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Σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται με ακρίβεια το πεδίο/έννοια στο οποίο ζητείται να ανιχνευθούν οι 
απαντήσεις. Για τη συγκέντρωση του υλικού αξιοποιούμε τη διδασκόμενη θεωρία για τους συλλογισμούς. 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Αριστοτέλη συλλογισμός είναι όταν από την επεξεργασία δύο δεδομένων προκύπτει 
ένα νέο δεδομένο. ¸τσι, όταν στα ζητούμενα, που είναι προβλήματα λογικής, υπάρχουν δύο δεδομένα, δηλαδή 2 
έννοιες, πρέπει να επεξεργαστούμε (με άλλα λόγια να αναλύσουμε) κάθε έννοια/δεδομένο ώστε να καταλήξουμε 
σε απαντήσεις που να είναι αποδεκτές, δηλαδή να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

β2. Ζητούμενα-επαλήθευση απόψεων 

Γιατί είναι αναγκαίο η επιστήμη να υπηρετεί τον άνθρωπο
Να παρουσιάσετε τις απόψεις σας για τη σχέση του υλικού ευδαιμονισμού με  την πλεονεξία.

Αλλα ερωτήματα 
Πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και η πολιτεία τα μνημεία; 

Συγκεντρώνω το υλικό μου με γνώμονα την 2η έννοια/έννοια εντοπισμού των απαντήσεων

1. Αντιγράφω το ζητούμενο

Αναλύω  την  1η   έννοια
• Με ορισμό και ιδιότητες
• Μορφές
• Διασαφήσεις
κ.λπ. 

Απάντηση
 (αποτέλεσμα ή τρόπος αντιμετώπισης)

Απάντηση
(αποτέλεσμα ή τρόπος αντιμετώπισης

Απάντηση
(αποτέλεσμα ή τρόπος αντιμετώπισης

Απάντηση 
(αποτέλεσμα ή τρόπος αντιμετώπισης

    
   

Αναλύω την 2η έννοια 
• Με ορισμό και ιδιότητες
• Μορφές
• Διασαφήσεις
κ.λπ.

Στοιχείο

Στοιχείο

Στοιχείο

Στοιχείο
κ.λπ.

2. Αναλύω  κάθε έννοια ανάλογα με το γένος της

3. Εντοπίζω τις κατάλληλες απαντήσεις σε σχέση με τη 2η έννοια (το πεδίο διερεύνησης)
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Ζητούμενα: Αποτελέσματα και τρόποι αντιμετώπισης

Α. Διαβάζω τις οδηγίες παραγωγής λόγου-εντοπίζω τα ζητούμενα

1.Ως μέλος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς τους συμμαθητές σου σε μια 
εκδή¬λωση της περιοχής σου που έχει ως θέμα το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Να διαμορφώσεις 
μια εισήγηση με την οποία θα παρουσιάσεις τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο και το 
φυσικό περιβάλλον προτείνοντας και τρόπους αντιμετώπισής τους. (500-600 λέξεις) (Μάιος 2003)

Β. Συγκεντρώνω το υλικό μου σε κάθε παράγραφο, επειδή πρόκειται για 2 ζητούμενα με  υποερωτήματα

Πρόλογος 
Παραγωγή προϊόντων - προώθηση - διαφήμιση - υπερκατανάλωση 
Τάση του ανθρώπου να καταναλώνει περισσότερα υλικά αγαθά από αυτά που είναι απαραίτητα για την κάλυψη 
των βασι¬κών αναγκών του
Κατακλείδα: επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον 
1ο  Ζητούμενο
1§ Αντιγράφω 
Επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης Α στον άνθρωπο Β

3. εντοπίζω τις απαντήσεις 

Υπερεργασία-έλλειψη ελεύθερου 
χρόνου

¢γχος-αισθήματα μειονεξίας

Αποξένωση, αδιαφορία για κοινωνική 
συναναστροφή

Αδιαφορία για αυτομόρφωση, γνήσιες 
μορφές ψυχαγωγίας, μαζοποίηση

Απληστία, αμοραλισμός, ατομικισμός
βία, παραβατικότητα, ανομία

Εξανδραποδισμός, μεσσιανισμός, 
αλλοτρίωση, πολιτική αδιαφορία (λόγω 
εθισμού υπακοής σε διαφημιστικά 
μηνύματα),

2. Σκέφτομαι τα στοιχεία του ανθρώπου

Επαγγελματική ζωή

Ψυχολογικός τομέας

Κοινωνικός τομέας

Πνευματικός τομέας

Ηθικός τομέας

Πολιτικός τομέας

1. Αναλύω την Α έννοια: 
Αλόγιστη κατανάλωση υλικών αγαθών για την 
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2ο Ζητούμενο
2§  Αντιγράφω: 
Τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
της υπερκατανάλωσης Α                                                                         στον άνθρωπο Β

και εντοπίζω τις απαντήσεις
 
Υπερκατανάλωση , αύξηση ζήτησης, 
αύξηση παραγωγής, συνέπειες στη φύση:

εξάντληση φυσικών πόρων, ενεργειακή κρίση 
μόλυνση, ρύπανση (από βιομηχανικά 
ανεπτυγμένες χώρες) 

οικολογικό πρό¬βλημα με απρόβλεπτες και 
οικουμενικές διαστάσεις

Αναλύω την έννοια φυσικό περιβάλλον

Φυσικοί πόροι
Ατμόσφαιρα

¸δαφος, υπέδαφος, ύδατα, 
χλωρίδα, πανίδα 

4 § Αντιγράφω: Τρόποι αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων της υπερκατανάλωσης Α       

στο φυσικό περιβάλλον Β

Εξάντληση φυσικών πόρων
Οικονομικοί ανταγωνισμοί για έλεγχο 
πλουτοπαραγωγικών πηγών
Οικολογικό πρόβλημα

και βρίσκω απαντήσεις 

Πολιτεία
Διεθνής κοινότητα
Επιστήμη-τεχνολογία
Κινήματα-ΜΚΟ
Άτομο

Επίλογος 
Πρώτη προτεραιότητα τα δικαιώματα του ανθρώπου που συνδέονται άρρηκτα με τη διάσωση του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Σκέφτομαι τις επιπτώσεις της 
υπερκατανάλωσης στο φυσικό 
περιβάλλον
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Γ. Γράφω ομιλία

Κειμενοποιώ τις σημειώσεις

Κυρίες και κύριοι, 

Όλοι γνωρίζουμε τα θαυμαστά επιτεύγματα της τεχνολογίας που πρόσφεραν στον 
άνθρωπο τη δυνατότητα να ζει μια πολύ διαφορετική ζωή από αυτή που ζούσαν οι 
άνθρωποι κατά τους προηγούμενους αιώνες. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που η ζωή μας επιβαρύνεται από την κατάχρηση των τεχνολογικών επιτευγ-μάτων. 
Ένα πρόβλημα, δημιούργημα της τεχνολογικής ανάπτυξης, είναι η υπερκαταναλωτική 
υστερία που χαρακτηρίζει τις δυτικές κοινωνίες, τις κοινωνίες της αφθονίας, όπως 
χαρακτηριστικά λέγονται. Οι διαστάσεις που έχει προσλάβει το συγκεκριμένο 
πρόβλημα είναι τεράστιες και οι κίνδυνοι ανυπολόγιστοι για το φυσικό περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. 

