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ΕΠΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
 
 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΑΝΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 
ΑΛΛΟΣΡΙΩΗ-ΔΟΤΛΕΙΑ 

Μορφϋσ 
Α. Εξωτερικό 

1. Η φυςικό 
2. Η εθνικό 
3. Η οικονομικό  
4. Επιςτημονικό 
5. Η πολιτικό 
6. Η κοινωνικό 
7. Η πολιτιςτικό 
8. Η θρηςκευτικό 
 

Ατομικϋσ ελευθερύεσ 
 

Β. Εςωτερικό 
1. Η πνευματικό 
2. Η ψυχικό 
3. Η ηθικό  

 
 
 
 
 

Μορφϋσ ανελευθερύασ-εξϊρτηςησ 
 

1. Υυςικό 
2. Η εθνικό 
3. Η οικονομικό  
4. Επιςτημονικό 
5. Η πολιτικό 
6. Η κοινωνικό 
7. Η πολιτιςτικό 
8. Η θρηςκευτικό 

 
Η ςωματικό/ατομικό ανελευθερύα 
 
Μορφϋσ αλλοτρύωςησ 

1. Η πνευματικό 
2. Η ψυχικό 
3. Η ηθικό  
4. Η κοινωνικό(κοινωνικόσ 

κομφορμιςμόσ) 
5. Η  πολιτικό 

 

΄Ορια τησ ελευθερύασ-παρϊγοντεσ υπονόμευςησ 
 

΄Ατομο 
Αςθϋνειεσ-ατυχόματα 
Οικογενειακό περιβϊλλον 
Οικονομικϋσ δυνατότητεσ 
Κοινωνικό περιβϊλλον 
Σόποσ διαμονόσ 
 
Ορμϋσ-ϋνςτικτα-πϊθη-ςυνόθειεσ 
τερεότυπα-προκαταλόψεισ 
Δογματιςμόσ 
Αμϊθεια-ημιμϊθεια-αναλφαβητιςμόσ 
Πλαςματικϋσ ανϊγκεσ 
Τλιςμόσ-ευδαιμονιςμόσ 

 

Περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ 
Οικολογικό πρόβλημα 
Κλιματικό αλλαγό 
Πόλεμοσ 
Υτώχεια 
Ανεργύα 
Εξειδύκευςη 
Σεχνοκρατύα 
Διαφόμιςη-προπαγϊνδα 
Ολοκληρωτιςμόσ 
Θρηςκευτικόσ δογματιςμόσ-θρηςκοληψύα 
Επιςτημονιςμόσ 
τρατευμϋνη τϋχνη-μαζικό κουλτούρα 
Βύα ςωματικό, ψυχολογικό κ..π. 
Νόμοι 
Θεςμού 
Παραδόςεισ 
Εθιμικό δύκαιο 
ΜΜΕ 
Σεχνολογύα 
Παγκοςμιοπούηςη 
Παραβιϊςεισ ανθρωπύνων δικαιωμϊτων 
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Οριςμόσ 
 
 
 
υνώνυμα 
Τπϋρβαςη 
των ορύων 
Αντύθετα 
 

Ωσ ελευθερύα νοεύται  η απουςύα κϊθε εξωτερικού ό εςωτερικού 
καταναγκαςμού, η δυνατότητα δηλ. του ανθρώπου να ϋχει δικό του κρύςη και 
βούληςη , η δυνατότητα αυτόβουλησ ϋκφραςησ και δρϊςησ ςύμφωνησ με τισ 
επιθυμύεσ του, χωρύσ να παρεμποδύζονται τα αντύςτοιχα δικαιώματα των ϊλλων 
αυτονομύα, ανεξαρτηςύα, χειραφϋτηςη, αυτοδιϊθεςη, αποδϋςμευςη 
Αςυδοςύα 
 
ανελευθερύα, δουλεύα, εξανδραποδιςμόσ, αλλοτρύωςη, υποταγό, εξϊρτηςη, 
υποτϋλεια, ςκλαβιϊ, υποταγό, καταπύεςη, χειραγώγηςη, ποδηγϋτηςη 
 

 
ΜΟΡΥΕ/ΕΙΔΗ 

 
 

Εξωτερικό 
(περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ) 

