
86

 Εφαρμογές

α3. Ερωτήσεις για περιστατικά-φαινόμενα-εκδηλώσεις συμπεριφοράς

• Οικογένεια (γονείς- παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, 
συγγενείς)

• Σχολείο (εκπαιδευτικοί-δάσκαλοι, μαθητές, σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων, μαθητικές κοινότητες βουλή των 
εφήβων, σύλλογοι φοιτητών)

• Παρέα-διαπροσωπικές σχέσεις (Συνομήλικοι-φίλοι)

• Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (σχέσεις με 
συνανθρώπους, συναλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους)

• Εργασία (εργαζόμενοι- εργοδότες-συνθήκες εργασίας)

• Αθλητισμός (αθλητές, φίλαθλοι, παράγοντες, αθλητικός 
τύπος)

• Σύλλογοι  (πολιτικοί, πολιτιστικοί, οργανώσεις, νεολαίες, 
κινήματα κ.λπ.)

• Επιστήμη (επιστήμονες, τεχνοκράτες, οικονομικοί και 
πολιτικοί οργανισμοί)

• Δημόσιες υπηρεσίες-τοπική αυτοδιοίκηση 
(υπάλληλοι- πολίτες)

• Πολιτική ζωή (ηγέτες, πολιτικοί, πολίτες, κόμματα)

• ΜΜΕ  ( δημοσιογράφοι, 
προγράμματα-εκπομπές-πρότυπα)

• Για τις χώρες  σκεφτόμαστε τις 

• Ισχυρές και φτωχές χώρες

• Διακρατικές σχέσεις /σχέσεις χωρών

• Ηγέτες ισχυρών χωρών 

• Λειτουργία υπερεθνικών οργανισμών

3. Επισημαίνουμε συμπεριφορές 
ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων

1. Αντιγράφω το ζητούμενο

• Ποιοί;
• Τι κάνουν;
• Πώς φέρονται σε ποιούς;
• Πώς αντιδρούν;
• Πώς αισθάνονται;
• Γιατί;
• Με ποιό σκοπό;
• Ποιά αποτελέσματα;

• Πώς φέρονται οι ηγέτες των 
ισχυρών χωρών;

• Πώς λειτουργούν οι 
υπερεθνικοί οργανισμοί 
(δημοκρατικά ή 
αντιδημοκρατικά)

• Για ποιό  λόγο;
• Με ποιό σκοπό;

2. Σκεφτόμαστε τομείς συλλογικής δράσης
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Τα παραδείγματα είναι εμπειρικές αλήθειες, ιστορικά γεγονότα

Θεματική πρόταση: Πολλά είναι τα περιστατικά (π.χ. σχολικού εκφοβισμού, 
άσκησης βίας, αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, απάνθρωπης συμπεριφοράς 
κ.λπ.

   
Λεπτομέρειες

Αναπτύσσω το περιστατικό  με αφήγηση. 

Αναπτύσσω το περιστατικό  με αφήγηση. 

Αναπτύσσω το περιστατικό  με αφήγηση. 

Ονοματική φράση           

Ποιοι & προσδιορισμοί

• Γιατί αυτοί;

• Ποιοι εξαιρούνται και γιατί;

• Σε ποιες χώρες; τόπους, περιοχές 
της χώρας 

Ρηματική φράση 

• Τι κάνουν σε ποιους, γιατί;
• Πώς φέρον ται απέ ναν τ ι σε 

ποιους ή τι και γιατί;
• Πώς νιώθουν-γιατί;
• Πώς αντιδρούν-γιατί;
• Τι παθαίνουν από ποιους και 

γιατί;
• Πώς ζούν;
• Σε ποιες περιπτώσεις;
• Σε ποιες συνθήκες;

1ο περιστατικό

2ο περιστατικό

3ο περιστατικό

Στην αφήγηση αναφέρομαστε σε ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες, οπότε  οι 
διευκρινίσεις και η επιλογή των ρημάτων είναι διαφορετική. 