Οι άνθρωποι νομίζουν ότι με τη συσσώρευση υλικών προϊόντων «αγοράζουν» 
ευτυχία και επιτυχία αφού αυτοί οι συνειρμοί δημιουργούνται σκόπιμα από τα 
διαφημιστικά μηνύματα. Για να ανταποκριθεί, λοιπόν, ο άνθρωπος στις ολοένα 
αυξανόμενες «ανάγκες» του διαθέτει και τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του σε δεύτερη 
ή και τρίτη εργασία για να αυξήσει τα εισοδήματά του. Όταν, όμως, η μόνη επιδίωξη 
του ανθρώπου είναι η με κάθε τρόπο απόκτηση υλικών αγαθών, δεν υπάρχει χρόνος 
ούτε για μόρφωση, ούτε για κοινωνικές συνανα¬στροφές ή εθελοντισμό, ούτε για την 
οικογένεια, τους φίλους, τον εαυτό μας. Και επιπλέον ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει 
διαρκή αισθήματα μειονεξίας -όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στις νέες 
επίπλαστες ανά¬γκες που δημιουργούνται στην αγορά- που τον εξοντώνουν ψυχικά, 
πνευματικά και ηθικά. 

Ωστόσο, η χαρά που προσφέρει κάθε νέο απόκτημα είναι πολύ επιφανειακή και 
εφήμερη. Η αλλαγή προτεραιοτήτων και η στάθμιση των πραγματικών αναγκών μας 
μπορεί να μας βγάλει από το φαύλο κύκλο της ικανοποίησης πλασματικών αναγκών 
που δημιουργούν νέες. Η αναζήτηση της ανθρώπινης συντροφιάς, της καλαισθητικής 
απόλαυσης που προσφέρουν τα ποιοτικά έργα τέχνης και ψυχαγωγίας, η χαρά της 
προσωπικής δημιουργίας, η ένταση που προσφέρει η συμμετοχή σε συλλογικούς 
αγώνες και κινήματα για τη διεκδίκηση μιας πραγματικά ανώτε¬ρης ποιότητας ζωής 
θα νοηματοδοτήσουν εκ νέου τη ζωή του ανθρώπου. Και αυτές οι συγκινήσεις δεν 
«αγοράζονται» γιατί δεν έχουν τιμή, δεν καταναλώνονται γιατί δεν είναι εφήμερες, 
επειδή  βρίσκονται μακριά πολύ από τα επιβαλλόμενα πρότυπα ενός ρηχού υλιστικού 
και ευδαιμονιστικού μοντέλου ζωής. 

Δυστυχώς όμως, αυτό το ευδαιμονιστικό μοντέλο ζωής που θεοποιεί το χρήμα και 
προωθεί ως πρότυπο ζωής την υπερκατανάλωση δεν έχει επιπτώσεις μόνο στον 
άνθρωπο αλλά και στο φυσικό περιβάλλον. 

       Ο «βιασμός της φύσης» συνδέεται με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των 
προϊόντων που προκαλεί ο «μηχανισμός εξανδραποδισμού», δηλαδή η διαφήμιση. 
Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων, όπως καταλαβαίνουμε, οδηγεί σε αύξηση 
της παραγωγής, με ολέθριες για το φυσικό περιβάλλον συνέπειες. Η εξάντληση των 
φυσικών πόρων, η ενεργειακή κρίση, το οικολογικό πρόβλημα είναι οι εφιαλτικές 
προεκτάσεις της αλόγιστης χρήσης του φυσικού πλούτου με στόχο να αντι¬μετωπιστεί η 
καταναλωτική βουλιμία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος, νομίζοντας ότι ικανοποιεί 
τις προσωπικές του επιθυμίες, ικανοποιεί τους κερδοσκόπους εκμεταλλευτές της 
ανθρώπινης αδυναμίας του και οδηγεί σε όλεθρο τον πλανήτη. 

Ταξινομώ τις 
απαντήσεις

Εμπειρικές αλήθειες

Επιπτώσεις στο άτομο
Υλισμός
¸λλειψη  ελεύθερου 
χρόνου

Πνευματικά
Κοινωνικά
Ψυχικά

Τρόποι αντιμετώπισης

Κοινωνική ζωή
Πνευματικά 
ενδιαφέροντα
Αυτοπραγμάτωση

Επιπτώσεις της 
υπερκατανάλωσης στο 
φυσικό περιβάλλον

Οικολογικό πρόβλημα
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Ο πλανήτης όμως ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Το οικολογικό πρόβλημα 
δεν είναι θέμα αισθητικής ή άλλης αγωγής, αφού συνδέεται με το μοντέλο 
οικονομικής ανάπτυξης των δυτικών χωρών. Το οικολογικό πρόβλημα είναι 
οικονομικό, πολιτικό πρόβλημα. Για να αντι¬μετωπιστούν οι συνέπειες της 
υπερκατανάλωσης στο φυσικό περιβάλλον, πρέπει ριζικά να αναθεωρηθεί 
ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον όρο «ανάπτυξη». Απαιτούνται 
άμεσες και ριζικές αλλαγές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
διότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει «σύνορα». Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα 
προστατεύει το περιβάλλον από την ασυδοσία των κερδοσκόπων, νέοι κοινωνικοί 
και πολιτικοί στόχοι που θα σκοπεύουν στη διάπλαση ενός διαφορετικού ήθους, 
μιας διαφορετικής νοοτροπίας ίσως να είναι κάποιες λύσεις για την αναστροφή 
της οικολογικής καταστροφής. 

Κυρίες και κύριοι, 

Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος, μαγεμένος από την πληθώρα των αγαθών 
που η τεχνολογία τού προσέφερε, φέρεται με βαναυσότητα απέναντι στη φύση 
θυμίζοντας τον σκλάβο που ξαφνικά έγινε αφέντης. Ξεχνά τη σημαντική 
προσφορά της φύσης τόσο για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της ανθρωπότητας όσο και για την πνευμα¬τική και ηθική ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Ο άνθρωπος γίνεται πλουσιότερος, 
αφού έχει στην κατοχή του πολλά υλικά αγαθά, αλλά στην πραγματικότη¬τα ζει 
μια πολύ στερημένη ζωή, αφού το πνεύμα και η ψυχή του λιμοκτονούν. 

