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1.1.ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

Το βιβλίο αυτό συμπληρώνει τη μεθοδολογία της έκθεσης (Έκφραση-Έκθεση 
για το Λύκειο), γιατί καμία μέθοδος δεν μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα όταν ο μαθητής δεν διαθέτει το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο 
που επιτρέπει τη σύνταξη κειμένων πειθούς (δοκίμιο, άρθρο, επιστολή, 

ομιλία). 

 
 

Τα θέματα της έκθεσης 

 
Όπως ορίζεται στον τρόπο εξέτασης της έκθεσης, τα θέματα/έννοιες που 
επιλέγονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και για τα ενδοσχολικά 

κριτήρια είναι θέματα οικεία στον μαθητή από τη γλωσσική διδασκαλία. 
Δηλαδή πρόκειται για τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση στα σχολικά 
βιβλία Έκφραση-Έκθεση και στους Θεματικούς κύκλους για το Λύκειο. 
 
Σημείωση 

 
Από το 2012 η επιλογή των θεμάτων της έκθεσης επεκτείνεται σε όλα τα 
θέματα που έχουν διδαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος Έκφραση-Έκθεση Α΄, 

Β΄ και Γ΄ Λυκείου (2012: τέχνη και η σημασία της τραγωδίας, 2012: διάλογος 
στις επαναληπτικές εξετάσεις). Επομένως ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει πολύ 

καλά όχι μόνο τις έννοιες που διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου, αλλά και αυτές που 
έχει διδαχθεί στις προηγούμενες τάξεις. Αυτό κρίνεται απαραίτητο επειδή σε 
κάθε περίπτωση αξιοποιείται το σύνολο των γενικών γνώσεων που διαθέτει ο 

μαθητής για να καταστεί ικανός να συντάσσει κείμενα με πληρότητα 
περιεχόμενου και ικανοποιητική τεκμηρίωση. 
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Θέματα που έχουν επιλεγεί στις πανελλήνιες εξετάσεις 
 

Ιούνιος 2000 
Τώρα που έφτασε η στιγμή της αποφοίτησής σας από το Λύκειο, αξιοποιώντας τις 
εμπειρίες της σχολικής σας ζωής, να γράψετε μια επιστολή προς τον Υπουργό 
Παιδείας, στην οποία να διατυπώνετε τεκμηριωμένα τις απόψεις σας για τις αλλαγές 
που θα θέλατε να γίνουν στο σχολείο, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. (500-600 λέξεις) 
 

Επαναληπτικές 2000 
Ο συντάκτης του παραπάνω άρθρου επισημαίνει: Και σαν ακουστεί καμιά διαμαρτυρία, 
έχουν το άλλοθι έτοιμο: Κάνουν τις δοκιμές τους μακριά από τον «πολιτισμό». Σε ένα 
άρθρο που θα γράψετε για το περιοδικό του σχολείου σας, να εκθέσετε τεκμηριωμένα τις 
απόψεις σας σχετικά με τις υποχρεώσεις και τον τρόπο αντίδρασης των ηγετών και του 
πολίτη απέναντι στον διαγραφόμενο για την ανθρωπότητα κίνδυνο από τη χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας. (500-600 λέξεις) 
 

Ιούνιος 2001 
Σας δίνεται η ευκαιρία, με αφορμή μια πολιτιστική εκδήλωση του σχολείου σας, να 
συναντήσετε έναν διανοούμενο. Ποιες σκέψεις σας θα του εκθέτατε σχετικά με το πώς 
πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν σήμερα 
τη νεολαία; (Να καταγράψετε τις σκέψεις σας αυτές σε ένα δοκίμιο πειθούς 500-600 
λέξεων, το οποίο θα του επιδώσετε κατά τη συνάντησή σας.) 
 

Επαναληπτικές 2001 
Ας υποθέσουμε ότι συμμετέχεις ως εκπρόσωπος της ελληνικής νεολαίας στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ που πρόκειται να αποφασίσει την κατάργηση της θανατικής 
ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο. Να ετοιμάσεις τη γραπτή εισήγησή σου, στην οποία, με 
στοιχεία από το κείμενο και από γνώσεις ή τις εμπειρίες σου, απευθυνόμενος/η στη 
λογική και στο συναίσθημα των ακροατών σου, θα στηρίξεις τη σχετική πρωτοβουλία 
του ΟΗΕ και θα σχολιάσεις παράλληλα τον αντίλογο των εισηγητών εκείνων που 
υποστηρίζουν τη σκοπιμότητα να διατηρηθεί η ποινή του θανάτου. (500-600 λέξεις) 
 

Μάιος 2002 
Πληροφορηθήκατε από τον ημερήσιο τύπο ότι σε ερευνητικό κέντρο πρόκειται να γίνουν 
πρωτοποριακά πειράματα Γενετικής και προβληματιστήκατε για τη χρήση των 
αποτελεσμάτων τους. Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο 
οποίο να εκφράσετε τις 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) 
 

Επαναληπτικές 2002 
Το σχολικό σας περιοδικό ετοιμάζει ένα αφιέρωμα με αφορμή την επέτειο της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για το αφιέρωμα αυτό να 
συντάξετε ένα άρθρο στο οποίο να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με τις αιτίες 
που οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις 
επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στη ζωή ατόμων και κοινωνικών ομάδων. (500-600 
λέξεις) 
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Μάιος 2003 
Ως μέλος του 15μελούς συμβουλίου του Λυκείου σου εκπροσωπείς τους συμμαθητές σου 
σε μια εκδήλωση 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) 
 

Επαναληπτικές 2003 
Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας του σχολείου σας είναι αφιερωμένο σε κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 
αυτό, να γράψετε ένα άρθρο σχετικά με τους σκοπούς και τις αξίες εκείνης της 
εκπαίδευσης που θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να ενταχθούν συνειδητά στην 
κοινότητα των Ευρωπαϊκών λαών και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενότητάς της. 
(500-600 λέξεις) 
 

Μάιος 2004 
Ως τελειόφοιτος να γράψεις ένα άρθρο 400-500 λέξεων για την τοπική εφημερίδα. Στο 
άρθρο αυτό, με βάση τη σχολική σου εμπειρία, να αναφέρεις τι προσφέρει το σχολείο 
για την αντιμετώπιση του καθημερινού καταιγισμού των πληροφοριών και την ένταξη 
των τελειοφοίτων στην κοινωνία. Ποιες αλλαγές θα πρότεινες για τη βελτίωση αυτών 
των προσφορών του σχολείου; 

 

Επαναληπτικές 2004 
Με αφορμή την άποψη του δοκιμιογράφου ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν επικοινωνεί 
πλέον με τις παραδοσιακές αξίες του παρελθόντος, να συντάξετε ένα κείμενο στο 
οποίο να επισημαίνετε τους κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη αυτής της 
επικοινωνίας. Στη συνέχεια να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει ο 
άνθρωπος, και ιδιαίτερα ο σημερινός νέος, να συμφιλιωθεί με το παρελθόν και τις 
ρίζες του. (500-600 λέξεις) 
 

Μάιος 2005 
Στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα μειώνονται σταδιακά οι χώροι ομαδικής 
ψυχαγωγίας και άθλησης. Στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου σας καλείστε ως εκπρόσωπος 
των μαθητών και χρήστης αυτών των χώρων, να επισημάνετε σε μια ομιλία 500-600 
λέξεων τη σημασία του ομαδικού παιχνιδιού στην ψυχική και σωματική διαμόρφωση 
και στη μελλοντική κοινωνικοποίηση των εφήβων. 

 

Επαναληπτικές 2005 
Ως εκπρόσωπος του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου σας έχετε αναλάβει να 
παρουσιάσετε σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σας τις απόψεις 
σας ως προς τη σχέση της ανθρώπινης πλεονεξίας με τον υλικό ευδαιμονισμό και 
να προτείνετε τρόπους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ομιλία σας δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 10 λεπτά (500-600 λέξεις). 

 

Μάιος 2006 
Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας πραγματοποιείται εκδήλωση για παιδιά που 
προέρχονται από περιοχή της χώρας η οποία έχει πρόσφατα πληγεί από φυσική 
καταστροφή. Εκεί έχετε κληθεί ως εκπρόσωπος του σχολείου σας να απευθύνετε 
σύντομη ομιλία. Τι θα αναφέρατε σχετικά με την ψυχική δύναμη που απαιτείται για 
να αντιμετωπίσουν τα παιδιά αυτά με αισιοδοξία το μέλλον τους; Με ποιους τρόπους, 
κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε η Πολιτεία να συμβάλει στην ανακούφισή τους; Η 
ομιλία σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά (500-600 λέξεις.) 
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Επαναληπτικές 2006 

Με αφορμή τα συχνά κρούσματα βίας που προκαλούνται σε διάφορες περιοχές από 
αλληλοσυμπλεκόμενους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων, το πολιτιστικό κέντρο του 
Δήμου σας οργανώνει εκδήλωση για τις επιπτώσεις του φανατισμού των ατόμων στην 
καθημερινότητά τους. Σε μια δεκάλεπτη ομιλία σας, να επισημάνετε τις αρνητικές 
όψεις του φανατισμού στην κοινωνική ζωή και να προτείνετε τρόπους για την 
αντιμετώπισή του. (500-600 λέξεις) 

 

Μάιος 2007 
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) 

 

Επαναληπτικές 2007 
Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελευθερία αποτελεί το καίριο ζητούμενο, δεν είναι 
λίγες οι φορές που απειλείται ή παραβιάζεται, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Σε 
εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου σου καλείσαι να 
αναπτύξεις, ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, τις απόψεις σου σχετικά με 
τους παράγοντες που απειλούν στον σημερινό κόσμο το ιδανικό της Ελευθερίας και 
να δείξεις με ποιους τρόπους αυτή κατοχυρώνεται. (500-600 λέξεις) 

 

Μάιος 2008 
Ο Δήμος σας διοργανώνει μια εκδήλωση με θέμα την Παράδοση. Ως εκπρόσωπος της 
μαθητικής σας κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη του κειμένου που θα εκφωνηθεί στην 
εκδήλωση. Σε αυτό να αναφέρετε τους αιτίες για τις οποίες πολλοί νέοι σήμερα έχουν 
απομακρυνθεί από την Παράδοση και να προτείνετε τρόπους επανασύνδεσής τους με 
αυτήν. (500-600 λέξεις) 
 

Επαναληπτικές 2008 
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.  