Διάγραμμα
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1. Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο να αναφέρετε περιστατικά νεανικής 
εγκληματικότητας και…

(Σ’ αυτή την περίπτωση αναπτύσσουμε μία θεματική ενότητα, δηλαδή 2 παραγράφους του κύριου μέρους) 

1. Αντιγράφω το ζητούμενο 
περιστατικά νεανικής εγκληματικότητας 

2. Αναλύω την έννοια

παραδείγματα

Δημόσια κτίρια, μνημεία
Πινακίδες

Πολιτική ζωή

Αθλητισμός

Σχολείο

και εντοπίζω περιστατικά

Βανδαλισμοί, καταστροφές

Εξτρεμισμός, συμπλοκές

Χουλιγκανισμός

Ενδοσχολικός εκφοβισμός

Γ. Γράφω άρθρο

Τίτλος: ¸ξαρση της νεανικής εγκληματικότητας

Ταξινομώ τις 
απαντήσεις

Πρόλογος
Σύγκριση εποχών
αιτίες

1η παρ.
Συμμορίες-
βανδαλισμοί
Εγκληματικότητα
Χουλιγκανισμός

Κειμενοποιώ τις σημειώσεις

Οι κοινωνικές δομές του παρελθόντος περιόριζαν τους νέους σε συγκεκριμένους ρόλους 
και πρότυπα. Από μικρή ηλικία συμμετείχαν υπεύθυνα στις εργασίες του σπιτιού ή και 
συνέβαλαν στη συντήρηση της οικογένειας σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Σέβονταν 
τους πρεσβύτερους (γονείς, δασκάλους, συγγενείς, συνανθρώπους) και  υποτάσσονταν 
στην πατρική εξουσία την οποία σπάνια αμφισβητούσαν. Στη σημερινή εποχή το πρότυπο 
που περιγράψαμε έχει ανατραπεί. Οι έφηβοι αντιδρούν και επαναστατούν τόσο στην 
οικογένεια όσο και στο σχολείο και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Λόγω της 
αλλαγής των κοινωνικών δομών, της σύγχρονης αποξένωσης, της κοινωνικής κρίσης  
και των προβαλλόμενων προτύπων από τα ΜΜΕ συχνά εκφράζουν την αντίδρασή τους 
με βίαιους τρόπους.

   Οι νέοι συχνά εντάσσονται σε συμμορίες, οι οποίες τους προσφέρουν την απαραίτητη 
δύναμη και κάλυψη όταν προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες. Συχνά είναι τα κρούσματα 
βανδαλισμών που εκφράζονται είτε με καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας 
είτε  με την αναγραφή αισχρολογιών και προκλητικών συνθημάτων σε τοίχους είτε 
με την καταστροφή σημάτων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είτε με το χρωματισμό 
μνημείων. Στα γήπεδα, με την ανωνυμία που εξασφαλίζει το πλήθος των «χούλιγκανς» 

3. Σκέφτομαι τομείς 
συλλογικής δράσης
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οι καταστροφές των γηπέδων και των γειτονικών επιχειρήσεων και οικιών θυμίζουν 
τις ολέθριες συνέπειες του εγκέλαδου. Ωστόσο, αυτή η τυφλή βία δεν στρέφεται μόνο 
σε άψυχα, το χειρότερο είναι ότι εκδηλώνεται με μαζικές συμπλοκές, οδομαχίες και 
κλεφτοπόλεμο με την αστυνομία που καταλήγει σε πολλούς τραυματισμούς ή σε 
ακραίες περιπτώσεις και σε δολοφονίες.