Κυρίες και κύριοι, 

Νομίζω πως είναι ώρα να πιέσουμε να ληφθούν μέτρα και να αναλάβουμε τις 
ευθύνες μας. 

Τρόποι αντιμετώπισης

Αναθεώρηση οικονομικού 
μοντέλου

Περιβαλλοντική πολιτική

Σας ευχαριστώ
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β2. Επαλήθευση άποψης

Ερωτήματα του γιατί π.χ.
• Γιατί είναι αναγκαίο η επιστήμη  Α να βρίσκεται στην υπηρεσία του ανθρώπου Β;
• Γιατί πρέπει να στηρίζονται εκδηλώσεις που βοηθούν Α όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη Β …

Άλλα ερωτήματα π.χ. 
• Ποια στάση έχουν οι νέοι Α απέναντι στα δικαιώματα Β και τις υποχρεώσεις τους Β;
• Πόσο καλά ανταποκρίνεται ο ΟΗΕ Α στο ρόλο του Β;

Διιστάμενες απόψεις π.χ.
• Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία είναι ευλογία Α άλλοι πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι κατάρα Β; 

Να διατυπώσετε την προσωπική σας άποψη.

Βήμα 1ο:  αναλύω την 1η έννοια

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

Απάντηση

κ.λπ.

Αναλύω τη 2η έννοια και βρίσκω απαντήσεις

Στοιχείο

Στοιχείο

Στοιχείο

Στοιχείο

κ.λπ.

Πώς αναπτύσσω την παράγραφο: Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση 
και συνδυασμό μεθόδων.
Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη περιλαμβάνει επιμέρους συλλογισμούς , δηλαδή οι λεπτομέρειες παίζουν τον ρόλο 
των προκείμενων προτάσεων ενός συλλογισμού . Το συμπέρασμα/απάντηση μπορεί να βρίσκεται στη θεματική 
πρόταση ή στην κατακλείδα.

Γράφημα ανάπτυξης της παραγράφου

Βρίσκω τις 
απαντήσεις

Επιχείρημα

Επιχείρημα

Επιχείρημα

Στη  θεματική πρόταση  διατυπώνω  την άποψη

Στις λεπτομέρειες αναπτύσσω τα επιχειρήματα 
• Εμπειρικές αλήθειες
• Επιχειρήματα του γιατί
• Τεκμήρια (κυρίως του παραδείγματος)
• Αυθεντίες
και προσθέτω διασαφήσεις όπου χρειάζεται

Στην κατακλείδα μπορεί να υπάρχει συμπέρασμα
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1. Πληροφορηθήκατε από τον ημερήσιο τύπο ότι σε ερευνητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν πρωτοποριακά 
πειρά¬ματα Γενετικής και προβληματιστήκατε για τη χρήση των αποτελεσμάτων τους. Να γράψετε ένα άρθρο για 
το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο να εκφράσετε της ανησυχίες σας για ενδεχόμενη κακή εφαρμογή της 
γνώσης και να τονίσετε με επιχειρήματα ότι είναι αναγκαίο η επιστήμη να βρίσκεται διαρκώς στην υπηρεσία του 
ανθρώπου. (500-600 λέξεις) Μάιος 2002

Α. Διαβάζω τις οδηγίες παραγωγής λόγου και αναγνωρίζω τα ζητούμενα: Αποτελέσματα και επαλήθευση 
άποψης.

Β. Συγκεντρώνω το υλικό μου ανάλογα με το περιεχόμενο κάθε ζητουμένου

1ο ζητούμενο-αποτελέσματα- 1 έννοια  

Αντιγράφω 
Ενδέχεται να γίνεται κακή εφαρμογή                                          της επιστημονικής γνώσης
                                                                                        

                                                                                                                  1. Αναλύω την έννοια

παραδείγματα

Επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα 

• Γενετική κλωνοποίηση 
• Ενέργεια πυρηνική, ηλεκτρισμός, πετρέλαιο 
• Μέσα μεταφοράς - επιπτώσεις 
• Μέσα επικοινωνίας, Μ.Μ.Ε. , διαφήμιση, 

Η/Υ, Internet 
• Όπλα, διαστημική 
• Ρομποτική μηχανοκρατία, αυτοματισμός 
• Χημεία, χημικά, λιπάσματα, μεταλλαγμένα 

τρόφιμα

• Άνθρωπος 
• Φυσικό περιβάλλον 
• Πολιτική 
• Διακρατικές σχέσεις 

2ο ζητούμενο: επαλήθευση άποψης  2 έννοιες

Αντιγράφω: 

Είναι αναγκαίο η επιστήμη Α να βρίσκεται διαρκώς στην υπηρεσία του ανθρώπου  Β

3. Τι πρέπει να κάνει η επιστήμη γι αυτό;        

• Θετικές επιστήμες
• Ιατρική, βιολογία, γενετική, φαρμακευτική 
• Οικολογική τεχνολογία 
• Επιστήμες του ανθρώπου 
• Ο ρόλος του επιστήμονα

2. Αναλύω  τη Β έννοια

• Ανάγκες - ευάλωτος 
• Προβλήματα 
• Βελτίωση βιοτικού επιπέδου 
• Βελτίωση ποιότητας ζωής 
• Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2.  Σκέφτομαι τους θεματικούς τομείς και 
βρίσκω απαντήσεις στην έννοια
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Κάνω το διάγραμμα – ταξινομώ τις απαντήσεις μου σε κάθε παράγραφο.