 

Μάιος 2009 
Συχνά παρατηρείται πολλοί μαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία στα 
προαύλια των σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε άρθρο που θα 
δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα να αιτιολογήσετε το παραπάνω φαινόμενο και 
να αναφερθείτε στους τρόπους που θα συμβάλουν στην αρμονική συνύπαρξη του 
βιβλίου με τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης και γνώσης. (500-600 λέξεις) 

 

Επαναληπτικές 2009 
Συχνά παρατηρείται στις μέρες μας χαμηλή ποιότητα γλωσσικής έκφρασης σε 
ποικίλες μορφές επικοινωνίας, προφορικής ή γραπτής. Ως μέλος της Βουλής των 
Εφήβων, σε γραπτή σας εισήγηση, να αιτιολογήσετε το παραπάνω φαινόμενο και να 
αναφερθείτε στην ξεχωριστή σημασία της γλωσσικής παιδείας για την προαγωγή του 
πνευματικού πολιτισμού. (500-600 λέξεις) 
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Μάιος 2010 
Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στη 
σημασία της αυτομόρφωσης και να προτείνετε τρόπους πραγμάτωσής της σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. (500-600 λέξεις) 
 

Επαναληπτικές 2010 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση και δικαίωμα όλων μας. Σε άρθρο 
που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα να αναπτύξετε τους λόγους για τους 
οποίους πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον και να προτείνετε τρόπους με τους 
οποίους οι μαθητές μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού. (500-
600 λέξεις) 

 

Μάιος 2011 
Ως ομιλητής σε ημερίδα που οργανώνει το σχολείο σου με θέμα τη χρήση του 
διαδικτύου, να αναπτύξεις τις απόψεις σου σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει 
το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο του σχολείου. (500-600 λέξεις) 

 
Επαναληπτικές 2011 

Σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας να παρουσιάσετε τις συνέπειες της 
κακής διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου από τον σύγχρονο άνθρωπο και να 
διατυπώσετε προτάσεις για τη δημιουργικότερη αξιοποίησή του. (500-600 λέξεις) 

 

Μάιος 2012 
Σε ημερίδα του δήμου σου με θέμα «Τέχνη και Ζωή» συμμετέχεις ως εκπρόσωπος του 
σχολείου σου με εισήγηση 500-600 λέξεων. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεσαι στην 
προσφορά της Τέχνης στους νέους σήμερα, καθώς και στους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί το σχολείο να συμβάλει στην ουσιαστική επαφή τους με αυτήν. 
 

Επαναληπτικές 2012 
Πολλές φορές οι νέοι χρησιμοποιούν έναν δικό τους, ξεχωριστό τρόπο 
γλωσσικής επικοινωνίας. Σε ένα άρθρο (400-500 λέξεις), που θα δημοσιευτεί στην 
εφημερίδα του σχολείου σας, να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με τους λόγους 
για τους οποίους οι νέοι χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα, καθώς και 
τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια της γλώσσας των νέων 
σήμερα. 
 

Μάιος 2013 
Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας να 
εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με: α) τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η 
έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον, και β) τους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του με αυτό. (500-
600 λέξεις) 
 

Επαναληπτικές 2013 
Ο διάλογος θεωρείται άριστη μορφή επικοινωνίας και καθοριστική μέθοδος ορθής 
επίλυσης των προβλημάτων. Να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την 
παραπάνω θέση και να προτείνετε τρόπους αξιοποίησης του διαλόγου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Το κείμενό σας (500-600 λέξεων) πρόκειται να δημοσιευθεί 
σε περιοδικό του πολιτιστικού συλλόγου του Δήμου σας. 
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Ζητούμενα της έκθεσης και μαθήματα γενικής παιδείας 
 

Όπως παρατηρούμε στα θέματα των Πανελληνίων  
1. τα θέματα/έννοιες της έκθεσης επιλέγονται από αυτά που προτείνονται 

για συζήτηση στα σχολικά βιβλία και τους Θεματικούς κύκλους για το λύκειο.  
2. Τα θέματα/έννοιες συσχετίζονται με έννοιες γενικότερου περιεχο- 

  μένου όπως: 

 Άνθρωπος 
 Κοινωνία 

 Πολιτισμός 
 Φυσικό περιβάλλον 
 Πολιτεία 

 Διεθνής κοινότητα 
 Κοινότητα των Ευρωπαϊκών λαών 

Ωστόσο αυτές οι έννοιες δεν περιλαμβάνονται στα θέματα για συζήτηση επειδή 
διδάσκονται στα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Συγκεκριμένα: 

 

Κόσμος-πραγματικότητα 
 

Μαθήματα γενικής παιδείας 

Φυσικό /δομημένο  
περιβάλλον  
 Άνθρωπος  

 
Επιστήμη - τεχνολογία  

 
Οικονομική ζωή 

 
 

 
 

Κοινωνική ζωή  
 
 
 
 

Πνευματική ζωή 

 
 
 
 

Ηθική ζωή 
 

Εθνική ζωή 
Πολιτική ζωή  

 
 

Διεθνής κοινότητα  

● Περιβαλλοντικές επιστήμες  
(μάθημα επιλογής Β' Λυκείου)  
● Ψυχολογία, φιλοσοφία (μάθημα επιλογής)  
● Βιολογία  
● Τεχνολογία  
● Πληροφορική  
● Αρχές οικονομίας  
● Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρή- 
   σεων 
● Βιομηχανική παραγωγή και ενέργεια 
● Αρχές οικονομικής θεωρίας 
● Κοινωνική και πολιτική αγωγή  
   (Γ' Γυμνασίου)  
● Κοινωνιολογία  
● Ιστορία των κοινωνικών επιστημών  
   (μάθημα επιλογής)  
● Ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία 
● Κείμενα που περιλαμβάνονται στα βιβλία  
   Έκφραση-Έκθεση 
● Αισθητική αγωγή (μάθημα επιλογής: 
   θεατρολογία, εικαστικά, σχέδιο) 
● Θρησκευτικά - ηθική – λογοτεχνία 
● Αρχαία ελληνική γραμματεία 
● Ιστορία – λογοτεχνία 
● Πολιτική και δίκαιο  
● Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
 (Γ' Γυμνασίου) 
● Πολιτική και δίκαιο  
● Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
   (Γ' Γυμνασίου) 
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Αυτά τα μαθήματα διδάσκονται στο Λύκειο αλλά: 

 διδάσκονται σε διαφορετικές τάξεις  

 Ορισμένα μαθήματα είναι επιλογής και οι μαθητές δεν μπορούν να 

επιλέξουν περισσότερα από ένα μαθήματα επιλογής, άρα αποκλείονται 
από ορισμένα πεδία γνώσης 

 οι μαθητές απαξιώνουν και τα μαθήματα γενικής παιδείας, που είναι 

υποχρεωτικά, λόγω του τρόπου επιλογής των υποψηφίων για τα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ, με αποτέλεσμα να δίνουν βαρύτητα μόνο στα μαθήματα 

κατεύθυνσης. 
Επομένως, είναι λογικό οι μαθητές να παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα 

γενικών γνώσεων, που όμως είναι απαραίτητο για να ανταποκριθούν στο 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
Για τον λόγο αυτόν στο παρόν βιβλίο συγκεντρώσαμε συνοπτικά στοιχεία από 

όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής. Τα στοιχεία αυτά 
επιλέχθηκαν με κριτήριο τις απαιτήσεις του μαθήματος της έκθεσης. 
Παραθέτουμε λοιπόν τα αναγκαία στοιχεία για: 

 τον άνθρωπο 

 την κοινωνία 

 το φυσικό και δομημένο περιβάλλον 

 τον πολιτισμό  

 τη διεθνή κοινότητα 

αφού σε όλα τα θέματα οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες (αιτίες, 
αποτελέσματα, τρόποι αντιμετώπισης) 

 

Πηγές 
 

Αξιοποιήσαμε 

 κυρίως κείμενα από τα σχολικά βιβλία (παλαιότερα και νέα)για να 

αποδείξουμε ότι πρόκειται για γνώσεις που προσφέρει το σχολείο 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 

 για ορισμένα θέματα (αφήγηση ιστορίας του πολιτισμού) αξιοποιήθηκαν 

ευρύτερη βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές. 

 Video - Internet 

 
Σε κάθε ενότητα υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις με εικόνες και σύντομες 
ταινίες ώστε να μπορείς να έχεις και ζωντανές εικόνες που θα κινητοποιήσουν 
το συναίσθημα και θα συμβάλουν στην παραστατική αφήγηση. Το υλικό 

βρίσκεται σε έγχρωμη μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.mariakappou.gr για να μπορείς να παρακολουθείς τα σχετικά video 
όταν έχεις χρόνο.  
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1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ; 
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ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ  
 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ  
 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 
ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ 
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Τι είναι οι θεματικοί τομείς 

 
Ετυμολογία-σημασία 

Τομέας > τέμνω = τμήμα /υποδιαίρεση ενός συνόλου 

Θεματικοί τομείς στην έκθεση καλούνται οι συστηματοποιημένες 
γνώσεις των μαθημάτων γενικής παιδείας(Ψυχολογία, Οικονομία, Φιλο-
σοφία, Κοινωνιολογία, Ηθική, Αισθητική, Πολιτικές επιστήμες, Περιβαλ-

λοντικές επιστήμες, Ιστορία κ.λπ.) που μελετούν το φυσικό περιβάλλον, 
τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Επομένως, οι θεματικοί το-
μείς είναι συστηματοποιημένες γνώσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο και την 

ποιότητα ζωής του ανθρώπου. 

