξεζθνη 

-Σν άηνκν ζπκκεηέρεη ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο νκάδεο (όπνπ επηζπκεί λα γίλεη απνδεθηό) γηα 

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ, Σν θαηλόκελν ηεο ζπκκόξθσζεο  ηνπ αηόκνπ ζηηο επηηαγέο ηεο 

θνηλσληθήο νκάδαο θαιείηαη θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο θαη πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηεο 

καδνπνίεζεο δειαδή ηελ απώιεηα ηεο αηνκηθόηεηαο.  

 

2. Κνηλσλία 

-Οη δηαθνξέο ησλ αλζξώπσλ πξνθαινύλ ην ξαηζηζκό (θπιεηηθό θαη θνηλσληθό ξαηζηζκό, 

ζεμηζκό, εζληθηζκό)  πνπ εθδειώλεηαη κε ηε κηζαιινδνμία  θαη ηελ έιιεηςε αλεθηηθόηεηαο 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό 

 

-Κάπνηνη απνιακβάλνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (αηνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά) πνπ 

θαηαγξάθνληαη θαη εμαγγέιινληαη ζηελ Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε θαη από δηεζλείο 

ζπλζήθεο θαη ηνλ Ο.Ζ.Δ. (νξγαληζκόο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εηξήλε) 

-ηηο ηξηηνθνζκηθέο ρώξεο αιιά θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο-αθόκε θαη ζήκεξα-  

παξαηεξνύληαη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  

 

-Γηα λα ππνζηεξηρζνύλ νη ζπλάλζξσπνί καο πνπ δνπλ ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο (ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο), απνθιεηζκέλνη από ηα βαζηθά θνηλσληθά 

δηθαηώκαηα, έρνπλ αλαπηπρζεί αλζξσπηζηηθέο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο κέζσ εζεινληηθώλ 

νκάδσλ πνπ ζηειερώλνληαη από άηνκα πξνζεισκέλα ζηα αλζξσπηζηηθά ηδαληθά. 

 

-Όκσο, ζηηο ζύγρξνλεο αληαγσληζηηθέο θνηλσλίεο επηθξαηεί νμύηαηνο νηθνλνκηθόο 

αληαγσληζκόο κε απνηέιεζκα  λα θπξηαξρεί  ε επηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηεο ππγκήο δει. ε βίαηε 

επηβνιή ησλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηζρπξώλ (εθκεηάιιεπζε, δηαθζνξά, δηαπινθή) 

-Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο  θαη ηα παγθόζκηα πξνβιήκαηα γελλνύλ θαηλόκελα θνηλσληθήο 

παζνγέλεηαο  δειαδή, παξαβαηηθόηεηα, αλνκία, βία θαη εγθιεκαηηθόηεηα, γηα ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη πνηλέο.  

 

-Η δπζιεηηνπξγία ηνπ ζσθξνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη νη απαξραησκέλνη λόκνη πνπ αθνξνύλ 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο δηαησλίδνπλ ην πξόβιεκα θαζώο νύηε ν 

θόβνο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλαζρεηηθά. 

 



Αφήγηςη εννοιών κατά τάξεισ  
 

Επιμέλεια: Μαρία Κάππου  7 

 

3. Πνιηηηζκόο 

-Η εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ κηαο θνηλσλίαο πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, (π.ρ. αγξνηηθέο θνηλσλίεο, βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, 

κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία) αθνύ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία απνηειεί ηνλ θηλεηήξην 

κνριό αλάπηπμεο ησλ θνηλσληώλ θαζώο πξνθαινύλ κεηαβνιέο  ζηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο, ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε/ηεξαξρία, ζηελ πνιηηηθή δσή, ζηελ θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία, ζην αμηαθό ζύζηεκα θ.ι.π. ).  

ην   παξειζόλ    ε θύζε, νη νηθηζκνί, νη πόιεηο, νη άλζξσπνη, ν πνιηηηζκόο ήηαλ 

δηαθνξεηηθά. ηε   ζύγρξνλε επνρή   όια αιιάδνπλ. Η ζύγρξνλε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη 

σο κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία κε θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό ηελ είζνδν ησλ Ζιεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  Γη΄απηό ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσλία ηεο 

γλώζεο, θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, θνηλσλία ηεο επαλάζηαζεο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Ο 

άλζξσπνο ηνπ 21
νπ

 αη. δεη κηα πνιύ δηαθνξεηηθή δσή από ην κέζν  δπηηθό άλζξσπν ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηώλα. 