 
Η φυςικό: Η απεξϊρτηςη του ανθρώπου από 
δυςμενεύσ φυςικϋσ δυνϊμεισ. 
Η εθνικό: Η δυνατότητα ενόσ κρϊτουσ να 
αποφαςύζει και να ενεργεύ χωρύσ επεμβϊςεισ και 
εξαρτόςεισ από ϊλλα κρϊτη, να αςκεύ αυτόνομη 
πολιτικό. 
Σο δικαύωμα τησ αυτοδιϊθεςησ. 
Η οικονομικό: Η δυνατότητα να ικανοποιεύ ο 
ϊνθρωποσ τισ βιοτικϋσ , να εξαςφαλύζει με 
ϋννομα μϋςα μια αξιοπρεπό διαβύωςη. 
Επιςτημονικό: Η δυνατότητα τησ 
επιςτημονικόσ κοινότητασ να προχωρϊ 
ανεμπόδιςτα ςτην επιςτημονικό ϋρευνα. 
Η πολιτικό: Ο ςεβαςμόσ των πολιτικών 
δικαιωμϊτων κϊθε πολύτη, δηλ. η δυνατότητϊ 
του να ςυμμετϋχει ςτα κοινϊ, η ύπαρξη κρϊτουσ 
δικαύου και δημοκρατικών ςυνθηκών ςτην 
ϊςκηςη τησ εξουςύασ. 
Η κοινωνικό: Περιλαμβϊνει όχι μόνο τα 
δικαιώματα τησ ιςονομύασ και ιςοπολιτεύασ, 
αλλϊ και την χωρύσ διακρύςεισ και περιοριςμούσ 
ςυμμετοχό όλων των ανθρώπων ςτην 
κοινωνικό ζωό, η διαςφϊλιςη των κοινωνικών 
δικαιωμϊτων. 
Η πολιτιςτικό: εβαςμόσ ςτα δικαιώματα 
τρύτησ γενιϊσ ( παραδόςεισ, γλώςςα, μνημεύα, 
φυςικό περιβϊλλον), η απουςύα λογοκριςύασ, η 
καλλιτεχνικό ελευθερύα 
Η θρηςκευτικό: Η δυνατότητα ατόμων και 
ομϊδων να πιςτεύουν ςε όποιο δόγμα θϋλουν, 
να εκφρϊζουν την πύςτη τουσ και να τελούν 
ανεμπόδιςτα τισ λατρευτικϋσ εκδηλώςεισ τουσ.  
 
ημεύωςη: Η εξωτερικό ελευθερύα ταυτύζεται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Εςωτερικό 
 (ϊνθρωποσ) 

 
Η πνευματικό: Η δυνατότητα, αλλϊ και το 
δικαύωμα του ανθρώπου να ςκϋφτεται 
ανεπηρϋαςτα, ανεξϊρτητα και αδϋςμευτα. Η 
ελευθερύα λόγου. 
 
Η ψυχικό: Η απαλλαγό του ανθρώπου από 
εςωτερικϋσ εξαρτόςεισ. 
 
Η ηθικό: Η απαλλαγό του ανθρώπου από 
αδυναμύεσ, πϊθη και κακύεσ και η ενςυνεύδητη 
αποδοχό οριςμϋνων κανόνων Ηθικόσ . 
 
Ατομικϋσ ελευθερύεσ: ςωματικό ελευθερύα, 
ελευθερύα επιλογών τρόπου ζωόσ, 
κατοχύρωςη των ατομικών δικαιωμϊτων 
(ζωό, αςφϊλεια, τιμό, περιουςύα), ςεβαςμόσ 
τησ ιδιωτικόσ ζωόσ. Η δυνατότητα 
αυτοπραγμϊτωςησ 
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Η αξύα τησ ελευθερύασ και προώποθϋςεισ 
ελευθερύασ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Υύςη: Ορθολογιςτικό διαχεύριςη των φυςικών 
πόρων, ςεβαςμόσ ςτη φύςη, αειφόροσ, βιώςιμη 

ανϊπτυξη, πρϊςινη τεχνολογύα, οικολογικό 
ευαιςθηςύα/ςυνεύδηςη 

 
Εθνικό: Εθνιςμόσ-φιλοπατρύα, ςεβαςμόσ του 
δικαιώματοσ αυτοδιϊθεςησ, ειρηνικό επύλυςη 
των διακρατικών διαφορών ςτα πλαύςια του 

διεθνούσ δικαύου και των διεθνών οργανιςμών ( 
π.χ. Ο.Η.Ε) 

εβαςμόσ και οικονομικό ενύςχυςη των 
αςθενϋςτερων χωρών, ειρηνικό ςυνύπαρξη των 

λαών, φιλύα, ςυνεργαςύα, αλληλεγγύη 
 

Οικονομύα: Οικονομικό ανϊπτυξη, ευημερύα, 
ελεύθερη επαγγελματικό δρϊςη, επαγγελματικό 