 

΄Ανθρωπος και περιβαλλοντικές συνθήκες 
 

Περιβάλλον : Στην ψυχολογία ο όρος περιβάλλον σημαίνει την εξωατο-

μική πραγματικότητα, ό,τι δηλαδή βρίσκεται γύρω από το άτομο.  
Σύμφωνα με τα πορίσματα της ψυχολογία και της κοινωνιολογίας  κάθε 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς (θετικής ή αρνητικής) εί-
ναι αποτέλεσμα της συνεχούς αλληλεπίδρασης του γενετικού παράγο-

ντα και του περιβαλλοντικού, δηλαδή των περιβαλλοντικών συνθηκών.  
Α. Γενετικός είναι ο παράγοντας που προικοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρ-

ξη με ορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Ο γενετικός κώδικας προσδιορί-
ζει τα χαρακτηριστικά που κληρονομεί ο άνθρωπος από τους γεννήτορές 
του (βιολογικά, πνευματικά, ψυχικά) Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

όπως π.χ. το ύψος, το χρώμα των μαλλιών ,των ματιών και του δέρματος, 
η σωματική διάπλαση αλλά και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά όπως η 

νοημοσύνη, ο ψυχισμός, η ιδιοσυγκρασία αποτελούν παράγοντες κληρο-
νομικούς που προσδιορίζουν την εξέλιξη του ανθρώπου, αφού πιθανά 
χαρίσματα (κλίσεις, ταλέντα κ.λπ.) ή μειονεξίες (π.χ. σωματική αναπηρί-

α, ασθένειες, διανοητική υστέρηση κ.λπ.) επηρεάζουν τις δυνατότητες ε-
ξέλιξης του ανθρώπου και την ποιότητα της ζωής του. Ο γενετικός παρά-
γοντας, λοιπόν, προικοδοτεί το άτομο με συγκεκριμένες δυνατότητες, όχι 

όμως με ικανότητες.  
Β. Το περιβάλλον 

Το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) είναι εκείνο που 
μπορεί να μετατρέψει τις δυνατότητες με τις οποίες γεννιέται ένας άν-
θρωπος σε ικανότητες ,αφού η προσωπικότητα και η συμπεριφορά κάθε 

ατόμου είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των κληρονομικών δυ-
νατοτήτων αλλά και των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το φυσι-

κό και κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του . 
Είδη περιβάλλοντος 
Λόγω της ποικιλίας και της πολυμορφίας του περιβάλλοντος, είναι ανα-

γκαία η διαίρεσή του σε ορισμένες κατηγορίες για την καλύτερη μελέτη 
του.΄Ετσι διακρίνουμε: το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, το κοινωνι-
κό περιβάλλον, το πολιτισμικό περιβάλλον, το διεθνές περιβάλλον  
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ΦΥΣΙΚΟ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Βιοτικό περιβάλλον 

 
Πανίδα (ζώα) 

 
Χλωρίδα (φυτά) 

 

Αβιοτικό περιβάλλον 
 

Έδαφος - υπέδαφος 
Νερό 
Κλίμα 

 
 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

Πόλεις 
Κτίσματα  

(ιδιωτικά και δημόσια) 
Οχυρώσεις 

Δρόμοι 
Πλατείες 

Φράγματα 
Γέφυρες 

κ.λπ. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Χαρακτηριστικά 

        – Βιολογικά 
        – Πνευματικά 
        – Ψυχικά 
        – Κοινωνικά 
        – Ηθικά 

        – Πολιτικά 
        – Αισθητικά 

 
Ανάγκες 

        – Βιολογικές 
        – Πνευματικές 
        – Ψυχικές 
        – Κοινωνικές 
 

 
Ζωή 

        – Προσωπική 
        – Επαγγελματική 

 
Στάση ζωής-
συμπεριφορά 

 
 
Θετική             Αρνητική 
 

 
Κοινωνικές ομάδες 

Χαρακτηριστικά 
 

Συνεργάζονται 
Επικοινωνούν 
Καταμερισμός  

εργασίας 
Οργανώνονται 
Ηγέτης 
Θέσεις - ρόλοι   
Δικαιώματα -
υποχρεώσεις  
Κανόνες    
συμπεριφοράς                                           
Αλληλεπιδρούν 
Κοινές επιδιώξεις 

 
Ευημερία     Ποιότητα 
ζωής 

 
Επίλυση προβλημάτων 
Παραβατικότητα-ανομία 

Κοινωνικός έλεγχος-
ποινές 

 
Κοινωνικοποίηση 

(μεταβίβαση πολιτισμι-
κών στοιχείων,  

εκμάθηση ρόλων) 
 

Φορείς 

κοινωνικοποίησης 
– Οικογένεια 
– Σχολείο 
– Παρέα 
– Εκκλησία 
– Πολιτεία 
– ΜΜΕ 
– Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 
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ΧΩΡΕΣ - ΕΘΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Υλικά αγαθά 
– Δομημένο περιβάλλον 
– Επιστήμη - τεχνολογία 
– Οργάνωση της  
   οικονομικής ζωής 
– Εργασία 

 
Πνευματικά αγαθά 

– Παιδεία - εκπαίδευση 

– Γλώσσα 
– Θρησκεία 
– Τέχνη 
– Παράδοση 
– Διατροφή 
– Συνήθειες 
– Ήθη - έθιμα 
– Ψυχαγωγία 
– Αθλητισμός 
–Ηθικές αξίες 

 
Πολιτική εξουσία / 

ηγεσία 

Δημοκρατικά / 
ολοκληρωτικά  

καθεστώτα 
 

Θεσμοί/νόμοι 
      – Οικονομικοί 
      – Εκπαιδευτικοί 
      – Κοινωνικοί 
      – Πολιτικοί 
      – Καλλιτεχνικοί 
      – Στρατιωτικοί 
      – Αθλητικοί        

 
Επιδιώξεις 
Επίλυση  

προβλημάτων   
– Οικονομική ανάπτυξη 
– Εκπαίδευση 
– Ασφάλεια 
– Περίθαλψη 
– Προστασία ανθρωπίνων 
   δικαιωμάτων 
– Άμυνα 

 

 

Χώρες του 
Α΄ κόσμου 

 
 
 
 
 

ΗΠΑ 
Δυτική Ευρώπη 
Ιαπωνία 

 

 

Χώρες του  
Β΄ κόσμου 

(πρώην σοσιαλι-
στικές χώρες) 

 
 

Ρωσία 

Πολωνία 
Τσεχία 
Σλοβακία 
Σερβία 
Βουλγαρία 
Ρουμανία 
Μαυροβούνιο 

κ.λπ. 

 
 

Χώρες του 
Γ΄ κόσμου 

(νέα κράτη που 
ανέκυψαν από την 
αποαποικιοποίηση 
της Ασίας και της 

Αφρικής) 

 
Ινδία 
Πακιστάν 
Σιγκαπούρη 
Ταϊλάνδη 
Ταϊβάν 
Κίνα 
κ.λπ. 

 

Παγκόσμια de facto εξουσία 
G20 (η ομάδα των 20 μεγαλύτερων 

βιομηχανικών χωρών) 
G77 (συσπείρωση των ασθενέστερων 

χωρών του Νότου) 
 

Υπερεθνικοί οργανισμοί 
                     – Αμυντικοί - ασφάλειας 
                     – Οικονομικοί 
                     – Κοινωνικοί - ανθρωπιστικοί 
                     – Αθλητικοί 
                     – Καλλιτεχνικοί 
                     – Πολιτισμικοί - επιστημονικοί 

 

 
Επιδιώξεις 

Επίλυση προβλημάτων   
           – Φτώχεια - υποσιτισμός 
           – Υπερπληθυσμός - δημογραφικό πρόβλημα 
           – Προστασία περιβάλλοντος 
           – Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
           – Ειρήνη 
           – Ασφάλεια - άμυνα 
           – Τρομοκρατία 
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Συνοπτική παρουσίαση των θεματικών τομέων 
 
Φυσικό περιβάλλον 

 
Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα βιοτικά στοιχεία (πανίδα, 
χλωρίδα) και τα αβιοτικά στοιχεία (κλίμα, νερό, έδαφος-υπέδαφος, 

ύδατα). Ο άνθρωπος, ως έμβιο ον, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του 
φυσικού περιβάλλοντος, από το οποίο εξαρτάται για την επιβίωσή του 

και το οποίο επηρεάζει με τις προσπάθειές του να το προσαρμόσει στις 
ανάγκες του. Η ποιότητα και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
αποτελεί θεμελιώδες ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό δικαίωμα των αν-

θρώπων, διότι αφορά άμεσα στη ζωή, την υγεία και την ευημερία τους. 
 
Δομημένο περιβάλλον 

 
Ο άνθρωπος, για να προστατευτεί από τα απειλητικά φυσικά φαινόμενα, 

κατασκεύασε κτίσματα, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και οχυρώσεις για 
να αντιμετωπίσει εχθρικές επιδρομές. Ο δομημένος χώρος έχει σκοπό να 
διευκολύνει τις ανθρώπινες λειτουργίες και δραστηριότητες (ατομικές και 

συλλογικές). Ο τρόπος δόμησης και κατασκευής των χώρων διαβίωσης 
του ανθρώπου επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της ζωής του, αφού η 

ύπαρξή του ως βιολογικής οντότητας και η ψυχική του υγεία είναι συνυ-
φασμένες και άμεσα εξαρτημένες από τον χώρο στον οποίο ζει, κινείται 
και εργάζεται. Στη σύγχρονη εποχή παρατηρούνται έντονα τα φαινόμενα 

του γιγαντισμού των πόλεων και της αστικοποίησης, φαινόμενα που επι-
βαρύνουν ιδιαίτερα την υγεία (σωματική και ψυχική) των ανθρώπων που 

συνωστίζονται στις μεγαλουπόλεις. 
 