Οη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε έθξεμε ησλ γλώζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γελεηηθήο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο πξνθαινύλ αλαθαηαηάμεηο ζηε δηεζλή ζθελή,  νηθνλνκηθή θξίζε,  λέεο κνξθέο 

απαζρόιεζεο ,παγθόζκηα πξνβιήκαηα (πείλα, θηώρεηα, αληζόηεηεο, νηθνινγηθό πξόβιεκα, 

έιιεηκκα δεκνθξαηίαο). Σν ρξένο ησλ επηζηεκόλσλ θαη ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ 

απέλαληη ζηελ θνηλσλία είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηνγθνπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζηε κείσζε ησλ θηλδύλσλ πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ 

επηηεπγκάησλ. 

 

-Οη πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο  αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ θαιύπηνληαη κε ηελ παξαγσγή 

πλεπκαηηθώλ αγαζώλ. ΄Δηζη νη άλζξσπνη 

-Δθπαηδεύνληαη κέζσ ηνπ ζεζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο (ε νπνία ζήκεξα έρεη ηερλνθξαηηθό θαη 

όρη αλζξσπηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό) θαη άιισλ κέζσλ παηδείαο, ελώ νη πεξηζζόηεξνη λένη 

ιόγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζύγρξνλεο επνρήο (θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο γλώζεο, ηεο 

εμεηδίθεπζεο) ζεσξνύλ σο ζεκαληηθό εθόδην ηελ παλεπηζηεκηαθή κόξθσζε θαη ηε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε  

 

Δζληθόο πνιηηηζκόο 

-Ο  πνιηηηζκόο σο θνηλό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο έρεη κηα 

νηθνπκεληθή δηάζηαζε, αθνύ πνιιέο θνηλσλίεο έρνπλ θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, αιιά 

παξνπζηάδεη θαη κηα κεγάιε γεσγξαθηθή πνηθηινκνξθία, αθνύ θάζε θνηλσλία δίλεη 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζε νξηζκέλα θνηλά εξσηήκαηα (π.ρ. δόκεζε, δηνίθεζε, λόκνη, 

πνιίηεπκα, αξρηηεθηνληθή, ηέρλεο, ζξεζθεία, γιώζζα, ήζε θαη έζηκα θ.ι.π.) Με βάζε ηα 

πξναλαθεξόκελα δηακνξθώλνληαη νη εζληθνί πνιηηηζκνί θαη νη ζηάζεηο θάζε θνηλσλίαο 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ζηνηρείν (εζληθηζκνί, κηκεηηζκόο, μελνκαλία, 

μελνθνβία). 

- Ο Διιεληθόο πνιηηηζκόο θαη ε Διιεληθή παξάδνζε (πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ  

παξειζόληνο πνπ επηβηώλνπλ ζην παξόλ) δηαθέξνπλ από ηνλ Δπξσπατθό πνιηηηζκό, όπσο θαη 

ν Νενειιεληθόο πνιηηηζκόο δηαθέξεη από απηόλ ηνπ παξειζόληνο κε απνηέιεζκα νη 

Νενέιιελεο λα ραξαθηεξίδνληαη από θάπνηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

νθείινληαη ζηε καθξαίσλε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο. 

ηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηνπ ειιεληζκνύ δηδάζθεη ε ηζηνξία, ελώ ηα 

κλεκεία (θηίζκαηα ηδησηηθά θαη δεκόζηα) απνηεινύλ κάξηπξεο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ 

βίνπ ησλ αλζξώπσλ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. 

 

-ηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ θνηλσληώλ όισλ ησλ επνρώλ 

απνηππώλνληαη ζηα ινγνηερληθά έξγα (ειιεληθά θαη παγθόζκηα), γη’ απηό ε ινγνηερλία δελ 

απνηειεί κόλν πεγή αηζζεηηθήο θαη πλεπκαηηθήο απόιαπζεο αιιά θαη πεγή γλώζεο θαη 

κειέηεο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο αλζξώπηλεο θύζεο. 
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-Η ρώξα καο ιόγσ ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο, ηνπ θπζηθνύ θάιινπο, ησλ 

κλεκείσλ θαη ηεο πινύζηαο παξάδνζεο απνηειεί πόιν έιμεο πνιιώλ ηνπξηζηώλ από όιεο 

ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 

 

-εκαληηθό ξόιν ζηελ πνηόηεηα δσήο κηαο θνηλσλίαο παίδεη ε πνιηηηθή εμνπζία, αθνύ απηή 

ξπζκίδεη κε λόκνπο θαη ζεζκνύο ηελ νηθνλνκία, ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά 

όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δεκόζηνπ βίνπ.  