εξϋλιξη, αποδοτικότητα, υπευθυνότητα, 
οικονομικό ςυνεργαςύα 

 
 

Επιςτημονικό: ανεξαρτηςύα τησ επιςτημονικόσ 
ϋρευνασ, κατϊργηςη του δόγματοσ η επιςτόμη 

για την επιςτόμη, προώθηςη τησ 
ανθρωποκεντρικόσ αντύληψησ για τουσ ςκοπούσ 
τησ επιςτόμησ (ςκοπόσ η βελτύωςη τησ ζωόσ του 

ανθρώπου) 
Πολιτικό: δημοκρατύα, φιλελευθεριςμόσ, 

ευνομύα, λειτουργικού θεςμού, ςεβαςμόσ των 
δικαιωμϊτων του πολύτη, ϋγκυρη και ϋγκαιρη 

ενημϋρωςη, αντικειμενικό πληροφόρηςη, 
διϊλογοσ, κρϊτοσ δικαύου προςταςύα των 
ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, εδραύωςη τησ 

ελευθερύασ, αξιοκρατύα 
 

 
Κοινωνικό: καταπολϋμηςη των κοινωνικών 

αδικιών, κρϊτοσ πρόνοιασ, κοινωνικό 
δικαιοςύνη, ςεβαςμόσ των δικαιωμϊτων των 

μειονοτότων, ανεκτικότητα, κοινωνικό 
ευρυθμύα 

 
 
 

΄Ορια –κύνδυνοι που απειλούν την 
ελευθερύα 

(δεςμεύεισ-καταναγκαςμού) 
 

ΑΝΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 
΄Ατομο: αςθϋνειεσ, κακουχύεσ, βαςανιςτόρια, 
παραβιϊςεισ των ατομικών δικαιωμϊτων 
(απόρρητο ιδιωτικόσ ζωόσ, βαςανιςτόρια, 
κακοποιόςεισ, παρακολούθηςη ςυνδιαλϋξεων 
κ.λ.π.) 
 
Υύςη: Υυςικϋσ καταςτροφϋσ, θεομηνύεσ, 
οικολογικό καταςτροφό, αλλαγό του 
κλύματοσ , ενεργειακό κρύςη , αςτικοπούηςη, 
γιγαντιςμόσ των πόλεων κ.λ.π. 
Εθνικό: εθνικιςμόσ, ιμπεριαλιςμόσ, πόλεμοι, 
εξϊρτηςη των αςθενϋςτερων κρατών από τα 
ιςχυρϊ, τρομοκρατύα, αμφιςβότηςη των 
κυριαρχικών δικαιωμϊτων και του 
δικαιώματοσ αυτοδιϊθεςησ μιασ χώρασ, 
κύνδυνοσ υποδούλωςησ, παγκοςμιοπούηςη 
 
 
Οικονομύα: Υτώχεια, οικονομικό κρύςη, 
οικονομικό ύφεςη, ανεργύα, υπερεργαςύα, 
παραβιϊςεισ εργαςιακών δικαιωμϊτων, 
εκμετϊλλευςη των παιδιών, των γυναικών, 
των μεταναςτών 
 
Επιςτημονικό: εξϊρτηςη τησ επιςτημονικόσ 
ϋρευνασ από ιδιωτικϊ ό κρατικϊ ερευνητικϊ 
κϋντρα, τεχνοκρατικό πνεύμα, κοινωνύα τησ 
πληροφορύασ, κοινωνύα τησ ταχύτητασ, 
ραγδαύεσ αλλαγϋσ 
 
 
Πολιτικό: Κυριαρχύα των ιςχυρών, 
ςυγκεντρωτιςμόσ, λαώκιςμόσ, χειραγώγηςη, 
ποδηγϋτηςη, μαζοπούηςη, το δύκαιο τησ 
πυγμόσ, βύα,  αυταρχικό ϊςκηςη τησ εξουςύασ, 
παραβύαςη των δικαιωμϊτων του πολύτη, 
δημαγωγύα, παραπλϊνηςη, εξαπϊτηςη, 
προπαγϊνδα, παραπληροφόρηςη, 
κομματικοπούηςη, κατευθυνόμενη 
πληροφόρηςη 
Κοινωνικό: κοινωνικϋσ ανιςότητεσ, 
κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, ςτερεοτυπικϋσ 
αντιλόψεισ, διακρύςεισ, 
π.χ, ρατςιςμόσ, κοινωνικόσ ϋλεγχοσ, θεςμού, 
ϋθιμα. 
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Πολιτιςτικό: ιςόρροπη ανϊπτυξη του 
πνευματικού πολιτιςμού, δια βύου εκπαύδευςη, 