Άνθρωπος 

 
Ο άνθρωπος ως έμβιο ον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης αλλά  
διακρίνεται από τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς επειδή διαθέτει νο-

ημοσύνη, την ικανότητα να αρθρώνει λόγο και κοινωνικότητα. Ο άνθρω-
πος ως βιολογική οντότητα έχει ανάγκες(βιολογικές, πνευματικές, κοινω-

νικές, ψυχικές) 
 
Κοινωνικό περιβάλλον 

 
Η κοινωνικότητα, δηλαδή η ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνική συμ-
βίωση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί το άτομο να ικανοποιήσει 

μόνο του τις ανάγκες του και να επιβιώσει σε ένα άξενο και εχθρικό φυ-
σικό περιβάλλον. Η κάλυψη των βασικών αναγκών του ανθρώπου αποτε-

λεί το βασικό κίνητρο για την ένταξή του σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες 
(οικογένεια, παρέα, σχολείο, εργασία κ.λπ.) Στα πλαίσια των κοινωνικών 
ομάδων  έχουν συγκεκριμένες επιδιώξεις/στόχους για την επίτευξη 

των οποίων συνεργάζονται. Ανάλογα με τη θέση τους στην κοινωνική 
ομάδα αναλαμβάνουν ρόλους  οι οποίοι συνδέονται με συγκεκριμένα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις. Τα μέλη των κοινωνικών ομάδων επι-
κοινωνούν και υπακούουν σε συγκεκριμένους κανόνες συμπερι-
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φοράς για να διευκολυνθεί η συνεργασία τους. Λόγω της τακτικής επι-
κοινωνίας τους αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν συλλογικά χαρα-

κτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τα μέλη άλλων κοινωνικών 
ομάδων. 

Η κοινωνία (μέσω των κοινωνικών ομάδων)  μεταφέρει στα νέα μέλη της 
το σύνολο του πολιτισμού της μέσω των φορέων κοινωνικοποίησης 
και τα ελέγχει για την τήρηση των κανόνων ενώ αντιμετωπίζει κοινωνικά 

προβλήματα για τα οποία προωθεί λύσεις .  
Τέλος κάθε κοινωνία δέχεται επιδράσεις από τις άλλες κοινωνίες 
και μεταβάλλεται, δηλαδή αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να 

χάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της που τη διακρίνουν από τις άλλες 
κοινωνίες. 

 
Πολιτισμικό /τεχνητό περιβάλλον 

 

Πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών αγαθών που 
δημιουργεί ο άνθρωπος για να καλύψει τις βιολογικές, κοινωνικές και 

ψυχοπνευματικές ανάγκες του. Πολιτισμός και κοινωνία είναι έννοιες 
αλληλένδετες, αφού προϊόν της συνεργασίας των κοινωνικών ομάδων εί-
ναι η παραγωγή υλικών και πνευματικών δημιουργημάτων, με τα 

οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του και να δαμά-
σει τα φυσικά στοιχεία. Ο πολιτισμός, ανάλογα με τη μορφή των επι-
τευγμάτων (υλικά και πνευματικά), διακρίνεται σε υλικό και ηθικοπνευ-

ματικό. Στοιχεία του υλικοτεχνικού πολιτισμού είναι  η τεχνολογία, η 
οικονομία και το δομημένο περιβάλλον. Με την τεχνολογία και 

την εργασία του ο άνθρωπος παράγει αγαθά που του χρειάζονται για 
την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών, καθώς και τα μέσα που διευκο-
λύνουν τη ζωή του. Επίσης, κατασκευάζει μέσα στο φυσικό περιβάλλον 

χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες της ζωής και της δράσης του. Το 
περιβάλλον του τότε παύει να είναι εντελώς φυσικό και μεταμορφώνεται 
σε περιβάλλον τεχνητό, ανθρωπογενές. Ο δομημένος αυτός χώρος 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κτισμάτων, δρόμων και άλλων δημιουρ-
γημάτων. Στοιχεία του ηθικοπνευματικού πολιτισμού είναι: οι γνώσεις, 

οι εμπειρίες, η επιστήμη και η τεχνολογία, ο τρόπος παραγωγής 
των αγαθών, οι ιδέες και οι ιδεολογίες, οι κοινωνικοί και πολιτι-
κοί θεσμοί, οι παραδόσεις, η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τα 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα, η θρησκεία, οι συνήθειες, οι προ-
καταλήψεις, οι νόμοι κ.λπ. 

Σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας παίζει η πολι-
τική εξουσία, αφού αυτή ρυθμίζει με νόμους και θεσμούς την οικο-
νομία, την εργασία, την εκπαίδευση και γενικά όλους τους τομείς του 

δημόσιου βίου. 
 
 
Διεθνής κοινότητα 

 

● Όπως οι κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνίας 
συνεργάζονται και επικοινωνούν για την επίτευξη των κοινών τους στό-
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χων, έτσι και οι χώρες στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας συνεργάζο-
νται για την από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων.  

● Όπως η οργανωμένη πολιτικά κοινωνία οργανώνεται με θεσμούς (πο-
λιτικούς, οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, στρα-

τιωτικούς κ.λπ.) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημά-
των της κοινωνίας, έτσι και οι χώρες στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας 
επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσω των υπερεθνικών οργανισμών 

(στρατιωτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών 
κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων (πόλεμος, 
τρομοκρατία) και των παγκόσμιων προβλημάτων (φτώχεια, υποσιτισμός, 

περιβαλλοντικά προβλήματα, κλιματικές αλλαγές, παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων κ.λπ.). 

 
 
Παγκοσμιοποιημένη κοινωνία 

 
Από τον 16ο αι. μ.Χ. οι χώρες και οι λαοί, λόγω των ανακαλύψεων των 

νέων χωρών και την ανάπτυξη του εμπορίου, επικοινωνούσαν περισσότε-
ρο από ό,τι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία διεθνών 
σχέσεων και την πολιτισμική αλληλεπίδραση. Ωστόσο στη σύγχρονη 

εποχή, λόγω της τελειοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών, η οικουμένη έχει μετατραπεί σε ένα «πλανητικό, 
οικουμενικό χωριό», αφού καταργήθηκαν τα χωροχρονικά σύνορα. Οι 

αποστάσεις εκμηδενίστηκαν, τα φυσικά/γεωγραφικά σύνορα καταργή-
θηκαν και η διεθνοποίηση του εμπορίου και του καπιταλιστικού συστή-

ματος προκάλεσε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιο-
ποίηση, δηλαδή η μετατροπή της οικουμένης σε μια ενιαία οικο-
νομική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια διαμορφώνει νέες συν-

θήκες, οι οποίες επηρεάζουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά τις χώ-
ρες και τη ζωή των λαών. 
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   Β.Άνθρωπος 

 

1. Βιολογικός τ. 

2. Ψυχικός τ. 

3. Ηθικός τ. 

4. Πνευματικός τ. 

5. Κοινωνικός τ. 

6. Αισθητικός τ. 

7. Πολιτικός τ. 

8. Εθνικός τ. 

9. Διεθνιστικός τ. 

10. Επαγγελματικός τ.  

11. Ελεύθερος χρόνος 

 

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

 
Oι θεματικοί τομείς είναι:  

 
 

 

 
Β 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Εννοιολογικές διευκρινίσεις 

 
 

Α. Φυσικό και δομημένο περιβάλλον (οικολογικός τομέας) 

 
Στοιχεία της 

φύσης 
Αέρας, ύδατα, έδαφος-υπέδαφος, χλωρίδα-πανίδα, κλίμα 
Η στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση 
Οικολογικό πρόβλημα 
 

Δομημένο 
περιβάλλον 

Παρεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση (π.χ. αποξήρανση 
λιμνών, εκτροπή ποταμών κ.λπ) 
Συνθήκες ζωής στις μεγαλουπόλεις-επιπτώσεις στη ζωή του 
ανθρώπου 

 
Β. ΄Ανθρωπος 

 
Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που 
αφορούν σε ενέργειες, συνέπειες, αιτίες, προτάσεις/λύσεις, διακρίνουμε 

τον άνθρωπο στους εξής τομείς:  

 
Βιολογικός 

τομέας 
Η υγεία, η εμφάνιση, οι βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου.  

 
Πνευματικός 

τομέας 
Οι διανοητικές/πνευματικές ικανότητες και οι 
πνευματικές/γνωστικές ανάγκες του  

 Γ.Πολιτισμός  

 

1. Επιστήμη – 

Τεχνολογία 

2. Οικονομικός τ. 

3. Κοινωνικός τ. 

4. Πνευματικός τ. 

5. Ηθικός τ. 

6. Πολιτικός τ. 

 

 Δ.Διεθνής κοινότητα 

(διεθνιστικός τομέας) 

 

1. Διαπολιτισμικές σχέσεις 

2. Διακρατικές σχέσεις-

υπερεθνικοί οργανισμοί 

3. Παγκοσμιοποίηση 

 

 

 

Α.Φυσικό 

Περιβάλλον 

 
(οικολογικός 

τομέας) 

 

Δομημένο 

Περιβάλλον 

 
(Μεγαλουπόλεις) 
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Ψυχικός τομέας Τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που νιώθει ο 

άνθρωπος και οι ψυχικές ανάγκες του 

 
Κοινωνικός 

τομέας 
Η έκφραση της κοινωνικότητας του ανθρώπου, η θετική ή 
αρνητική στάση του στις κοινωνικές ομάδες που ζει, 
αναπτύσσεται και δημιουργεί, ο τρόπος που συνεργάζεται 
και επικοινωνεί. Οι κοινωνικές ανάγκες του. 
 