    Η νεανική εγκληματικότητα δυστυχώς εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία και θύματα 
αυτής αποτελούν οι «διαφορετικοί» τόσο στην κοινωνία όσο και στο σχολείο. Στις 
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες τα διογκούμενα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα αποδίδονται στους μετανάστες, οι οποία αντιμετωπίζουν την οργή 
ορισμέ νων φανατισμέ νων νέων ως εξιλαστήρια θύματα. Οι προπη λακισμοί , 
οι ξυλοδαρμοί, οι τραυματισμοί και-ορισμένες φορές- οι δολοφονίες απασχολούν 
καθημερινά τα δελτία ειδήσεων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Η βία όμως έχει 
διεισδύσει και στο σχολείο. Μαθητές με κάποια φυσική ή πνευματική  ιδιαιτερότητα 
(μικρόσωμοι, δύσμορφοι, αλλόφυλοι, αλλόδοξοι, με εξαιρετικές επιδόσεις κ.λπ.) 
γίνονται θύματα μαθητών που συνήθως υπερέχουν σε φυσική δύναμη ή συμμοριών. Ο 
σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται με λεκτικές προσβολές, σεξουαλική παρενόχληση, 
προσβλητικά γράμματα, μηνύματα ή ανάρτηση εικόνων στο διαδίκτυο(cyberbulling). 
Άλλες φορές οι μαθητές-θύτες δεν διστάζουν να εκβιάζουν τα θύματά τους για να τους 
αποσπούν χρήματα ή κινητά ενώ μπορούν να φτάσουν και σε άσκηση σωματικής 
βίας τραυματίζοντας σοβαρά όσους προσπαθούν να αντισταθούν ή να βοηθήσουν τα 
παιδιά-θύματα.

2η παρ.
Ρατσισμός

Ενδοσχολική βία
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2. Το προσεχές τεύχος του περιοδικού του σχολείου σας θα περιλαμβάνει αφιέρωμα με θέμα τη Δημοκρατία 
στη σύγχρονη εποχή. Να γράψετε ένα άρθρο 500–600 λέξεων στο οποίο να επισημαίνετε εκδηλώσεις 
αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς στον καθημερινό βίο και να αναφέρετε τις αρετές που πρέπει να 
διακρίνουν τον συνειδητό δημοκρατικό πολίτη στην καθημερινότητά του. (Επαναληπτικές 2008)

1. Αντιγράφω το 1ο ζητούμενο
Εκδηλώσεις αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς στον καθημερινό βίο

2. Αναλύω την έννοια

Αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Συμπεριφορά που αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας: 
ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, διάλογος, διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, προστασία και σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ελευθερία, κοινωνικά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος, συμμετοχή).

Πολιτική ζωή

Συνάνθρωποι

Εργασία (εργοδότες 
και εργαζόμενοι)

Περιβάλλον

και εντοπίζω περιστατικά

Φαινόμενα διαφθοράς, αμοραλισμός
Αυθαιρεσία, αυταρχισμός, λαϊκισμός
Ιδιοτέλεια, σκοπιμότητες

Εκμετάλλευση, παραβιάσεις δικαιωμάτων
αποκλεισμός, βία, ρατσισμός

Εκμετάλλευση, παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, αδιαφορία 
των εργαζομένων, υπεξαιρέσεις κ.λπ.

Καταστροφή, αδιαφορία, καταλήστευση

Αντιγράφω το 2ο ζητούμενο
Αρετές που πρέπει να διακρίνουν τον συνειδητό δημοκρατικό πολίτη στην καθημερινότητά του

Αναλύω την έννοια: Δημοκρατικός πολίτης: Ο υπεύθυνος πολίτης που συμμετέχει συνειδητά στα κοινά, 
ενδιαφέρεται, ενημερώνεται, ευθυγραμμίζει τη συμπεριφορά του με τα δημοκρατικά ιδεώδη.

Πολιτική ζωή (πολιτικοί 
και πολίτες)

Συνάνθρωποι

Εργασία (εργοδότες 
και εργαζόμενοι, 
συνδικαλιστές)

Περιβάλλον (πολίτες, 
επαγγελματίες)

και εντοπίζω τις αρετές

Πολιτικός πολιτισμός, αρχές της δημοκρατίας, πίστη στα δημοκρατικά 
ιδεώδη

Ισότητα, σεβασμός, εθελοντισμός

Σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων, εργατικότητα

Σεβασμός, προστασία του περιβάλλοντος, οικολογική συνείδηση

3. Σκέφτομαι τομείς 
συλλογικής δράσης

3. Σκέφτομαι τομείς 
συλλογικής δράσης
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Γράφω άρθρο

Τίτλος: Η δημοκρατία στην σύγχρονη εποχή

Ανάπτυξη των απαντήσεων

Θα ήταν λάθος κάποιος να ισχυριστεί ότι ο όρος Δημοκρατία περιορίζεται μέσα στα 
πλαίσια του όρου «πολίτευμα». Δημοκρατικός δεν χαρακτηρίζεται μόνο ο τρόπος 
άσκησης της εξουσίας σε μια κοινωνία αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
των μελών της. Σχέσεις έντιμης εμπιστοσύνης που στηρίζονται στον σεβασμό και στην 
αλληλεγγύη. Σχέσεις όμως που όπως φαίνεται στην σύγχρονη εποχή υπονομεύονται 
και θρυμματίζονται καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι εκφάνσεις αντιδημοκρατικής 
συμπεριφοράς σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στον καθημερινό βίο.