ςεβαςμόσ ςτην παρϊδοςη, ανϊπτυξη και 
προώθηςη εναλλακτικών μορφών τουριςμού, 

γνόςια ψυχαγωγύα, ποιοτικό-αυθεντικό  τϋχνη, 
ϊνθιςη γραμμϊτων-τεχνών 

 
 

Θρηςκευτικό: ςεβαςμόσ των αλλόθρηςκων, 
ειρηνικό ςυνύπαρξη 

 
 

Πολιτιςτικό: ανιςόρροπη ανϊπτυξη του 
τεχνικού εισ βϊροσ του πνευματικού 
πολιτιςμού, μιμητιςμόσ, ξενομανύα, μόδα, 
εμπορευματοπούηςη τησ τϋχνησ, 
μαζικόσ/βιομηχανοποιημϋνοσ τουριςμόσ και 
ψυχαγωγύα,  επιβαλλόμενα πρότυπα 
 
 
Θρηςκευτικό: μιςαλλοδοξύα, φανατιςμόσ, 
θρηςκευτικόσ φονταμενταλιςμόσ 
Ηθικό : Ηθικό κρύςη, κρύςη των 
ανθρωπιςτικών ιδανικών 

 
 

 
Γνωρύςματα του ελεύθερου ανθρώπου 

 
 

Πνευματικϊ:  
γνώςη, ορθολογιςμόσ, κριτικό ςτϊςη, 

αμφιςβότηςη, διαλλακτικότητα, απαλλαγό 
από δογματιςμό, φανατιςμό, ιδεοληψύεσ, 
μεςςιανιςτικϋσ αντιλόψεισ, αυτογνωςύα, 
αυτοϋλεγχοσ, δυνατότητα αυτοκριτικόσ, 

ανεξαρτηςύα γνώμησ, υπευθυνότητα, 
δημιουργικότητα, επινοητικότητα, 

απροκατϊληπτη ςκϋψη 
 

Ψυχικϊ:  
ηρεμύα, γαλόνη, θϊρροσ, παρρηςύα, 

αυτοπειθαρχύα, αυτοκυριαρχύα 
 

Ηθικϊ:  
αποδοχό των ορύων, ανθρωπιςτικό 

ςυμπεριφορϊ, πύςτη ςε υψηλϊ ιδανικϊ, 
ανεκτικότητα, ςυλλογικό πνεύμα, ςυνεργαςύα, 
αλληλεγγύη, ςεβαςμόσ των δικαιωμϊτων των 

ϊλλων 
 
 

 
Εςωτερικό /ανελευθερύα, 

αλλοτρύωςη 
 
Η πνευματικό: ϊγνοια, αμϊθεια, 
ημιμϊθεια, αναλφαβητιςμόσ, ςτεύρα 
εξειδύκευςη, δειςιδαιμονύεσ, 
προκαταλόψεισ, ςτερεότυπα, 
δογματιςμόσ, φανατιςμόσ, μεςςιανιςμόσ, 
μοιρολατρύα, ιδεοληψύεσ προγονοπληξύα 
ό προοδοπληξύα, ςυντηρητιςμόσ, 
προςωπολατρεύα 
 
 
Η ψυχικό: ψυχολογικό βύα, ϊγχοσ, 
αναςφϊλεια, φοβύεσ. 
 
 
Η ηθικό: μικρότητεσ, κακύεσ, πϊθη, 
αδυναμύεσ, κακοόθεια, ςυμπλϋγματα, 
υλιςτικϊ πρότυπα ζωόσ, απληςτύα, 
θεοπούηςη του χρόματοσ, ευδαιμονιςμόσ, 
εγωκεντριςμόσ, ναρκιςςιςμόσ 
 

 
ΑΙΣΙΕ ΑΝΕΛΕΤΘΕΡΙΑ-ΑΛΛΟΣΡΙΩΗ 

1. 
 