Πρόλογος 
• Πειράματα γενετικής σε ερευνητικό κέντρο (ανάπτυξη) 
• Κατακλείδα: ανησυχίες για ενδεχόμενη κακή εφαρμογή της γνώσης 

§ Γενετική Κλωνοποίηση - ανησυχίες - γιατί; 
• Γενετικός ρατσισμός 
• Ποιοι θα ελέγχουν τη γνώση και της εφαρμογές της; 
• Ποιοι άνθρωποι θα γίνουν πειραματόζωα; Για ποιο σκοπό; 

§ Κακή εφαρμογή της γνώσης - ανησυχίες - γιατί; 
Ρομποτική μηχανοκρατία, αυτοματισμός - επιπτώσεις 
Μ.Μ.Ε., διαφήμιση, Η/Υ, Internet - επιπτώσεις 
Όπλα, διαστημική - επιπτώσεις 
Χημεία, χημικά, λιπάσματα, μεταλλαγμένα τρόφιμα - επιπτώσεις 
Ενέργεια πυρηνική, ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, μέσα μεταφοράς - επιπτώσεις 

Μεταβατική παράγραφος: αρνητικές συνέπειες των τεχνολογικών επιτευγμάτων, γι’ αυτό είναι αναγκαίο η 
επιστήμη να βρίσκεται διαρκώς στην υπηρεσία του ανθρώπου 

§ Βιοτικές ανάγκες ανθρώπων (διευκρινίσεις) - είναι αναγκαίο η επιστήμη να υπηρετεί τον άνθρωπο - 
γιατί, πώς; 
• Ο ρόλος του επιστήμονα - εφόδια, ικανότητες, διαφορά από μέσο πολίτη 
• Θετικές επιστήμες: ιατρική, βιολογία, γενετική, πληροφορική, περιβαλλοντικές επιστήμες 
• Ρόλος: έρευνα, λύσεις σε προβλήματα δημόσιας υγείας, φυσικού περιβάλλοντος ► Βελτίωση βιοτικού 

επιπέδου, βελτίωση ποιότητας ζωής 

§ Άλλες ανάγκες ανθρώπων (διευκρινίσεις) - είναι αναγκαίο η επιστήμη να υπηρετεί τον άνθρωπο - 
γιατί, πώς; 
• Επιστήμες του ανθρώπου (κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες, ιστορία, 

γλωσσικές επιστήμες) 
• Ρόλος: διαφώτιση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ανθρωπογνωσία, απαραίτητες γνώσεις για ερμηνεία 

πολύπλοκης κοινωνίας 
• Σκοπός/αποτε λέσματα: συνειδητοί πολίτες, επαγρύπ ν ηση, συμμετοχ ή στην αν τ ιμετώπιση των 

κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων 

Επίλογος: Προϋποθέσεις
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Γράφω άρθρο

Τίτλος: Η γνώση στην υπηρεσία του ανθρώπου 

Καθημερινά, πλέον, τόσο οι αναγνώστες του τύπου όσο και οι τηλεθεατές 
βομβαρδίζονται από ειδήσεις σχετικά με νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. 
Νέα φάρμακα θεραπεύουν ανίατες μέχρι τώρα ασθένειες, νέες εφαρμογές της 
Πληροφορικής διευκολύνουν κάθε πεδίο ανθρώπινης δράσης, νέοι ορίζοντες 
ανοίγονται στον χώρο της διαστημικής. Τα επιτεύγματα και οι εφαρμογές της 
μοριακής βιολογίας και της γενετικής μπαίνουν δυναμικά στη ζωή μας και την 
αλλάζουν! Αλλαγές προς όφελος της ανθρωπότητας άραγε; Ή κινδυνεύουν 
να επαληθευτούν τα χειρότερα σενάρια επιστημονικής φαντασίας; Πρόσφατα 
πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να γίνουν πρωτοποριακά πειράματα γενετικής 
σε γνωστό ερευνητικό κέντρο και προβληματίστηκα τόσο για τη χρήση των 
αποτελεσμάτων τους όσο και γενικότερα για την ενδεχόμενη κακή εφαρμογή της 
γνώσης. 

Οι νέοι ορίζοντες που ανοίχτηκαν για τον άνθρωπο με την πρόοδο των 
βιοϊατρικών επιστημών και οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία του 
ανασυνδυασμένου D.N.A. έχουν γίνει αντικείμενο έντονων συζη¬τήσεων 
ανάμεσα σε επιστήμονες και διανοητές, καθώς εκφράζεται η άποψη ότι οι εξελίξεις 
στον τομέα αυτόν ευτελίζουν συχνά την ίδια την αξία της ανθρώπινης ζωής.  Η 
εφαρμογή της γενετικής στους  φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που έχει 
ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων απειλεί τη δημόσια 
υγεία. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος έχει μετατραπεί σε πειραματόζωο από 
ορισμένες φαρμακοβιο¬μηχανίες και επίορκους γιατρούς-ερευνητές, οι οποίοι 
με μόνο στόχο το κέρδος ή τη ματαιοδοξία επιδιώκουν την «αθανασία» με κάθε 
τίμημα. 

Εκτός από τον εφιάλτη της ενδεχόμενης κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων, 
ορισμένα τεχνολογικά επι¬τεύγματα έχουν υποβαθμίσει την αξία της ανθρώπινης 
ζωής., Απειλούνται κατάφωρα οι ατομικές ελευθερίες. Κάμερες, δορυφόροι, 
παρακολούθηση μέσω κινητών τηλεφώνων δίνουν τη δυνατότητα στους 
ισχυρούς να ελέγχουν και να χειραγωγούν τα άτομα, να εισβάλ¬λουν βίαια 
στη ζωή τους. Σύγχρονα και προηγμένα οπλικά συστήματα καθώς και όπλα 
μαζικής καταστροφής (χημικά-πυρηνικά) γίνονται αίτια ομαδικών θανατώσεων, 
κυρίως άμαχου πληθυσμού, στις διάφορες εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη, 
ενώ η χωρίς έλεγχο και περιορισμό λειτουργία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, 
οι ρύποι που αυτές παράγουν, ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των μέσων 
μεταφοράς -κυρίως των εναέριων- συχνά μολύνουν το περιβάλλον και έχουν 
προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, στερώντας ταυτόχρονα 
από τον άνθρωπο το δικαίωμα να ζει σε ένα κατάλληλο και φιλικό για αυτόν 
περιβάλλον. 

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή των επιστημονικών επιτευγμάτων δημιουργεί 
έντονους προβληματισμούς και ανησυχίες για το μέλ¬λον. 

Στόχος της επιστήμης είναι η βελτίωση  των συνθηκών ζωής του ανθρώπου.. Η 
επιστήμη είναι αναγκαίο να υπηρετεί τον άνθρωπο. 

Το α παράδε κ το ε π ί πεδο ζωή ς σ τ ι ς τριτοκοσ μι κέ ς χώρε ς α λ λά και η 

Ταξινομώ τις απαντήσεις μου

Πρόλογος
αρθρου

περιστατικά

1ο ζητούμενο

Κίνδυνοι  από τη γενετική 
και τη βιοτεχνολογία

Κίνδυνοι από τις άλλες 
εφαρμοσμένες επιστήμες
Πληροφορική διαστημική

Πυρηνική ενέργεια,

Βιομηχανίες, -Μέσα 
μεταφοράς

Μεταβατική παράγραφος

2ο  ζητούμενο

Προβλήματα
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υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες επιβάλλουν τη 
στροφή της επιστημονικής έρευνας σε τομείς και δράσεις που θα αναστρέψουν 
το σημερινό κλίμα. Η υπανάπτυξη, ο υποσιτισμός, οι ανισότητες, η φτώχεια, 
το οικολογικό πρό¬βλημα αποτελούν τη σημαντικότερη πρόκληση για την 
επιστημονική κοινότητα και κυρίως για τους ερευνητές των θετικών επιστημών. 
Επομένως, είναι αναγκαίος ο περιορισμός της επιστημονικής έρευνας προς 
όφελος των πανίσχυρων συμφερόντων και ο προσανατολισμός της προς όφελος 
της ανθρωπότητας, αφού -όπως όλοι γνωρίζουμε- η γνώση είναι δύναμη. Αυτή 
τη δύναμη μπορούν υπεύθυνα να την αξιοποιήσουν οι επιστήμονες για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής 
της παγκόσμιας κοινωνίας. 