Ηθικός τομέας Η θετική ή αρνητική στάση του,  τα θετικά ή αρνητικά 
πρότυπα που υιοθετεί, οι θετικές αρχές ή αξίες με τις 
οποίες εναρμονίζει τη συμπεριφορά του, οι ιεραρχήσεις και 
προτεραιότητες που θέτει στη ζωή του.  

 
Αισθητικός 

τομέας 
Οι αισθητικές αντιλήψεις που διαμορφώνει για το ωραίο, η 
σχέση του με τα πολιτισμικά αγαθά, η καλαισθησία, οι 
καλαίσθητες ή ακαλαίσθητες επιλογές του σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής του. 

 
Πολιτικός 

τομέας 
Τα δημοκρατικά ή αντιδημοκρατικά ιδεώδη με τα οποία ο 
άνθρωπος ως πολίτης εναρμονίζει τη συμπεριφορά του.  
 

Εθνικός τομέας Η στάση του ανθρώπου απέναντι στην ιστορία του, τον 
πολιτισμό του, το έθνος του (π.χ. εθνογνωσία, εθνική 
συνείδηση, εθνικισμός κ.λπ.) 
 

Διεθνιστικός 
τομέας 

Η στάση του ανθρώπου απέναντι στα άλλα έθνη και λαούς 
(π.χ. διεθνιστικό πνεύμα, αναγνώριση  της συνεισφοράς των 
άλλων λαών στον οικουμενικό πολιτισμό, εχθρότητα, μίσος 
κ.λπ.) 
 

Επαγγελματικός 
τομέας 

Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, επαγγελματική 
συνείδηση, γενικότερα η συμπεριφορά του ανθρώπου στον 
εργασιακό χώρο και η σχέση του με το επάγγελμα που 
ασκεί. 
 

Ελεύθερος 
χρόνος 

Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα διαμόρφωσης της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. Επομένως ο θετικός ή αρνητικός τρόπος 
αξιοποίησής του αποτελεί αιτία ή πρόταση για πολλά 
θέματα. 

 
Γ) Πολιτισμός 

 
Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που 

αφορούν σε συνέπειες, αιτίες, προτάσεις/λύσεις του σύγχρονου τρόπου 
ζωής διακρίνουμε τον πολιτισμό στους εξής τομείς  

 
Επιστήμη 

τεχνολογία 
Τις θετικές και αρνητικές εφαρμογές των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων στη ζωή μας και τον ρόλο της επιστημονικής 
κοινότητας που είναι διαφορετικός σήμερα σε σύγκριση με 
προγενέστερες εποχές. 
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Οικονομικός 
τομέας 

Στοιχεία αναφορικά με την εργασία(πνευματική-
χειρωνακτική), τα επαγγέλματα, την εξειδίκευση, την 
τηλεργασία, την ανεργία, την αλλοτρίωση του ανθρώπου από 
την εργασία του, τις εργασιακές συνθήκες, την ανεργία, 
ευημερία , οικονομική ανάπτυξη, οικονομική κρίση, φτώχεια 
 

Πνευματικός 
τομέας 

Στοιχεία του πνευματικού πολιτισμού όπως: γλώσσα, παιδεία, 
εκπαίδευση, τέχνη, παράδοση, πληροφόρηση, συνήθειες, 
προκαταλήψεις, ιδεολογίες, πρότυπα, μόδα, μαζική 
κουλτούρα, τρόποι ψυχαγωγίας κ.λπ. 

 
 

Κοινωνικός 

τομέας 

 
 
Στοιχεία για 

 τις κοινωνικές ομάδες 

 τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής 

 τη θετική ή αρνητική λειτουργία των φορέων 
κοινωνικοποίησης 

 φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (ρατσισμός, 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βία κ.λπ.) 
 

Ηθικός 
τομέας 

Κυρίαρχες κοινωνικές αξίες (θεοποίηση του χρήματος, 
υπερκατανάλωση, υλισμός, ευδαιμονισμός) ηθική κρίση, 
προβαλλόμενα πρότυπα και είδωλα. 
 

Πολιτικός 
τομέας 

Προϋποθέσεις  και αρχές της γνήσιας δημοκρατίας 
Φαινόμενα κρίσης της δημοκρατίας 
Συμπεριφορά πολιτικών, κομμάτων και πολιτών 
Λειτουργία πολιτικών θεσμών 

 
Δ) Διεθνής κοινότητα-διεθνιστικός τομέας 

 
Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών που 
αφορούν σε συνέπειες, αιτίες, προτάσεις/λύσεις αναφορικά με το 
διεθνές περιβάλλον και τη διεθνή κοινότητα ανακαλούμε στη 

μνήμη μας στοιχεία για: 

 
Διακρατικές 

σχέσεις 

Σχέσεις των κρατών μεταξύ τους (οικονομικοί 

ανταγωνισμοί, φιλία, συνεργασία, πόλεμος,ειρήνη) 
Θετική ή αρνητική λειτουργία των υπερεθνικών 
οργανισμών (ΟΗΕ, ΕΕ, ΜΚΟ) 

 
Διαπολιτισμικές 

σχέσεις 

 
Στοιχεία για την αντιμετώπιση των διαφορετικών 
πολιτισμών 
Σύγκρουση πολιτισμών 
Πολυπολιτισμικότητα 
Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός-δυτικοποίηση του πολιτισμού 
 

Παγκοσμιοποίηση Θετικές και αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
για τα έθνη και τους λαούς 
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1.4.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

Θεματικοί τομείς 

2. Συγκεντρώνω το 

υλικό μου 
 Αιτίες/προϋποθέσεις/π

αράγοντες 

 Αποτελέσματα 

 Τρόποι αντιμετώπισης  

 
4. Γράφω 

 Ιδέες προλόγου 

 Παράγραφοι κύριου 
μέρους(διατύπωση 

θεματικής πρότασης και 

αιτιολόγηση) 

 
3. Ταξινομώ το υλικό 
μου-κάνω διάγραμμα 

κατά θεματικούς τομείς για 
να διασφαλιστεί 

 η ενότητα και 

  η αλληλουχία των 
παραγράφων  

1. Μελετώ τα 
εννοιολογικά λεξικά 

 
 Αιτίες/προϋποθέσεις/π

αράγοντες 

 Αποτελέσματα 

 Τρόποι αντιμετώπισης  

5. Διδασκαλία των θεμάτων κατά 
θεματικούς τομείς 

 

 Εννοιολογικές συσχετίσεις 

 Εξοικονόμηση χρόνου 
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1. Μελετώ τα εννοιολογικά λεξικά 
 

Βασική προϋπόθεση σύνταξης κειμένων είναι η γνωσιακή εξοικείωση με 

τα θέματα/έννοιες που προτείνονται για συζήτηση. Επομένως η χρήση 
εννοιολογικών λεξικών είναι αναγκαία για την προσέγγιση του 
απαραίτητου γνωστικού υλικού για να ανταποκριθεί ο μαθητής στην 

κατανόηση των κειμένων και στη σύνταξη κειμένων (έκθεση) 
 

Οι πληροφορίες για μια αφηρημένη έννοια 
 στα εννοιολογικά λεξικά είναι 

 
                                                          

Α. Ως προς την περιγραφή της έννοιας 
 Σύντομος ορισμός 
 Ιδιότητες της έννοιας 
 Σύγκριση/διασαφήσεις με άλλες 

έννοιες με τις οποίες πιθανόν 
συγχέεται 

 Μορφές/είδη της έννοιας 
 Ιστορική αναδρομή (αν η έννοια 

εμφανίζεται σε προγενέστερες 
εποχές.  

       Β. Ως προς τα ζητούμενα 
 Αιτίες 
 Προϋποθέσεις 
 Παράγοντες-συνθήκες 
 Αποτελέσματα  
      (θετικά ή/και αρνητικά) 
 Τρόποι αντιμετώπισης   
       των  αρνητικών  
       συνεπειών 

Συμπέρασμα 

 
Ο μαθητής 

 
     Α. 

πρέπει να γνωρίζει  την περιγραφή 
της έννοιας διότι: 
σε αυτά τα στοιχεία εντοπίζονται 
 τα επιχειρήματα και οι 
απαντήσεις σε ζητούμενα που 
αφορούν την περιγραφή έννοιας 
 (π.χ. ο ρόλος του επιστήμονα, του 

πνευματικού ανθρώπου κ.λπ.) 
 

                        Β.  
πρέπει να γνωρίζει άριστα τους 
θεματικούς τομείς διότι: 

οι αιτίες/προϋποθέσεις/παράγοντες, τα 
αποτελέσματα και οι τρόποι 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
και των αρνητικών κοινωνικών 
φαινομένων ανιχνεύονται στους 

θεματικούς τομείς . 
Επομένως δεν χρειάζεται να 
αποστηθίζει πλήθος σελίδων από τα 
εννοιολογικά λεξικά , αφού οι 
θεματικοί τομείς αποτελούν κοινό 
σημείο αναφοράς και κοινή δεξαμενή 
άντλησης ιδεών για τα περισσότερα 
θέματα/έννοιες. 
 

 
Σημείωση: Αυτό μπορεί να επαληθευτεί αν ξεφυλλίσετε τα εννοιολογικά 

λεξικά και παρατηρήσετε τις πληροφορίες για τις αιτίες, τα 
αποτελέσματα, τους τρόπους αντιμετώπισης. 
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2. Συγκεντρώνω το υλικό μου 
 

1. Συγκεντρώνουμε  το πληροφοριακό υλικό για τα ζητούμενα χωρίς πεδίο 

διερεύνησης στους θεματικούς τομείς 
2. Κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης του πληροφοριακού υλικού 

διευκολύνεται η ανάκληση στη μνήμη των κατάλληλων πληροφοριών  

διότι ο μαθητής  προσανατολίζεται στοχευμένα σε κάθε θεματικό τομέα 
και έτσι εξοικονομεί χρόνο και εξουδετερώνεται  το άγχος και η 
ανασφάλεια. 