ύγχρονεσ ςυνθόκεσ ζωόσ 
 

 
Υυςικό περιβϊλλον: Οικολογικϊ 

προβλόματα, αποξϋνωςη από τη φύςη 
 

Δομημϋνο περιβϊλλον: Μεγαλουπόλεισ, 
ϋλλειψη ζωτικού χώρου, ανωνυμύα, 

απροςωποπούηςη, αποξϋνωςη, μόλυνςη, 
ρύπανςη, ηχορρύπανςη 

 

Σρόποι αντιμετώπιςησ 
 
 
Αποκατϊςταςη τησ οικολογικόσ ιςορροπύασ 
 
 
Ανθρώπινεσ πόλεισ 
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Οικονομικό ζωό: οικονομικό κρύςη 
 

Εθνικό ζωό: Η αποκοπό από το παρελθόν, 
η αδιαφορύα για την ιςτορύα, η ϋλλειψη 

εθνικόσ αυτογνωςύασ, η απομϊκρυνςη από 
την παρϊδοςη 

 
Πολιτιςτικό ζωό: αλλοτρύωςη 

 
Κοινωνικό ζωό: Κοινωνικϊ αδιϋξοδα, 

ανιςότητεσ, αδικύεσ 
 

Ηθικό ζωό: Ηθικό κρύςη, αμοραλιςμόσ, 
φαυλοκρατύα, χρηςιμοθηρύα, ιδιοτϋλεια 

 
 
 

Αξιοπρεπϋσ οικονομικό επύπεδο 
 
Επαναςύνδεςη με το παρελθόν, ςεβαςμόσ 
ςτην παρϊδοςη, τον εθνικό πολιτιςμό 
 
 
 
Απαλλαγό από ξενομανύα και μιμητιςμό 
 
Κοινωνικό δικαιοςύνη 
 
 
Αλλαγό τησ αξιολογικόσ κλύμακασ 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
Υορεύσ κοινωνικοπούηςησ 

 
Σρόποι αντιμετώπιςησ 

 
Οικογϋνεια: Κρύςη του θεςμού τησ 

οικογϋνειασ, προβλόματα ςτο 
οικογενειακό περιβϊλλον, αδιαφορύα και 

ανευθυνότητα των γονϋων, αρνητικϊ 
πρότυπα ςυμπεριφορϊσ και τρόπου ζωόσ 

 
χολεύο: Σεχνοκρατικόσ χαρακτόρασ, 

εξειδύκευςη, ςυςςώρευςη γνώςεων, 
ςύνδεςη τησ εκπαύδευςησ με την 

παραγωγό, βαθμοθηρύα, ανταγωνιςμόσ, 
απουςύα ανθρωπιςτικόσ παιδεύασ, 

επαγγελματικού προςανατολιςμού, 
κοινωνικόσ δρϊςησ, απομνημόνευςη 

 
Μ.Μ.Ε. Παραπληροφόρηςη, προπαγϊνδα, 

ηρωοπούηςη αντικοινωνικών τύπων, 
διαφόμιςη, προώθηςη 

υπερκατανϊλωςησ, επιβολό υλιςτικών 
προτύπων, νόθη ψυχαγωγύα 

 
Πνευματικό εξουςύα:  

αδιαφορύα, ελιτιςμόσ 
 
 

 
Πολιτεύα: Αδιαφορύα για το καλό των 

πολλών, γραφειοκρατύα, αναξιοκρατύα, 
ϊνομεσ ςυναλλαγϋσ, αδικύα, διαφθορϊ, 

αδυναμύα εφαρμογόσ των νόμων 

Τγιόσ, ορθό διαπαιδαγώγηςη 
 
 
 
 
 
Εκςυγχρονιςμόσ τησ εκπαύδευςησ, 
δημοκρατικό, ανθρωπιςτικό παιδεύα 
 
 
 
 
 
 
Σόρηςη του κώδικα δημοςιογραφικόσ 
δεοντολογύασ 
 
 
 
 
υμμετοχό ςτα κοινϊ, αποδοχό του 
κοινωνικού ρόλου τουσ (διαφωτιςμόσ, 
ενημϋρωςη, αφύπνηςη των μαζών, 
καθοδόγηςη, ϋλεγχοσ τησ εξουςύασ, 
δημοςιοπούηςη τησ αλόθειασ) 
 
Εξυγύανςη των πολιτικών θεςμών, 
δημοκρατικό και φιλολαώκό πολιτικό. 
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3. 
΄Ατομο 

 
Αιτύεσ: αμϊθεια, αδιαφορύα, ανευθυνότητα, φανατιςμόσ, ϋλλειψη αυτογνωςύασ Ο αδαόσ εύναι 
ϊβουλοσ και ευϊλωτοσ. 
 