Η πολιτική, αλλά και οι πολιτικοί στο σύνολό τους , φαίνεται ότι πλέον δεν 
αναγνωρίζουν τις έννοιες αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ισονομία, ισηγορία, παρρησία πάνω 
στις οποίες καλλιεργείται το δημοκρατικό φρόνημα. Οι άρχοντες δεν διστάζουν να 
χρησιμοποιούν κάθε αθέμιτο μέσο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά 
τους συμφέροντα και να αποκτήσουν όχι μόνο περισσότερους οπαδούς αλλά και 
χρήμα. Εξαγοράζουν ψήφους μέσω της  υπόσχεσης εξυπηρέτησης των αιτημάτων – 
συμφερόντων της εκλογικής τους περιφέρειας, προβαίνουν σε οικονομικές απάτες 
εις βάρος του Δημοσίου Ταμείου, υιοθετούν την πειθώ της προπαγάνδας απλώς για 
να διαλύσουν τις υποψίες από κάθε δύσπιστο ψηφοφόρο σχετικά με το πραγματικό 
ενδιαφέρον τους  για την περιοχή που είναι υποψήφιοι. Αλλά το χειρότερο δυστυχώς 
είναι η αδιαλλαξία και ο αυταρχισμός που  τους διαπνέει, συναισθήματα που ουκ ολίγες 
φορές είχαν ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της  ελευθεροτυπίας ή τις φυλακίσεις – 
διώξεις πολιτών με διαφορετικό φρόνημα, πιο δημοκρατικό, πιο φιλελεύθερο.

   Εκδηλώσεις όμως αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς εντοπίζονται και σε πτυχές 
του καθημερινού βίου. Σε κοινωνικό επίπεδο οι σχέσεις των πολιτών υποκινούνται 
από ιδιοτελή συναισθήματα και το ατομικό συμφέρον τοποθετείται πάνω από το 
συλλογικό. Οι πολίτες φαίνεται να αδιαφορούν ο ένας για τον άλλον και να στοχεύουν 
στην προσωπική τους ευμάρεια και ανέλιξη και όχι στην πρόοδο της κοινωνίας που 
είναι ενταγμένοι. Στον εργασιακό τομέα, για παράδειγμα, έντονη είναι η αναλγησία 
εφόσον ,για την κατάκτηση μιας ανώτερη επαγ γελματικής θέσης, οι υποψήφιοι 
υπονομεύουν  τις δυνατότητες ο ένας του άλλου χρησιμοποιώντας κάθε αθέμιτο μέσο 
όπως εκβιασμούς, συκοφαντίες κλπ. Ιδιαίτερα αντιδημοκρατική ωστόσο είναι και 
η αντιμετώπιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θύματα κοινωνικής αδικίας, 
απόρριψης, απαξίωσης χλευασμού έχουν πέσει συχνά πρόσφυγες, μετανάστες, άποροι, 
άστεγοι, ομοφυλόφιλοι, από ανθρώπους που μπορεί να μοιράζονται όχι μόνο την ίδια 
περιοχή αλλά και τα ίδια όνειρα για το μέλλον.

Συνεπώς μπορεί να έχουμε ένα κατ’ επίφαση δημοκρατικό πολίτευμα, ωστόσο για να 
διατηρηθεί πρέπει και ο τρόπος που ζούμε να είναι δημοκρατικός. Ο δημοκρατικός 
πολίτης είναι ο ευσυνείδητος πολίτης, με υπευθυνότητα όχι μόνο απέναντι στους 
νόμους της  πολιτείας και  στους συμπολίτες του αλλά και στον εαυτό του.