 

3. Ταξινομώ το  πληροφοριακό υλικό στις παραγράφους 
  κάθε ενότητας 

 

Ταξινομούμε τις απαντήσεις/πληροφορίες κατά συναφείς θεματικούς 
τομείς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την ενότητα και την 
αλληλουχία σε κάθε παράγραφο του κύριου μέρους της έκθεσης. 

Συγκεκριμένα: 
 

α) Αποτελέσματα 
 
Τα αποτελέσματα (θετικά και αρνητικά) είναι τα θετικά και αρνητικά 

στοιχεία αντίστοιχα των θεματικών τομέων. 
Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων κατά θεματικούς τομείς συμβάλλει στη 
διασφάλιση της ενότητας, της αλληλουχίας και της συνοχής της 

παραγράφου. 
 
Συνάφεια πληροφοριών έχουν οι εξής θεματικοί τομείς 

 ΄Ανθρωπος και κοινωνία 

 Φυσικό περιβάλλον και οικονομία ή 

 Επιστήμη τεχνολογία και οικονομία 

 Πνευματική και ηθική ζωή 

 Στοιχεία του ηθικοπνευματικού πολιτισμού και της εθνικής ζωής 

 Πολιτική ζωή και διακρατικές σχέσεις 

 
Σημείωση: Εννοείται ότι δεν υπάρχει σταθερή σειρά, αφού η οργάνωση 
των αποτελεσμάτων εξαρτάται από το ζητούμενο. 
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1ο παράδειγμα 
 

Zητούμενο: Να αναφερθείτε στην προσφορά της εκπαίδευσης.  

 
Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ 

 
ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

 
Ορισμός: Ο οργανωμένος θεσμός 
παροχής γνώσεων στα νεαρά άτομα με 
σκοπό την πνευματική τους καλλι-
έργεια, την κοινωνικοποίηση και την 
ηθικοποίησή τους  
Μέσα εκπαίδευσης: Αναλυτικό 
πρόγραμμα/είδη μαθημάτων, βιβλία, 
διδακτικές-παιδαγωγικές μέθοδοι, 
εφόδια δασκάλου, εποπτικά μέσα, 
δραστηριότητες, σχολικές εκδρομές, 
εκπαιδευτικά προγράμματα,  
Σκοπός: Επισήμανση επιχειρημάτων 
του «πως» 

 

ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

 Βιολογικός τομέας  

 Πνευματικός τομέας  

 Επαγγελματικός τομέας  

 Ηθικός τομέας  

 Κοινωνικός τομέας  
 Αισθητικός τομέας 

 Εθνικός τομέας 
 Διεθνιστικός τομέας 

 Πολιτικός τομέας 

 Οικολογικός τομέας 
 

 
Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Εισαγωγή 
 
 
Κατακλείδα 
 

Αναφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου 
 
Η εκπαίδευση, λόγω του συστηματικού τρόπου οργάνωσης 
και μετάδοσης συγκεκριμένων γνώσεων διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάπλαση των νεαρών ατόμων. 

 
 

 
1η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης  

Πνευματικό τομέας: Πνευματική καλλιέργεια (στοιχεία επιστημών, 
γνωριμία φυσικού και κοινωνικού κόσμου) , ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
κλίσεων, κριτική σκέψη, ικανότητες πνευματικές: αντίληψη, επεξεργασία 

δεδομένων, ικανότητα λογικής ταξινόμησης και συσχέτισης, προσέγγιση 
αφηρημένων εννοιών, γνώση του επιστημονικού και φιλοσοφικού λόγου 
κ.λπ.  

Εξοικείωση με την έρευνα, τη βιβλιογραφία, την ομαδική συνεργασία 
(Τεχνογνωσία, πληροφορική) 

Επαγγελματικός τομέας: Ενημέρωση για την οικονομία, την εργασία, 
απόκτηση-ανάπτυξη δεξιοτήτων (επαγγελματική εκπαίδευση, 
επαγγελματικός προσανατολισμός)  
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2η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης 

Βιολογικό τομέας Υιοθέτηση σωστών συνηθειών διατροφής (αγωγή 
υγείας) , βελτίωση φυσικής κατάστασης (φυσική αγωγή, αθλητικές 
δραστηριότητες)  

Αισθητικός τομέας: Προσανατολισμός σε ανώτερες αισθητικές αξίες, 
επαφή με την τέχνη (λογοτεχνία, αισθητική αγωγή)  
Κοινωνικός τομέας Κοινωνικοποίηση, σεβασμός κανόνων, ιεραρχίας, 

πνεύμα συλλογικότητας, σεβασμός των άλλων, αποβολή ρατσισμού, 
ανεκτικότητα  

 
3η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης  
Ηθικός τομέας: Προσανατολισμός σε υγιείς αξίες και πρότυπα (ιστορία, 

λογοτεχνία, δοκίμια, άρθρα κ.λπ.)  
Οικολογικός τομέας: Οικολογικοποίηση της σκέψης, οικολογική 

συνείδηση (περιβαλλοντική εκπαίδευση)  
 

4η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της εκπαίδευσης στον 

Πολιτικός τομέας: Ενημέρωση για τα κοινά, την πολιτική, τα 
πολιτεύματα, τα δημοκρατικά ιδεώδη, τους πολιτικούς θεσμούς με 
αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση, τη διαμόρφωση δημοκρατικού 

φρονήματος και ήθους. 
Εθνικός τομέας: Εθνική συνείδηση, εθνική αυτογνωσία (ιστορία, εθνική 

αγωγή, σχολικές εκδρομές, εκπαιδευτικοί περίπατοι σε μουσεία, 
μνημεία, αρχαιολογικούς τόπους)  
Διεθνιστικός τομέας: Καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και 

πνεύματος διεθνισμού(παγκόσμια ιστορία, ευρωπαϊκή διάσταση της 
εκπαίδευσης)  
 

2ο παράδειγμα 
 
Ζητούμενο 1ο   : Να αναφερθείτε στις θετικές επιδράσεις της διαφήμισης 

 
Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ 

 
ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

 
Δημιουργία πρωτότυπου 
μηνύματος με σκοπό την 
προβολή  

 υλικών προϊόντων, 
 υπηρεσιών 
 ή ιδεών  

με σκοπό τη διέγερση 
επιθυμίας για κατανάλωση. 
Είδη/μορφές: 

 Εμπορική 
 Κοινωνική 
 Πολιτική 
 Περιβαλλοντική 

ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

 
 
 
 

 
 

 Άνθρωπος-καταναλωτής 
(Βιοτικό επίπεδο-Ενημέρωση) 

 Οικονομία 
 Κοινωνία 
 Πολιτική 
 Περιβάλλον 
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Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
(οργανώνω 2 παραγράφους) 

 
 
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Εισαγωγή 
 
Κατακλείδα 
 

Αναφορά στη διαφήμιση (λειτουργία-μέσα- σκοποί) 
Προβολή –γνωστοποίηση προϊόντων-υλικών αγαθών, 
υπηρεσιών, ιδεών 
Συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ζωή της χώρας και 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις σύγχρονες 
κοινωνίας της αφθονίας. 
 

 

1η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της διαφήμισης στην 
οικονομία και την κοινωνία 

 Οικονομία: αύξηση παραγωγής, πωλήσεων, κερδοφορία, νέες θέσεις 
εργασίας 
Διαφήμιση: επιχειρηματική δραστηριότητα, επενδύσεις, απασχόληση 

πολλών ειδικοτήτων 
Μ.Μ.Ε. ΄Εχουν έσοδα από τις διαφημίσεις 

 Κοινωνία: Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε κοινωνικά 

θέμα(aids, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, εθελοντισμό, αθλητισμό, 
αιμοδοσία, γ΄ηλικία, προστασία της φύσης, δράση Μ.Κ.Ο., 

ανθρωπιστικές οργανώσεις κ.λ.π.) 
 

 

2η Θεματική περίοδος: Θετικές επιδράσεις της διαφήμισης στο άτομο 
Άνθρωπος-καταναλωτής : 

 Ενημερώνεται για νέα προϊόντα, βελτίωση προϊόντων, καλυτέρευση 
ποιότητας, ανταγωνιστικές τιμές 

 Εξοικονόμηση χρόνου 

 Κοινωνικά: Ευαισθητοποιείται από κοινωνικές διαφημίσεις 
 Πνευματικά: Ενημερώνεται για θέματα πολιτισμού, ψυχαγωγίας, 

μουσικών εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων 

 Αισθητικά: Αποκτά αισθητικά πρότυπα (διαφήμιση και τέχνη) 
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β) Αιτίες-προϋποθέσεις 
Η ταξινόμηση των αιτίων στις παραγράφους πρέπει να γίνεται με λογική 
σειρά αιτίου-αιτιατού (αποτελέσματος) ώστε να διασφαλίζεται η 
αλληλουχία και η συνοχή της παραγράφου . 