Σρόποι αντιμετώπιςησ 
 
Γνώςη -αυτϊρκεια-ανεξαρτηςύα. 
 Η γνώςη ωσ μϋςο επαγγελματικόσ αποκατϊςταςησ και τελικϊ οικονομικόσ ανεξαρτηςύασ,  
 Η γνώςη ωσ μϋςο οικονομικόσ ανϊπτυξησ, αυτϊρκειασ και ευημερύασ των κοινωνιών 
 Η ιςτορικό γνώςη διατηρεύ την εθνικό ςυνεύδηςη και τονώνει το φρόνημα υπόδουλων, για να 

διεκδικόςουν την ελευθερύα τουσΑποτρϋπει την πολιτιςτικό υποδούλωςη 
 Με τη γνώςη ελϋγχει την αξιοπιςτύα των πληροφοριών 
 Η γνώςη επενεργεύ ςτη διαμόρφωςη κρύςησ και κριτηρύων, ώςτε να μπορεύ ο ϊνθρωποσ να 

διαγνώςει προθϋςεισ, ςκοπιμότητεσ και κύνητρα που κρύβονται- αποςοβεύ τον κύνδυνο να 
χειραγωγηθεύ η ςκϋψη του. 

 Μαθαύνει να εύναι ανεκτικόσ, να ςϋβεται την ιδιαιτερότητα, το διαφορετικό δόγμα, τη 
διαφορετικό αύρεςη, πεπούθηςη ό ιδεολογύα 

 Πολύτησ και κοινωνικϋσ ομϊδεσ μπορούν να υπεραςπιςτούν καλύτερα τα δικαιώματϊ τουσ, αν 
γνωρύζουν 

 Η γνώςη απελευθερώνει τον ϊνθρωπο  
 Η επιςτημονικό ϋρευνα και γνώςη 

Η ερμηνεύα των φυςικών και κοινωνικών φαινομϋνων απϊλλαξε τον ϊνθρωπο από προλόψεισ 
και δειςιδαιμονύεσ. Με την εφαρμοςμϋνη γνώςη ο ϊνθρωποσ όχι μόνο απαλλϊχτηκε από την 
κυριαρχύα φυςικών δυνϊμεων, αλλϊ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ τισ αξιοπούηςε κιόλασ. 
Ικανοπούηςε βιοτικϋσ του ανϊγκεσ, γλύτωςε από τη ςτϋρηςη, τον κόπο και τον πόνο. 
 
Ελϋγχει αβϊςιμεσ επιςτημονικϊ θεωρύεσ, π.χ. ρατςιςμόσ, απαλλϊςςεται από ιδεολογόματα και 
προκαταλόψεισ. 
Παραδεύγματα: 
Πριν από μεγϊλεσ εθνικοαπελευθερωτικϋσ και κοινωνικϋσ επαναςτϊςεισ προηγόθηκαν 
περύοδοι διαφωτιςμού, δηλαδό περύοδοι ϋντονησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ, ευρεύασ διακύνηςησ 
γνώςεων και ιδεολογικών ζυμώςεων. 

 
 Η αυτογνωςύα προςτατεύει τον ϊνθρωπο από την αλλοτρύωςη 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ   