Η επιστήμη δεν είναι πολιτικά ουδέτερη. Οι επιστήμονες, ευαίσθητοι δέκτες 
των αιτημάτων της σύγ¬χρονης εποχής, διαθέτουν τα εφόδια (πνευματικά, 
ψυχικά, ηθικά) αντίθετα από τον μέσο άνθρωπο, τον απλό πολίτη. Μπορούν, 
επομένως, ως πνευματικοί ταγοί ,να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς όφελος του 
κοινωνι¬κού συνόλου. Κύριος σκοπός της επιστήμης, εκτός από τη βελτίωση 
των υλικών όρων ζωής, πρέπει να είναι και ο εξανθρωπισμός της ζωής, δηλαδή 
η ηθική εξύψωση του ανθρώπου. Αυτή η ευθύνη βαρύνει τους επιστή¬μονες 
των κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι μπορούν με την εκλαΐκευση της γνώσης, 
τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και την ενεργητική παρουσία και συμμετοχή 
τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την 
απαγκίστρωση του ανθρώπου από τον υλιστικό και ευδαιμονιστικό τρόπο ζωής. 

     Οι επιλογές της επιστημονικής κοινότητας έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες 
για την ανθρωπότητα, αφού οι επιστήμονες στελεχώνουν τις καίριες θέσεις 
τους κοινωνίας. Γι’ αυτό οι πνευματικοί ταγοί της κοινωνίας μας, οι πολιτικοί, 
οι δημοσιογράφοι, οι εκπαιδευτικοί, από τη θέση που βρίσκονται και λόγω 
του ρόλου που διαδραματίζουν στα τεκταινόμενα, μπορούν με τα εφόδια που 
διαθέτουν να συμβάλουν ώστε η επιστήμη πραγ-ματικά να βρίσκεται στην 
υπηρεσία του ανθρώπου και όχι στην υπηρεσία της ιδιοτέλειας, των οικονομικών 
και πολιτικών συμφερόντων. Αν στις επιλογές τους θέσουν ως προτεραιότητα τον 
άνθρωπο, και όχι τα οικονομι¬κά και πολιτικά συμφέροντα, τα οφέλη θα είναι 
ζωτικής σημασίας για ολόκληρη την οικουμένη.

Σκοπός της επιστήμης
Βελτίωση βιοτικού 
επιπέδου,
βελτίωση ποιότητας ζωής

Ο ρόλος του επιστήμονα
εφόδια, ικανότητες, 
διαφορά από μέσο πολίτη

Επίλογος
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Α. Διαβάζω και κατανοώ τις οδηγίες παραγωγής λόγου

Σε μια εποχή με μεγάλο έλλειμμα ανθρωπιάς έχει σημασία να οργανώνονται εκδηλώσεις που βοηθούν όσους 
συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, όπου θα εξηγείτε 
γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να αναφερθείτε στη συμβολή της παιδείας στην 
καλλιέργεια της ανθρωπιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων (500-600 λέξεις). Πανελλήνιες 2007

Ζητούμενα 2: Επαλήθευση άποψης και ερώτηση του πώς

Α. Αντιγράφω το 1ο ζητούμενο

Γιατί πρέπει να στηρίζονταιοι εκδηλώσεις Α                            που βοηθούν όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη  Β

Β. Συγκεντρώνω το υλικό μου ανάλογα με το περιεχόμενο και τον αριθμό των εννοιών του ζητουμένου.        

α.Τι είδους εκδηλώσεις;
• Συναυλίες
• Θεατρικές παραστάσεις
• Αθλητικοί αγώνες
• ¸ρανοι
• Τηλεμαραθώνιοι
• Συσσίτια
• Κοινωνικά ιατρεία, 

παντοπωλεία

2.Αναλύω την Β έννοια

• Άνεργοι
• Άστεγοι
• Άποροι
• Άτομα με ειδικές ανάγκες
• Κακοποιημένα παιδιά, γυναίκες
• Ορφανά
• Πρόσφυγες
• Χρήστες ναρκωτικών
• Ηλικιωμένοι
• Άτομα που έχουν πληγεί από φυσικές 

καταστροφές

β. Ποιοι τις οργανώνουν
• Εκκλησία
• Σχολεία
• Δήμοι
• Τηλεοπτικοί σταθμοί
• Τράπεζες και άλλοι 

οικονομικοί οργανισμοί
• ΜΚΟ
• Εθελοντικές ομάδες (ποικίλες 

δράσεις)

γ. Σκοπός
• Συγκέντρωση 
• Χρημάτων
• Τροφίμων
• Ρούχων
• Γραφικής ύλης
• Φαρμάκων
• Παροχή υπηρεσιών (ιατρική, 

ψυχολογική υποστήριξη)

1. Αναλύω την Α  έννοια

Κάλυψη αναγκών, υλική, ψυχική, ηθική 
υποστήριξη , στήριξη ιδρυμάτων
Επιχειρήματα του γιατί 
Πολιτεία: απουσία κράτους πρόνοιας
Κοινωνία: ατομικισμός, απανθρωπιά, 
αδιαφορία, κρίση οικογενειακού θεσμού
Εθελοντές: αίσθημα κοινωνικής προσφοράς 
ΜΜΕ: Προβολή-ανάδειξη κοινωνικών 
προβλημάτων►ευαισθητοποίηση κοινής 
γνώμης
Δήμοι: ►Εμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για της δημότες►πρότυπα ανθρωπιστικής 
συμπεριφοράς

3. Βρίσκω επιχειρήματα του σκοπού
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2ο Ζητούμενο- Αναλύω τις έννοιες

Αντιγράφω: Πως μπορεί να συμβάλει η παιδεία Α στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής  συνείδησης, 
ιδιαίτερα  των νέων Β                                                                                                                                                                              