 
Μια σειρά αιτίου-αιτιατού είναι η εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επειδή κινητήρια δύναμη της εξέλιξης αποτελεί η επιστημονική 

γνώση και οι εφαρμογές της δηλ. η τεχνολογία, όταν παρατηρείται 
μεταβολή στην επιστήμη και την τεχνολογία επηρεάζεται η υλική βάση 
του πολιτισμού και εν συνεχεία προκαλούνται αλλαγές και στο 

εποικοδόμημα. Δηλαδή διαμορφώνονται νέες οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές σχέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν 

μεταμορφώσεις στην πνευματική ζωή (δίκαιο, εκπαίδευση, καλλιτεχνική 
δημιουργία, ιδεολογίες) και στο αξιακό σύστημα (επαναπροσδιορισμός 
αξιών 

 
Παράδειγμα 

 
Ζητούμενο : Να αναφερθείτε στους παράγοντες που καλλιεργούν τα 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε άτομα και ομάδες που 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
 

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ 

 
ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

 
Είναι οι ιδέες που είναι βασισμένες σε 
διαστρεβλώσεις, υπερβολές και 
υπεραπλουστεύσεις της πολύπλοκης 
κοινωνικής πραγματικότητας  

ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

Τα στερεότυπα μαθαίνονται μέσα από 
την κοινωνικοποίηση  
Αίτια 

 Οικονομικά 

 Πολιτικά 

 Κοινωνικά-κοινωνικοί θεσμοί 

 ΄Ατομο 
 

 

ΑΞΙΕΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
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Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Εισαγωγή 
 
 
 
 
 
 
 

Κατακλείδα 
 

Τα στερεότυπα είναι υπεραπλουστευμένες και (αυθαίρετα 
συχνά) γενικευμένες (θετικές ή αρνητικές) αντιλήψεις των 
ατόμων οι οποίες δημιουργούνται στην προσπάθεια τους να 
κατανοήσουν την πραγματικότητα. Όταν αναφερόμαστε στα 
στερεότυπα εννοούμε τις ιδέες που είναι βασισμένες σε 
διαστρεβλώσεις, υπερβολές και υπεραπλουστεύσεις της 
πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας (π.χ. «οι πολιτικοί 
είναι διεφθαρμένοι», «οι γυναίκες είναι συναισθηματικές», «οι 

μεσογειακοί λαοί είναι θερμόαιμοι», «οι αλλοδαποί είναι 
εγκληματίες», «οι Γερμανοί είναι οργανωτικοί» κτλ.). 
Τα στερεότυπα μαθαίνονται μέσα από την κοινωνικοποίηση 
και ο βαθμός αφομοίωσης τους εξαρτάται από 
αντικειμενικούς (π.χ. κανόνες, αξίες, μύθους κτλ.)  και 
υποκειμενικούς (π.χ. βιώματα) παράγοντες 
 

 

1η Θεματική περίοδος Οικονομικά αίτια-μετανάστευση 
 
Η προκατάληψη ενδυναμώνει τον κοινωνικο-οικονομικό αποκλεισμό των 
ομάδων που μειονεκτούν, ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και 
οικονομικού ανταγωνισμού. Έτσι, για παράδειγμα, η προκατάληψη έναντι του 
οικονομικού μετανάστη εντείνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και 
αύξησης της ανεργίας, κατά τις οποίες κρίνεται «ανεπιθύμητος», γιατί 
υποτίθεται ότι «παίρνει τις δουλειές» από τους ντόπιους εργαζόμενους. Οι 
αποικιοκράτες καλλιέργησαν την ιδέα ότι οι ιθαγενείς είναι κατώτερα όντα, διότι 
αυτό νομιμοποιούσε την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των αποικιών και 
την υποδούλωση των κατοίκων τους. Με το ίδιο σκεπτικό έγινε η υποδούλωση 
και η μεταφορά των μαύρων από την Αφρική στις νότιες πολιτείες των Η.Π.Α. 
 

 

2η Θεματική περίοδος Κοινωνικά αίτια-φορείς κοινωνικοποίησης 
 
Συνήθως οι προκαταλήψεις εκφράζονται στο πλαίσιο της οικογένειας, του 
σχολείου ή των Μ.Μ.Ε. Μέσα από τα παραμύθια, τις ιστορίες, τους 
συμβολισμούς, τα πρότυπα και τα νοήματα το άτομο σχηματίζει τις πρώτες 
ιδέες για τον άλλον. Στο πλαίσιο της οικογένειας διαμορφώνονται τα πρώτα 
στερεότυπα: «Φάε το φαγητό σου, γιατί θα σε πάρει ο...». Το σχολείο δια-
μορφώνει τα βασικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και επηρεάζει την εικόνα 
του ατόμου για τον άλλον. Αν στη διδακτική ύλη των μαθημάτων παρουσιάζεται 
ο «διαφορετικός άλλος», ως εχθρός ή ως φίλος, ως απειλή ή ως καλός γείτονας, 
τότε οι εικόνες που θα εγγραφούν στη συνείδηση των παιδιών θα έχουν το 
ανάλογο περιεχόμενο και τις ανάλογες επιδράσεις. 
 

 

3η Θεματική περίοδος  ΜΜΕ, πολιτεία 
 
Τις ρατσιστικές προκαταλήψεις συντηρούν και συχνά ενισχύουν τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλοντας με έμφαση προκλητικά για την κοινή 
γνώμη περιστατικά που έχουν σχέση με τη ζωή και τη δράση μειονοτήτων και 
γενικότερα αλλοδαπών ανθρώπων. 
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Η έλλειψη κατάλληλης παιδείας και αγωγής συμβάλλουν στην άγνοια η οποία 

οδηγεί σε αδικαιολόγητο φόβο. Ο γενικευμένος φόβος απέναντι σε οτιδήποτε 

«ξένο» προκαλεί εχθρότητα, μίσος και συχνά ακραίες συμπεριφορές που 

εκφράζονται με βία.  

Από την άλλη πλευρά η κρίση αξιών και δημοκρατικών θεσμών δεν 

διασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισονομία 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση φαινομένων ακραίου ρατσισμού 

που εντείνει τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. 

 
 

4η Θεματική περίοδος ΄Ατομο-ψυχικά αίτια 
 
Συχνά οι διαφορετικοί «άλλοι» χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα. 
Συνήθως αυτό γίνεται, όταν κάποιες κοινωνικές ομάδες στρέφουν την 
επιθετικότητα τους προς άλλες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα βαθύτερα αίτια 
της επιθετικότητας αυτής. Στους διαφορετικούς «άλλους» φορτώνουμε 
ασυνείδητα όλα τα δεινά της ζωής μας. Μεταθέτουμε δηλαδή, μέσω του 
μηχανισμού άμυνας ,την ευθύνη για τη θέση μας, σε μια ομάδα που βρίσκεται 
σε δυσμενέστερη κατάσταση από τη δικιά μας και αυτό το κάνουμε λόγω των 
στερεότυπων που μας εμποδίζουν να σκεφτούμε λογικά. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα στερεότυπα και η προκατάληψη που έχουν ως 
βάση τα ψυχοδυναμικά αίτια και την αυταρχική προσωπικότητα - σε αντίθεση 
με αυτά που βασίζονται σε οικονομικά αίτια ή σε λάθος πληροφορίες- είναι 
αυτά που αντιστέκονται περισσότερο σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής. 

 
Σημείωση: Σε αυτό το παράδειγμα παρουσιάσαμε και την ανάπτυξη των 

στοιχείων για να γίνει σαφές ότι ο λογικός τρόπος ταξινόμησης των 
στοιχείων στις παραγράφους διευκολύνει τόσο τη γλωσσική διατύπωσή 
τους όσο και την επιλογή των κατάλληλων γλωσσικών στοιχείων συνοχής 

ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα (βασική αρετή της παραγράφου) 
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γ) Τρόποι αντιμετώπισης 
 

Η επισήμανση των τρόπων αντιμετώπισης συνδέεται με τις αιτίες που 

προκαλούν τις αρνητικές συνέπειες. Επομένως οι τρόποι αντιμετώπισης 
εντοπίζονται στα θετικά στοιχεία των θεματικών τομέων που 
αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ανατροπή των αρνητικών 

φαινομένων και προβλημάτων. 
Ταξινόμηση των τρόπων αντιμετώπισης 

Ακολουθούμε την εξής  λογική σειρά: 

 Πολιτεία 

 Επιστήμη-Τεχνολογία 

 Οικονομία 

 Φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, Μ.Μ.Ε. 

,πνευματικοί άνθρωποι) 

 Αναθεώρηση ηθικών αξιών 

 Ατομική ευθύνη 

 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

 
 

Αυτή η σειρά παρουσιάζει τους τρόπους αντιμετώπισης σε σειρά αιτίου-
αιτιατού διότι: 

 Αναδεικνύει τις ευθύνες της πολιτικής εξουσίας, αφού αυτή 

διαθέτει τη δύναμη με νόμους και θεσμούς να προβαίνει σε 
μεταρρυθμίσεις σε όλα τα πεδία του δημόσιου βίου. 

 Οι επιστήμονες, οι πνευματικοί άνθρωποι και οι 
τεχνοκράτες διαπλέκονται με πολιτικούς και οικονομικούς 

οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούν την έρευνα, συμμετέχουν 
ως στελέχη στην οικονομία, την πολιτική, τη διοίκηση, την 

απονομή της δικαιοσύνης κ.λπ.  οπότε η ευθύνη των επιστημόνων 
και των τεχνοκρατών είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη 
κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 

 Η στροφή σε μια οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο τις ανάγκες 
όλων των ανθρώπων και το σεβασμό του περιβάλλοντος αποτελεί 

θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λήψη πολιτικών μέτρων προς την 
κατεύθυνση του κοινωνικού κράτους και της πράσινης, αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 Το αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο επιτρέπει στα άτομα να 
μορφώνονται και να ψυχαγωγούνται (παρακολούθηση σεμιναρίων, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, τουρισμός, εκδρομές κ.λπ.) 

 Αν η κοινωνία παράγει ποιοτικά πολιτισμικά αγαθά ο άνθρωπος 

απολαμβάνει μια ανώτερη ποιότητα ζωής . 

 οι φορείς κοινωνικοποίησης(οικογένεια, εκπαίδευση, Μ.Μ.Ε., 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτεία)μεταλαμπαδεύουν αυτά τα 
ποιοτικά στοιχεία στα άτομα. 

 Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για 
επαναπροσδιορισμό των ηθικών αξιών και τη στροφή σε 

ανθρωπιστικά ιδανικά και ανθρωποκεντρική αντίληψη της ζωής 
γενικότερα. 