Έτσι λοιπόν στον κοινωνικοπολιτικό βίο κάθε πολίτης πρέπει να διακρίνεται για 
την ωριμότητα και την υπευθυνότητα του. Ωριμότητα, ώστε να συνειδητοποιήσει 
την δύναμη της λαϊκής κυριαρχίας που διέπει το δημοκρατικό πολίτευμα και του 
επιτρέπει να καθορίζει την εξέλιξη του και ευθύνη αντίστοιχα των επιλογών του που 

Διάγραμμα

Πρόλογος
Διασαφήσεις για την 
έννοια

1ο Ζητούμενο

Πολιτική ζωή

Κοινωνία

Εργασία

Κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες

Μεταβατική 
παράγραφος
2ο ζητούμενο
Πνευματικά εφόδια
ωριμότητα
υπευθυνότητα

ανιδιοτέλεια
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δεν θα επηρεάσουν μόνο τον ίδιο στην ατομική του ζωή αλλά και το γενικό σύνολο. 
Οι επιλογές του δεν θα πρέπει να ωθούνται από ιδιοτελή συναισθήματα, ώστε να 
εξυπηρετούν την ικανοποίηση των συμφερόντων του. Τα κριτήρια των επιλογών 
του οφείλουν να είναι αξιοκρατικά, ώστε και ο ίδιος να είναι σε θέση να προσφέρει 
ότι καλύτερο μπορεί μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής συμβίωσης. Παράλληλα, το 
κριτικό πνεύμα και ο οξυδερκής τρόπος σκέψης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις 
ώστε να μην ωθείται σε λανθασμένες αποφάσεις που είναι αποτέλεσμα πολιτικής 
προπαγάνδας και λαϊκισμού. 

Όσον αφορά στην κοινωνική ζωή ειδικότερα , αρετές όπως η κατανόηση, η 
αλληλεγγύη και η συνεργασία είναι απαραίτητες για την ομαλή και αρμονική 
συμβίωση των μελών του κοινωνικού συνόλου. Στον κοινωνικό βίο, μέσα στο οποίο 
εντάσσεται και το εργασιακό περιβάλλον, κάθε πολίτης για να ζει αξιοπρεπώς πρέπει 
να χαρακτηρίζεται για την εντιμότητα, την αποφασιστικότητα, το πνεύμα δικαιοσύνης, 
την πρόταξη της βούλησης του έναντι της  απάθειας. Βέβαια η ευσυνειδησία των 
επιλογών του είναι αυτή που καθορίζει τις συνέπειες και των πράξεων του. Γι’ αυτό 
απέναντι όχι μόνο στους συμπολίτες του αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό οφείλει να 
είναι ειλικρινής, ανεκτικός και ενίοτε συμβιβαστικός καθώς ο δογματισμός και η 
απολυτότητα δεν συμβαδίζουν με το δημοκρατικό φρόνημα αρχές του οποίου είναι η 
αποδοχή και ο σεβασμός της γνώμης του άλλου.

Δυστυχώς η Δημοκρατία στην σύγχρονη εποχή κλονίζεται, ταλανίζεται να επιβιώσει. 
Ωστόσο, όμως, οι αξίες που αποτελούν τα προπύργιά της δεν έχουν αλλάξει . 
Εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε και απομακρυνόμαστε από αυτήν, ξεχνώντας ότι 
αποτελεί θεμέλιο του πολιτισμού μας. Οφείλουμε, λοιπόν ,όχι μόνο να απαιτούμε 
έναν δημοκρατικό τρόπο ζωής αλλά και οι ίδιοι μέσα από τις πράξεις μας  να τον 
εφαρμόζουμε και να τον διαφυλάττουμε. Μόνο έτσι θα γίνουμε «λαός άξιος της 
δημοκρατίας» όπως υποστηρίζει και ο Αγγ. Τερζάκης.  (κείμενο από το διαδίκτυο)

αξιοκρατικά κριτήρια
κριτική σκέψη

Κοινωνικές αρετές
κατανόηση
αλληλεγγύη
συνεργασία
εντιμότητα
δικαιοσύνη
ειλικρίνεια
διαλλακτικότητα
ανεκτικότητα

Επίλογος