Β. Συγκεντρώνω το υλικό μου

1.Αναλύω την Α έννοια
Παράγοντες παιδείας 
Οικογένεια, σχολείο, εκκλησία, ΜΜΕ, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πνευματικοί άνθρωποι, πολιτεία

2.  Αναλύω την Β έννοια

   Ανθρωπιστική συνείδηση

• Ανθρωπιά, ευαισθησία, 
• κοινωνική προσφορά, ενδιαφέρον για τα κοινωνικά 

προβλήματα,
•  εθελοντισμός, 
• σεβασμός στον συνάνθρωπο, 
• αγωνιστική δράση για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Αλληλοσεβασμός, αλληλεγγύη, 
• αλληλοβοήθεια

Κάνω το διάγραμμα-ταξινομώ τις απαντήσεις μου

Πρόλογος
Επικαιρότητα-φιλανθρωπικές εκδηλώσεις

1η παρ.
Περιγραφή εκδηλώσεων

2η παρ.
Σκοποί εκδηλώσεων

Μεταβατική

3η παρ.
Οικογένεια, ΜΜΕ

4η παρ.
Σχολείο, πνευματικοί άνθρωποι, εκκλησία

Επίλογος
Πολιτεία-πολίτες

• Οικογένεια: διαπαιδαγώγηση με 
ανθρωπιστικές αρχές

• Σχολείο: Ανθρωπιστική παιδεία►αξίες
• ΜΜΕ: Εκπομπές, επιλεγμένες ταινίες, 

ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και 
εθελοντικών δράσεων

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις (ημερίδες, 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με 
ανθρωπιστικά θέματα)

• Πνευματικοί άνθρωποι: ενεργητική 
συμμετοχή/εθελοντική δράση

3. Πως μπορούν οι παράγοντες παιδείας 
να την καλλιεργήσουν 
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Γ. Γράφω άρθρο

Τίτλος: Απάνθρωποι ή συνάνθρωποι

Κειμενοποιώ τις σημειώσεις μου

     Το κοινωνικό τοπίο, όπως αυτό σκιαγραφείται στα δελτία των ειδήσεων 
και στις ποικίλες ενημερωτικές εκπομπές αποκαλύπτει το μέγεθος της 
ανθρωπιστικής κρίσης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων παραβιάζονται συστηματικά και η κοινή γνώμη παραμένει προκλητικά 
αδιάφορη. Στον αντίποδα αυτής της απάνθρωπης στάσης βρίσκονται ομάδες ή 
οργανισμοί οι οποίοι διοργανώνουν εκδηλώσεις για την ανακούφιση ατόμων 
που πλήττονται από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση της σύγχρονης 
εποχής. Αν τα κίνητρα των διοργανωτών είναι όντως ανθρωπιστικά και δεν 
γίνονται για λόγους προβολής, τότε τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να στηρίζονται.

 Τέτοιες εκδηλώσεις γ ίνον ται από πολ λούς ανθρώπους αλ λά και 
οργανισμούς. Η εκκλησία σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ιδιώτες και 
επιχειρήσεις οργανώνει συσσίτια για τους άπορους πολίτες ενώ ο Δήμος ιδρύει 
κοινωνικά παντοπωλεία και ιατρεία για τους φτωχούς και ανασφάλιστους δημότες. 
Αρωγοί σε αυτές τις προσπάθειες πολλές φορές είναι και οι τηλεμαραθώνιοι που 
οργανώνονται από τηλεοπτικούς σταθμούς . Από την άλλη πλευρά, τόσο απλοί 
άνθρωποι όσο  και διάσημοι αθλητές και αθλητικές ομάδες συνεισφέρουν στην 
κοινή προσπάθεια για αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια. Πολλές ΜΚΟ όπως οι 
γιατροί χωρίς σύνορα ή οι Γιατροί του κόσμου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
και φάρμακα σε όσους δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

       Η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων πρέπει να στηρίζεται επειδή-
δυστυχώς-το κοινωνικό κράτος έχει δεχθεί ανεπανόρθωτο πλήγμα λόγω 
της οικονομικής ύφεσης και της πολιτικής της λιτότητας. ¸τσι, με αυτές τις 
εκδηλώσεις ,άλλοτε συγκεντρώνονται χρήματα που διατίθενται για την κάλυψη 
των υλικών αναγκών των ανθρώπων, όπως: σίτιση, εξοπλισμός ιατρείων, 
στέγαση, συγκέντρωση ρούχων, γραφικής ύλης και άλλων αγαθών, τα οποία 
είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες ορισμένων ατόμων 
που υποφέρουν από ένδεια. Με τον ίδιο τρόπο ενισχύονται οικονομικά ιδρύματα 
όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, οργανισμοί που περιθάλπουν 
παιδιά με ανίατες ασθένειες. Με όλες αυτές τις εκδηλώσεις δίνεται ένα μήνυμα 
αγάπης και ανθρωπισμού σε μια εποχή όπου κυριαρχεί ο αχαλίνωτος ατομισμός, 
η ιδιοτέλεια, η χρησιμοθηρία και η έκπτωση των ανθρωπιστικών ιδανικών.

          Κινητήρια δύναμη της κοινωνικής προσφοράς είναι η ανθρωπιστική 
συνείδηση, δηλαδή η πεποίθηση ότι κάθε ενέργεια, επιλογή και πολιτική 
απόφαση πρέπει να έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών όλων των 
ανθρώπων, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, σωματική και οικονομική κατάσταση, 
θρήσκευμα, εθνότητα. 

 Η αν θρωπισ τ ι κ ή συνείδηση όμως δε ν ε ίναι απ λά έ να έμφυτο 
χαρακτηριστικό, πρόκειται για μία στάση ζωής που μπορεί να καλλιεργηθεί 
μέσω των παραγόντων της  παιδείας ( οικογένεια,  σχολείο,  εκκλησία,  ΜΜΕ, 

Ταξινομώ τις απαντήσεις 
μου

Πρόλογος

Εισαγωγή στην έννοια

1ο ζητούμενο

Παραδείγματα
Εκκλησία
Δήμοι

ΜΜΕ

Ιδιώτες και αθλητές
ΜΚΟ

Επιχειρήματα

Κάλυψη αναγκών

Οικονομική ενίσχυση

Περίθαλψη

Μετάβαση

Άποψη
Επιχειρήματα
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πνευματικοί άνθρωποι, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτεία). Αν οι νέοι 
γαλουχηθούν και διαπαιδαγωγηθούν με ανθρωπιστικά ιδανικά τότε  
πρόθυμα θα στρατευθούν στη συλλογική προσπάθεια για την ανακούφιση 
του ανθρώπινου πόνου και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Η 
οικογένεια και τα ΜΜΕ  έχουν «ειδικό βάρος» σε αυτή την προσπάθεια 
διότι απευθύνονται στα άτομα από την παιδική τους ηλικία. Επομένως, 
αν προβάλλουν ανθρωπιστικές αξίες, εθελοντικές δράσεις, αν εστιάζουν 
και αναδεικνύουν τα κοινωνικά προβλήματα τότε  θα συμβάλουν στην 
ευαισθητοποίηση των νέων αναφορικά με τους πάσχοντες συνανθρώπους 
μας. 