[...] Ασ προςπαθόςουμε να γνωρύςουμε την Ελευθερύα, 
προβαύνοντασ ς' οριςμϋνουσ απλούσ αφοριςμούσ1: Η 
Ελευθερύα εύναι α ν θ ρ ώ π ι ν η γιατύ απευθύνεται, 
παραδύνεται ςτουσ ανθρώπουσ, γιατύ οι ϊνθρωποι πεθαύνοντασ 
την αναςταύνουν. Εύναι όμωσ και θ ε ώ κ ό γιατύ το κύροσ τησ το 
αντλεύ από την ςυγκλονιςτικό ςυγκατϊβαςη του Θεού που 
ενςαρκώθηκε για να μασ ελευθερώςει από την αμαρτύα. Παρ' 
όλο που δεν εύναι δυνατό αυτό τη ςτιγμό ο αφοριςμόσ αυτόσ ν' 
αναπτυχθεύ περιςςότερο, πρϋπει να πούμε πωσ υπϊρχει μια 
τρομερό, μυςτηριώδησ, υποδόρια2 ςύζευξη ανϊμεςα ςτην 
αμαρτύα, που εύναι ηθικό δουλεύα, και ςτην ανθρώπινη 
ςκλαβιϊ, όπωσ απλϊ την ξϋρουμε και την εννοούμε. Γιατύ και η 
μια και η ϊλλη, πιϋζουν την προςωπικό ευθύνη του ανθρώπου. 
Και η Ελευθερύα εύναι υ π ε ύ θ υ ν η. Σούτο ςημαύνει πωσ δεν 
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εύναι μεγϊλη η ευθύνη του ανθρώπου μονϊχα όταν ϋχει χϊςει 
την Ελευθερύα του αλλϊ κι όταν την ϋχει κερδύςει. Γιατύ τότε 
εύναι που ανακύπτουν τα τρομερότερα ερωτόματα: τι θα την 
κϊνεισ την Ελευθερύα που κϋρδιςεσ; Πώσ θα την αξιοποιόςεισ; 
ε ποιουσ υψηλούσ ςτόχουσ θα την αφιερώςεισ; Πώσ, τϋλοσ, θα 
την προφυλϊξεισ από τη φθορϊ του ανθρώπινου βύου κι από 
τουσ εχθρούσ τησ;  
Από αυτϊ τα ερωτόματα ανακύπτουν νϋοι αφοριςμού. Η 
Ελευθερύα εύναι δ υ ν α μ ι κ ό και δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό. Αφού την 
απόχτηςεσ, πρϋπει να την τιμόςεισ μ' ϋνα βύο θετικό, γόνιμο, 
χαρακτηριςμϋνο από ςεμνότητα κι αμετακύνητη 
υψηλοφροςύνη3. Η Ελευθερύα ςού ανούγει πολλούσ δρόμουσ, ςε 
πλημμυρύζει από ευκαιρύεσ. Εύςαι υπεύθυνοσ γι' αυτόν, 
υπεύθυνοσ και για όςα ςου προςφϋρει κι ϋνοχοσ αν δεν τα 
αξιοποιόςεισ. Μια Ελευθερύα ϊγονη, εύναι καταδικαςμϋνη ςε 
θϊνατο γιατύ ο ϊνθρωποσ με τα ϋργα του δεν κατορθώνει να 
την αιτιολογόςει.  
Η Ελευθερύα, καθώσ αιςθϊνεται πωσ βρύςκεται αδιϊκοπα ςε 
κύνδυνο, εύναι γ ρ η γ ο ρ ο ύ ς α4. Δεν επαναπαύεται ς' όςα 
απόχτηςε. Δεν εθελοτυφλεύ μπροςτϊ ςτισ δυνϊμεισ που την 
απειλούν. Δε βυθύζεται ςτη βλϊςφημη απόλαυςη των αγαθών. 
Ανηςυχεύ, διαλογύζεται, προβληματύζεται. Κρατεύ πϊντα γυμνό 
και πϊντα όρθιο το τρομερό τησ ςπαθύ γιατύ αν το ςπαθύ 
χαμηλώςει, αν διςταγμόσ ό ατολμύα την κυριϋψουν, η 
Ελευθερύα θα 'χει χαθεύ.  
Η Ελευθερύα εύναι ακόμα ς υ γ κ ε κ ρ ι μ ϋ ν η. Αφορϊ εςϋνα, 
αφορϊ εμϋνα, αφορϊ τουσ πλαώνούσ μασ, αυτούσ που 
ςυναντϊμε κϊθε μϋρα. Όταν μασ μιλούν για μιαν Ελευθερύα 
αφηρημϋνη, τότε πρϋπει να υποψιαζόμαςτε πωσ ζητούν να την 
απονευρώςουν, να τησ αφαιρϋςουν το ςαφϋσ κι ολόζεςτο 
ανθρώπινο περιεχόμενό τησ και να τη θανατώςουν, να τη 
διαςτρϋψουν. [...] Η Ελευθερύα όμωσ εύναι μια υπόθεςη του 
ανθρώπου ϊμεςη κι επεύγουςα. Γιατύ χωρύσ αυτόν, ο ϊνθρωποσ 
διαςτρϋφεται και απαθλιώνεται. Γύνεται δηλαδό υπϊνθρωποσ. 
[...] Η αρτύωςη5 του ανθρώπου εύναι αποτϋλεςμα ελευθερύασ 
γιατύ ϋνασ δούλοσ ποτϋ δεν μπορεύ να εύναι ϊρτιοσ ϊνθρωποσ.  
Σϋλοσ, εύναι η Ελευθερύα α ρ μ ο ν ι κ ό. Δεν εύναι ποτϋ 
αςυδοςύα. Εναρμονύζει κι εξιςορροπεύ τισ ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, 
τα ςυμφϋροντα και τισ βλϋψεισ, απαλύνει τισ διαφορϋσ και 
διαχϋει ς' ολόκληρο το βύο ϋνα νόημα διαφορετικό, νόημα 
πνεύματοσ. Όταν ς' οριςμϋνουσ ανθρώπουσ ό ς' οριςμϋνεσ 
τϊξεισ ανθρώπων, η Ελευθερύα παροξύνεται6, αποτελεύ κύνδυνο 
ςαφό κι ϊμεςο για την Ελευθερύα των ϊλλων ανθρώπων. Σότε 
η Ελευθερύα ψυχορραγεύ. Κι όταν ψυχορραγεύ η προςωπικό 
μου Ελευθερύα, ψυχορραγεύ και η εθνικό ελευθερύα. Κανϋνα 
Έθνοσ δεν μπορεύ να διαφυλϊξει την Ελευθερύα και την 
ακεραιότητϊ του όταν οι ϊνθρωποι που το απαρτύζουν ϋχουν 
χϊςει, εύτε με την εθελοδουλύα7, εύτε με τη βύα και τον φόβο, 
την ελευθερύα τουσ, όταν αυτό η Ελευθερύα παραχαρϊςςεται εξ 
αιτύασ τησ ϊγνοιασ και των αναγκών των ανθρώπων. [...] 