- Σα θξαηηθά όξγαλα (Κπβέξλεζε, Κνηλνβνύιην, Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο) κέζσ ησλ 

ζεζκώλ θαζνξίδνπλ ηελ εζληθή πνιηηηθή κε βάζε ην ζύληαγκα θαη ηνπο λόκνπο, κε ζθνπό ηελ 

άλνδν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο  δσήο ησλ πνιηηώλ κηαο 

ρώξαο. Οη επηδηώμεηο απηέο πινπνηνύληαη ζηα πιαίζηα κηαο δεκνθξαηηθήο, επλνκνύκελεο 

πνιηηείαο πνπ ζέηεη ζην θέληξν ηνλ άλζξσπν ,ηηο αλάγθεο, ηα δηθαηώκαηα θαη  ηηο ειεπζεξίεο 

ηνπ. 

Σν πνιηηεηαθό θαζεζηώο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ρώξα (δεκνθξαηία ή νινθιεξσηηζκόο) θαη 

ν ηξόπνο πνπ αζθείηαη ε εμνπζία (απηαξρηζκόο, πξνπαγάλδα, ιατθηζκόο ή 

θηιειεπζεξηζκόο, ιατθόηεηα) είλαη θαηαιπηηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο δσήο  επεηδή 

επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηνπο λόκνπο, ηνπο ζεζκνύο, ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα, γεληθόηεξα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πνηόηεηα δσήο κηαο θνηλσλίαο ,ηελ 

πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε ζηάζε ησλ πνιηηώλ( ζπκκεηνρή ή πνιηηηθή αδηαθνξία).  

ηηο ζύγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο όκσο παξαηεξνύληαη θαηλόκελα πνιηηηθήο θξίζεο 

όπσο ν κεζζηαληζκόο, ν ιατθηζκόο, ε πξνπαγάλδα πνπ πξνθαινύλ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο, 

ελώ δελ είλαη ιίγεο νη ρώξεο ζηηο νπνίεο ηελ εμνπζία αζθνύλ νινθιεξσηηθά θαζεζηώηα κε 

απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ. 

 

4. Φπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

-Πξντόλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ είλαη ε παξαγσγή πιηθώλ θαη 

πλεπκαηηθώλ δεκηνπξγεκάησλ, κε ηα νπνία ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ θαη λα δακάζεη ηα θπζηθά ζηνηρεία. Με ηελ ηερλνινγία θαη ηελ εξγαζία ηνπ παξάγεη 

από ηε θύζε αγαζά πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη, θαζώο θαη ηα κέζα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δσή ηνπ. 

Δπίζεο, θαηαζθεπάδεη κέζα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ρώξνπο πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο αλάγθεο 

ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο ηνπ.  

-Σν πεξηβάιινλ ηνπ ηόηε παύεη λα είλαη εληειώο θπζηθό θαη κεηακνξθώλεηαη ζε πεξηβάιινλ 

ηερλεηό, αλζξσπνγελέο . Ο δνκεκέλνο απηόο ρώξνο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ύπαξμε 

θηηζκάησλ, δξόκσλ θαη άιισλ δεκηνπξγεκάησλ.  

 

-Η αζηπθηιία θαη ε αζηηθνπνίεζε πξνθάιεζαλ ηελ άλαξρε δόκεζε ησλ πόιεσλ θαη ηελ 

θαθνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ ζηελ πεξηθέξεηα. Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ε 

παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε έρνπλ πξνθαιέζεη ην νηθνινγηθό πξόβιεκα , ην νπνίν 

έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Η 

νηθνινγηθή θξίζε επηβάιιεη ηελ νηθνινγηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ 

κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνύλ δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηε θύζε, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Αξθεηέο 

εζεινληηθέο νκάδεο θαη Μ.Κ.Ο. (Greenpeace, WWF θ.ιπ.) αζρνινύληαη κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνύ νη δηαζηάζεηο ηνπ νηθνινγηθνύ πξνβιήκαηνο είλαη νηθνπκεληθέο.  
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5. Γηαθξαηηθέο ζρέζεηο 

 

 -ην παξειζόλ, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη θπξίσο θαηά ηνλ 19
ν
 θαη αξρέο ηνπ 20

νπ
 

αηώλα, ε ξύζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ εμαξηηόηαλ από ηε δύλακε πνπ δηέζεηε 

ην θάζε θξάηνο ζηνλ θόζκν. Όπνην θξάηνο δηέζεηε πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή 

δύλακε δηεύζπλε ηηο ηύρεο ηεο αλζξσπόηεηαο (ηκπεξηαιηζκόο). Όκσο, ε νξγάλσζε ηεο 

Γηεζλνύο θνηλόηεηαο κε ηελ ίδξπζε ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ γίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε 

κεηά ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ησλ δύν Παγθνζκίσλ πνιέκσλ.  