      Ο ανθρωπισμός και ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Η επιλογή 
μιας τέτοιας στάσης ζωής αποτελεί προϊόν ορθής διαπαιδαγώγησης. Το 
σχολείο και οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να καλλιεργήσουν στους 
νέους κοινωνικές αρετές όπως αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, εθελοντισμό, 
αγάπη για τον άνθρωπο, ενδιαφέρον για τα κοινά . Η λογοτεχνία, η ιστορία, 
οι κοινωνικές επιστήμες, η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία 
και –κυρίως- το ζωντανό παράδειγμα αποτελούν τα κύρια εργαλεία για 
τη μύηση των νέων στον ανθρωπισμό. Πρότυπα προς μίμηση μπορούν 
να γίνουν καλλιτέχνες, αθλητές, ιερείς και κληρικοί, τοπικοί άρχοντες και 
κοινωνικοί οργανισμοί με τη δραστήρια παρουσία τους στις κοινωνικές 
δράσεις.

         Η εθελοντική δράση που αποτελεί προϊόν της ανθρωπιστικής 
συνείδησης βοηθά τον άνθρωπο να διοχετεύσει αποτελεσματικά την 
κοινωνικότητα και τις δημιουργικές του δυνάμεις για την ικανοποίηση των 
αναγκών όσων ανθρώπων υποφέρουν. Γι’ αυτό, ιδιαίτερα στη σημερινή 
εποχή της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, η καλλιέργεια 
ανθρωπιστικής συνείδησης πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων 
των φορέων κοινωνικοποίησης. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η 
φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το 
κοινωνικό κράτος. Παράλληλα, λοιπόν, με τις ανθρωπιστικές δράσεις είναι 
ανάγκη να αγωνιζόμαστε για τη διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων 
που έχουν βίαια   ποδοπατηθεί από ντόπιους και  διεθνείς οικονομικούς 
και πολιτικούς οργανισμούς.

Οικογένεια/ΜΜΕ
Ανάλυση επιχειρημάτων του 
πως

Άποψη

Σχολείο
Πρότυπα
Πνευματικοί άνθρωποι
Ανάλυση επιχειρημάτων του 
πως

Επίλογος

Ανακεφαλαίωση

Σχόλιο
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Ζητούμενα: στάση και ερώτημα ολικής αγνοίας

Α. Διαβάζω και κατανοώ τις οδηγίες παραγωγής λόγου

Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας στο οποίο να αναπτύξετε τις απόψεις σας για τον τρόπο 
με τον οποίο η κοινωνία και η πολιτεία Α αντιμετωπίζουν τα απομεινάρια του πολιτισμού μας Β και να απαντήσετε 
στο ερώτημα αν η εκπαίδευση προσφέρει την απαραίτητη υποδομή Α ώστε τα αρχαία μνημεία εκτός από «πόροι 
χρήματος» να είναι και «πόροι μνήμης» για τις νέες γενιές. Β

Β. Συγκεντρώνω το υλικό μου για κάθε ζητούμενο

Πρόλογος
Αναφορά στα μνημεία και τη σημασία τους

1.Αντιγράφω το 1ο υποερώτημα
1η παρ. Η Ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα απομεινάρια του πολιτισμού μας με αδιαφορία.

2.Σκέφτομαι και βρίσκω επιχειρήματα του γιατί 
γρήγοροι ρυθμοί ζωής, ευδαιμονισμός, υλισμός, ιστορική άγνοια

1.Αντιγράφω το 2ο υποερώτημα
2η παρ. Η πολιτεία αντιμετωπίζει τα μνημεία ως «πόρους χρημάτων»
• Μέσον προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό για προσέλκυση τουριστών
• Τουριστική αξιοποίηση

2.Σκέφτομαι και βρίσκω επιχειρήματα του γιατί  
Κίνητρα οικονομικά, αδιαφορία για συντήρηση, δεν διατίθενται χρηματικοί πόροι

1.Αντιγράφω το 2ο ζητούμενο
η εκπαίδευση Α δεν προσφέρει την απαραίτητη 
υποδομή

ώστε τα αρχαία μνημεία εκτός από «πόροι χρήματος»     
να είναι και «πόροι μνήμης» για τις νέες γενιές. Β

2. Αναλύω την Α έννοια  και βρίσκω 
επιχειρήματα

1. Διασαφηνίζω την Β έννοια

Ταξινομώ τις απαντήσεις μου

3η παρ. 
Επιχειρήματα του γιατί: Τεχνοκρατικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης-σύνδεση του λυκείου με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας

4η παρ. 
Επιχειρήματα του γιατί: Ο τρόπος που γίνονται οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς 
χώρους.

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Τεχνοκρατικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης-
σύνδεση του λυκείου με την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας
Ο τρόπος που γίνονται οι επισκέψεις και οι 
ξεναγήσεις στα μνημεία και τους αρχαιο-
ßλογικούς χώρους.

«πόροι χρήματος» προσοδοφόρο μέσον 
εκμετάλλευσης
«πόροι μνήμης» μέσα εθνικής αγωγής, εθνικής 
αυτογνωσίας, ενίσχυσης της εθνικής συνείδησης, 
αναγνώρισης των ελληνικών αισθητικών αξιών
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Γ. Γράφω άρθρο
Τίτλος: Μνημεία «πόροι χρημάτων»;

Κειμενοποιώ τις σημειώσεις μου

 Αγάλματα, αγγεία, ξωκλήσια και ναοί είναι ένα μικρό μόνο δείγμα της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς που βρίσκονται διάσπαρτα σε κάθε γωνιά της 
Ελληνικής γης. Είναι το υλικό μέρος της ιστορίας που παραμένει αναλλοίωτο στο 
χρόνο. Τα μνημεία είναι οι θεματοφύλακες της ιστορικής μνήμης, αδιάψευστοι 
μάρτυρες της διαδοχής των πολιτισμών που δημιουργήθηκαν κατά τη μακραίωνη 
ιστορική πορεία του Ελληνισμού. Παρά τη φυσική φθορά του χρόνου ή τη φθορά 
που προκλήθηκε από βαρβαρότητες  βρίσκονται στη διάθεση Ελλήνων και 
ξένων επισκεπτών για να υπενθυμίζουν τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν. 
Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς από εμάς είναι πώς αντιμετωπίζονται τα 
μνημεία από την κοινωνία και την πολιτεία.