(Κώςτασ Ε. Σςιρόπουλοσ, Η Μαρτυρύα του Ανθρώπου. Δοκύμια, 
Αθόνα: Οι Εκδόςεισ των Υύλων, 31988, ςελ. 312-314.) 
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1. αφοριςμούσ: ςυνοπτικϋσ διατυπώςεισ που περιϋχουν γενικώσ αποδεκτϋσ αλόθειεσ  
2. υποδόρια: που βρύςκεται κϊτω από την επιδερμύδα, που δεν εύναι φανερό  
3. υψηλοφροςύνη: υπερηφϊνεια  
4. εύναι γρηγορούςα: βρύςκεται ςε εγρόγορςη, επαγρυπνεύ  
5. αρτύωςη: τελεύωςη, ολοκλόρωςη  
6. παροξύνεται: εξϊπτεται, ερεθύζεται  
7. εθελοδουλύα: εκούςια υποταγό 

 
Α. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (80-100 λϋξεισ). 

Μονϊδεσ 25 

Β1. Να αναπτύξετε ςε 100-120 λϋξεισ το περιεχόμενο του ακόλουθου αποςπϊςματοσ από το 
κεύμενο: "Και η Ελευθερύα εύναι υ π ε ύ θ υ ν η. Σούτο ςημαύνει πωσ δεν εύναι μεγϊλη η ευθύνη του 
ανθρώπου μονϊχα όταν ϋχει χϊςει την Ελευθερύα του αλλϊ κι όταν την ϋχει κερδύςει." 

Μονϊδεσ 10 

Β2. "Η Ελευθερύα, καθώσ αιςθϊνεται ... η Ελευθερύα θα 'χει χαθεύ". τη ςυγκεκριμϋνη παρϊγραφο 
να διερευνόςετε και να αιτιολογόςετε:  
α. Ση ςυλλογιςτικό πορεύα που ακολουθεύ ο ςυγγραφϋασ. (Μονϊδεσ 2,5)  
β. Έναν τρόπο ανϊπτυξησ τησ παραγρϊφου. (Μονϊδεσ 2,5) 

Μονϊδεσ 5 

Β3. Να ςχηματύςετε μια πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κειμϋνου, ςε 
οποιοδόποτε γραμματικό τύπο τουσ: μυςτηριώδησ, ϊγονη, αςυδοςύα, εναρμονύζει, απαρτύζουν. 

Μονϊδεσ 5 

Β4. ςύζευξη, ανακύπτουν, υπεύθυνοσ, διαλογύζεται, ςυμφϋροντα: Από το δεύτερο ςυνθετικό των 
πιο πϊνω λϋξεων να ςχηματύςετε μια νϋα ςύνθετη λϋξη. 

Μονϊδεσ 5 

Γ. ε μια εποχό κατϊ την οπούα η Ελευθερύα αποτελεύ καύριο ζητούμενο, δεν εύναι λύγεσ οι φορϋσ 
που απειλεύται ό παραβιϊζεται, ςε ατομικό και ςυλλογικό επύπεδο. ε εκδόλωςη που οργανώνει ο 
ύλλογοσ Γονϋων του ςχολεύου ςου καλεύςαι να αναπτύξεισ, ωσ εκπρόςωποσ τησ μαθητικόσ 
κοινότητασ, τισ απόψεισ ςου ςχετικϊ με τουσ παρϊγοντεσ που απειλούν ςτο ςημερινό κόςμο το 
ιδανικό τησ Ελευθερύασ και να δεύξεισ με ποιουσ τρόπουσ αυτό κατοχυρώνεται. (500-600 λϋξεισ) 

Μονϊδεσ 50 