-Η δηεζλήο ζπλεξγαζία πξνσζείηαη κέζσ ησλ Γηεζλώλ Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ (Ο.Ζ.Δ. 

Δ.Δ ) θαη Μ.Κ.Ο. κε ζθνπό ηελ επίιπζε ησλ παγθόζκησλ πξνβιεκάησλ (ππνζηηηζκόο, 

θηώρεηα, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ππξεληθά όπια, πόιεκνο, ηξνκνθξαηία) θαη ηελ 

εδξαίσζε ηεο εηξήλεο. 

-Ζ ρώξα καο ζπκκεηέρεη ζηνπο δηεζλείο ππεξεζληθνύο νξγαληζκνύο θαη απνηειεί κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, ελόο ζεζκνύ πνπ δηαθέξεη από ηνπο ππόινηπνπο, αθνύ όια ηα 

κέιε/ρώξεο (άξα θαη ε Διιάδα) απνιακβάλνπλ νξηζκέλα δηθαηώκαηα αιιά ηαπηόρξνλα 

αλαιακβάλνπλ θαη νξηζκέλεο δεζκεύζεηο/ππνρξεώζεηο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή θνηλόηεηα. 

--Γηα λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ αλαγθαία είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη 

ηεο Δπξσπατθήο ζπλείδεζεο  πιάη ζηελ εζληθή ζπλείδεζε, γη απηό πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή 

ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο  ζηελ εθπαίδεπζε. 
 

-ην ζύγρξνλν θόζκν, ν νπνίνο ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ησλ 

επηθνηλσληώλ (Μ.Μ.Δ.  Ζ/Τ  ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ) έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα «πιαλεηηθό ρσξηό», νη 

απνζηάζεηο έρνπλ εθκεδεληζηεί κε απνηέιεζκα ηελ εληνλόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ρώξεο. Σν γεγνλόο απηό ζπληειεί ζηελ εκθάληζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (δει. ηελ ηάζε κεηαηξνπήο ηεο νηθνπκέλεο ζε κηα 

εληαία νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή επηθξάηεηα.)  

-Σν θαηλόκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ (ιόγσ ησλ ζεηηθώλ ηεο 

επηπηώζεσλ) θαη ηνπο πνιέκηνύο ηνπ (ιόγσ ησλ αξλεηηθώλ ηεο επηπηώζεσλ), γη απηό έρεη 

αλαπηπρζεί ην θίλεκα θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ. 

 

-Οη ζηάζεηο απέλαληη ζ’ απηό ην θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζπλεξγαζίαο είλαη: ν λνζεξόο 

νηθνπκεληζκόο (πνιέκηνη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο) πνπ εθθξάδεηαη κε μελνθνβία,  εζληθηζκό 

θαη  απνκνλσηηζκό θαη ν δηεζληζκόο δειαδή ν  πγηήο νηθνπκεληζκόο πνπ εθθξάδεηαη κε 

ζεηηθή δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, εηξήλε, θηιία, ζπλαδέιθσζε ησλ ιαώλ γηα ηελ επίηεπμε 

θνηλώλ ζηόρσλ. 

 

- Σα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ησλ ππεξεζληθώλ νηθνλνκηθώλ θνινζζώλ πξνθαινύλ εληάζεηο 

θαη αληαγσληζκνύο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ, ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ  

θαη ησλ αγνξώλ, νη νπνίνη πξνθαινύλ πνιέκνπο κε ζπλέπεηα ηε δηόγθσζε ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο πξνο ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Η έληνλε κεηαθίλεζε ησλ 

πιεζπζκώλ δεκηνπξγεί ην θαηλόκελν ησλ πνιππνιηηηζκηθώλ θνηλσληώλ (ζπλύπαξμε θαη 

ζπκβίσζε δηαθνξεηηθώλ εζλνηήησλ ζε κία ρώξα), νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη μελνθνβίαο. ε πνιιέο ρώξεο εθηόο ησλ άιισλ 

ελεξγεηώλ θαη ζεζκώλ πξνσζείηαη ν ζεζκόο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

έληαμε ησλ κεηνλνηήησλ ζηε ρώξα ππνδνρήο κε ζεβαζκό ζηηο εζληθέο ηνπο ηδηαηηεξόηεηεο 

 

 

 

 

 