        Δυστυχώς η απάντηση δεν κολακεύει καθόλου τη μεγάλη πλειοψηφία 
της κοινωνίας μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι - ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία 
και κοινωνική τάξη- δεν ενδιαφέρονται για τα μνημεία όχι μόνο της Ελλάδας 
αλλά ούτε του τόπου τους. Αυτή η αδιαφορία οφείλεται στις συνθήκες ζωής 
και διαπαιδαγώγησης . Η προσκόλληση των ανθρώπων στα υλικά αγαθά, οι 
γρήγοροι ρυθμοί ζωής που επιβάλλει η τεχνολογία, οι σειρήνες της διαφήμισης, 
η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας δεν επιτρέπουν στον 
άνθρωπο να επικοινωνήσει με το παρελθόν. ¸τσι, πολλοί θεωρούν πολυτέλεια 
και σπατάλη χρόνου έναν περίπατο στους αρχαιολογικούς χώρους, τη βιωματική 
προσέγγιση ενός μνημείου.

         Από την άλλη πλευρά και η στάση της Πολιτείας δυστυχώς είναι στάση 
όχι μόνο αδιαφορίας αλλά στάση ωφελιμιστική. Τα μνημεία αντιμετωπίζονται 
αποκλειστικά ως «πόροι χρημάτων», ως μέσα διαφήμισης και προβολής της 
Ελλάδας. Χρησιμοποιούνται ως μέσα προσέλκυσης τουριστών και γενικότερα ως 
μέσα πειθούς ώστε άλλοι λαοί να επενδύσουν χρήματα στη χώρα μας. Ουσιαστικά, 
δηλαδή η πολιτεία εκμεταλλεύεται την ίδια της την ιστορία και θυσιάζει τα 
μνημεία στο βωμό του κέρδους. Ακόμη και η διεκδίκηση των « Ελγίνειων 
μαρμάρων» φαντάζει σαν μια κίνηση εντυπωσιασμού , αφού γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι η πολιτεία δείχνει ολιγωρία για την επαρκή φύλαξη και συντήρηση των 
απειράριθμων μνημείων που βρίσκονται ήδη στον τόπο μας.

       Ωστόσο, το πρόβλημα της απαξίωσης των μνημείων και γενικότερα της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς συνδέεται και με τα ποικίλα δεινά και ελλείμματα 
στο χώρο της εκπαίδευσης. 

        Στο σχολείο -λόγω του τεχνοκρατικού του χαρακτήρα και της σύνδεσής 
του με την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- δίνεται 
έμφαση περισσότερο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με αποτέλεσμα την 
απαξίωση της γενικής παιδείας. Η μόνη επαφή των μαθητών με τα μνημεία είναι οι 
λιγοστές φωτογραφίες που υπάρχουν στα ιστορικά εγχειρίδια. Οι  μαθητές, όμως,  
αδιαφορούν εντελώς για την ιστορική γνώση, αφού καλούνται να αποστηθίζουν 
ονόματα, ημερομηνίες και άρθρα συνθηκών , πληροφορίες που  συνδέονται με 
πολεμικά γεγονότα και απέχουν παρασάγγας από την ιστορία του πολιτισμού. 
Δεν είναι καθόλου ανεξήγητη, λοιπόν, η αδιαφορία των μαθητών για τα μνημεία, 
αφού αυτά συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό ενώ οι μαθητές αγνοούν 
και την ιστορία και τον πολιτισμό λόγω του αναλυτικού προγράμματος.

Διάγραμμα

Παραδείγματα

Παρατήρηση

Εμπειρική αλήθεια

1ο ζητούμενο

Άποψη

Επιχειρήματα του γιατί

Συμπέρασμα

Άποψη
Επιχειρήματα

Εμπειρικές αλήθειες

Μετάβαση

2ο ζητούμενο

Επιχείρημα

Εμπειρική αλήθεια

Παρατήρηση

Συμπέρασμα
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      Οι λιγοστές ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές να επισκεφθούν τα μνημεία 
του τόπου μας είναι οι μονοήμερες ή πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές 
που διοργανώνονται στα πλαίσια του σχολικής ζωής. Όμως οι συνθήκες και σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις μάλλον απωθούν παρά προσελκύουν τους μαθητές. Οι 
επισκέψεις γίνονται με ασφυκτικά χρονικά όρια, οι ξεναγήσεις –τις περισσότερες 
φορές- γίνονται από τον καθηγητή και όχι από ειδικό ξεναγό. Οι μαθητές είναι 
εντελώς απροετοίμαστοι για την επίσκεψη, αντιμετωπίζουν την όλη διαδικασία 
σαν καταναγκαστικό έργο ή σαν μια καλή ευκαιρία για να αποφύγουν το μάθημα 
στην τάξη. Πώς, λοιπόν, να εκτιμήσουν αυτοί οι νέοι την αξία των μνημείων που 
είναι παρόντα στην καθημερινότητά μας; Πώς να γίνουν «πόροι μνήμης» για τους 
μελλοντικούς πολίτες, εργαζόμενους, οικογενειάρχες;

      Η θλιβερή αυτή διαπίστωση θα έπρεπε να μας προβληματίσει όλους. 
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού και της 
ξενομανίας που χαρακτηρίζει τους Νεοέλληνες ελλοχεύει  ο κίνδυνος της 
εθνικής αλλοτρίωσης. Το μόνο αντίδοτο σε αυτή την περίπτωση είναι οι αξίες του 
ελληνικού πολιτισμού όπως απλότητα, λιτότητα, αρμονία, μέτρο, καλαισθησία. Τα 
μνημεία αντικατοπτρίζουν αυτές τις αξίες και σιωπηλά περιμένουν στο πέρασμα 
των αιώνων να τις αναγνωρίσουν  οι επίγονοι. Τα μνημεία μας συνδέουν με 
το παρελθόν μας, με τις ρίζες μας, μας θυμίζουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Αν 
τους αποδίδαμε την πρέπουσα σημασία και το σεβασμό που τους αρμόζει τότε 
σίγουρα θα είχαμε όχι «περισσότερους πόρους χρημάτων» αλλά περισσότερους 
« δρόμους εθνικής αυτογνωσίας».

Γραπτό μαθητή

Εμπειρική αλήθεια

Παρατήρηση/άποψη

Επιχείρημα
Επιχείρημα

Συμπέρασμα

Άποψη

Εμπειρικές αλήθειες

Επιχείρημα/εμπειρική 
αλήθεια

Συμπέρασμα