 Σε μια δημοκρατική, ευνομούμενη και ευημερούσα κοινωνία οι 

ευθύνες του ατόμου είναι αυξημένες , αφού οι περιβαλλοντικές 
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συνθήκες ευνοούν την υπεύθυνη στάση απέναντι στο συνάνθρωπο 
και τα κοινά. 

 Το άτομο, επίσης έχει ατομική ευθύνη για την αυτοπραγμάτωσή 
του, τη δια βίου εκπαίδευση, τις επιλογές του και τη δημιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του. 
 

Σημείωση 
Ειδικότερα για τους θεσμούς ανιχνεύουμε τις αιτίες δυσλειτουργίας 

στους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν, οπότε οι τρόποι 

αντιμετώπισης είναι συγκεκριμένες προτάσεις για την αντικατάσταση ή 
τη βελτίωση αυτών των μέσων (π.χ. οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο, ΟΗΕ, ΕΕ 
κ.λπ.). 

 
Παράδειγμα 

 
ΘΕΜΑ: Η διακήρυξη των ενωμένων εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον 
αναγράφει: «Ο άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα για ελευθερία, ισότητα 
και επαρκείς συνθήκες ζωής μέσα σ’ ένα περιβάλλον ποιότητας, που να 
επιτρέπει μια αξιοπρεπή και ευημερούσα ζωή και φέρει, ο άνθρωπος, την ιερή 
υποχρέωση να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον για τις σημερινές 
και μελλοντικές γενεές.» ΄Εχοντας υπόψη σας την πιο πάνω διακήρυξη, να 
γράψετε ένα δοκίμιο πειθούς, στο οποίο να υποδεικνύετε τρόπους με τους 
οποίους ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί στην «ιερή υποχρέωσή του» απέναντι στο 
περιβάλλον. 
 

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ 

 
ΑΝΑΛΥΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ 

 
Οικολογικό πρόβλημα-
εκφάνσεις 
Αιτίες 
Οικονομικές αντιλήψεις 
Επιστήμη-τεχνολογία 
Πολιτικές 
Αδιαφορία-απουσία 
οικολογικής συνείδησης 

ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

 
 
 

 Αλλαγή οικονομικών 
αντιλήψεων 

 Επιστήμη-τεχνολογία 

 Πολιτική 

 Οικολογικοποίηση σκέψης-
περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 

 
 

Β.ΤΑΞΙΝΟΜΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Εισαγωγή 
 
 
 
 
 
Κατακλείδα 
 

Οικολογικό πρόβλημα -έκταση-συνέπειες 
Εκφάνσεις-Ποιες είναι οι συνέπειες; (σύντομα-σε μια περίοδο) 
Τι σχέση έχουν με την ποιότητα ζωής και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου; (σύντομα) 
Ποιες είναι οι αιτίες; Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι; (σύντομα-σε 
μια περίοδο) 
Απαιτείται συνειδητοποίηση του μεγέθους του προβλήματος-
ανάληψη δράσης 
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1η Θεματική περίοδος Τεχνολογία-Επιστήμη 

Η επιστήμη και η τεχνολογία θα αποτελέσει και τον κύριο μοχλό για την 
αναστροφή αυτής της αρνητικής εξέλιξης. 
Στροφή στις έρευνες για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 
Δημιουργία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 
Αντικατάσταση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λ.π. 
΄Ερευνες για το κλίμα κ.λ.π. 
Επιστήμονες: αποστασιοποίηση από μεγάλα συμφέροντα, αφοσίωση στο καλό 
του κοινωνικού συνόλου, τα χρονικά περιθώρια και οι καταστροφικές εξελίξεις 
δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. 
 

 
2η Θεματική περίοδος Οικονομία-πολιτική 
Οικονομία Πρέπει να τεθεί φραγμός στην τάση του αλόγιστου και ανεξέλεγκτου 
πλουτισμού. 
Πολιτική-Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας  του περιβάλλοντος (βιομηχανίες, 
κυκλοφορία αυτοκινήτων, τουριστική ανάπτυξη, κίνητρα για επενδύσεις με 
βάση τη λογική της καλύτερης ποιότητας της ζωής, παραγωγή οικολογικών 
προϊόντων, ανακύκλωση κ.λ.π.) 
Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες(επιχειρήσεις και ιδιώτες) 
Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με ένα συνολικό εθνικό πρόγραμμα και με 
κριτήριο το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι των ολίγων-οικονομικά 
ισχυρών. 
Ισχυρή πολιτική βούληση 
Γι αυτό το θέμα της επίλυσης του οικολογικού προβλήματος είναι στη βάση του 
πολιτικό. 

 

3η Θεματική περίοδος: Συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο 
Τι συμβαίνει σήμερα; (μεμονωμένα έθνη έχουν νομοθετήσει συγκεκριμένα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, οικολογικά κινήματα, ρόλος 
των Μ.Μ.Ε. αυξημένη ευαισθησία των πολιτών) 
Αλλά; Διεθνής διαδικασίες χρονοβόρες, συγκρουόμενα συμφέροντα, 
διαφορετικές στάσεις, αναποτελεσματικές οι διεθνείς συνδιασκέψεις, 
απαιτούνται πολλές δαπάνες(Μπ.΄Αυρες, πρωτόκολλο του Κιότο) 
Ανάγκη δημιουργίας νέων παγκόσμιων θεσμών, μείωση των εξοπλισμών, 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της προστασίας του περιβάλλοντος 

(περιορισμός διαστημικών προγραμμάτων) 
Στάση Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ιαπωνίας, Ε.Ε. Αναπτυσσόμενες χώρες 
Απαγόρευση ανταλλαγής ρύπων. 
Συνειδητοποίηση ότι το οικολογικό πρόβλημα δεν γνωρίζει σύνορα. 
Συμπέρασμα: Χωρίς τη διεθνή συνεργασία και κυρίως τη συμβολή των 
βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών που έχουν τη μερίδα του λέοντος στη 
μόλυνση του περιβάλλοντος, κανένα μέτρο δεν θα είναι αποτελεσματικό. 

    
4η θεματική περίοδος: άνθρωπος-ηθική (αλλαγή νοοτροπίας και 

συστήματος αξιών) 
Συστηματική ενημέρωση-συνειδητοποίηση του προβλήματος-επίγνωση 
ατομικών ευθυνών. 
Ευαισθητοποίηση-συμμετοχή σε παγκόσμιο οικολογικό κίνημαάσκηση 
πιέσεων προς τις εθνικές κυβερνήσεις, πίεση για παγκόσμια συνεργασία. 
Επιχειρήματα του πως 
Παιδεία-περιβαλλοντική εκπαίδευση διαμόρφωση οικολογικής 
συνείδησηςευαισθητοποίηση 
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Παιδεία-ανθρωπιστικές αξίες(περιορισμός υπερκαταναλωτισμού, αναγνώριση 
της ανάγκης για μια ζωή με ποιοτικές και όχι ποσοτικές παραμέτρους, 
συνεργασία με τις αρχές, υπακοή στους νόμους, εγρήγορση, ευαισθητοποίηση, 
δράση) 
Μ.Μ.Ε.-πνευματικοί άνθρωποι==> ενημέρωση για την οικολογική καταστροφή, 
ανάδειξη του οικολογικού κινήματος, πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης προς 
μια ανώτερη ποιοτικά ζωή. 
Συμπέρασμα: ‘Ετσι ο πολίτης θα ενεργεί συνειδητά με επίγνωση του χρέους 
του προς τη φύση και τους συνανθρώπους του. 
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4. Γράφω  
 

 
α)Πρόλογος 

 

Αξιοποιούμε τους θεματικούς τομείς στον πρόλογο 
 
Μία από τις ιδέες ανάπτυξης προλόγου είναι η ένταξη του ειδικού 

θέματος στον ευρύτερο θεματικό τομέα του οποίου αποτελεί στοιχείο(π.χ. 
η γενετική στην επιστήμη, η εκπαίδευση στην πνευματική ζωή, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στον άνθρωπο ή την πολιτική, η παράδοση στην 
εθνική ζωή κ.λ.π.).  ΄Ετσι ο μαθητής μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη 
γενική εισαγωγή ανάλογα με το θέμα του 1ου ζητουμένου. 

 

 
Παράδειγμα 

 
Ζητούμενο:  Ο Ο.Η.Ε αποτελεί τον παγκόσμιο θεσμικό προστάτη των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να γράψετε ένα άρθρο για το περιοδικό του 
σχολείου σας, στο οποίο να αναπτύξετε τις απόψεις σας αναφορικά με το 

ρόλο του στη διεθνή κοινότητα και τα εμπόδια που συναντά στην 
εκπλήρωση των σκοπών του. 
 

( ΄Ενταξη του ειδικού Ο.Η.Ε. στον ευρύτερο θεματικό τομέα Διεθνής 
κοινότητα) 

 

 
 

      Όπως οι κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια μιας οργανωμένης κοινωνίας 
συνεργάζονται και επικοινωνούν για την επίτευξη των κοινών τους 
στόχων, έτσι και οι χώρες στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας 

συνεργάζονται για την από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προβλημάτων. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της ανθρωπότητας οι χώρες επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσω των 
υπερεθνικών οργανισμών, στρατιωτικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, 
ανθρωπιστικών, οικονομικών κ.λπ. ,για την αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων κρίσεων (πόλεμος, τρομοκρατία) και των παγκόσμιων 
προβλημάτων (φτώχεια, υποσιτισμός, περιβαλλοντικά προβλήματα, 
κλιματικές αλλαγές, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λ.π.). 

΄Ενας από τους σημαντικότερους υπερεθνικούς οργανισμούς που 
δημιουργήθηκε μετά τη λήξη του Β΄παγκόσμιου πολέμου είναι ο Ο.Η.Ε. 

 
  



[37] 

 

 
β)Παράγραφοι του κύριου μέρους 

 

 
Διατύπωση θεματικής πρότασης 

Διατυπώνουμε τη θεματική πρόταση της παραγράφου ανάλογα με τους 

θεματικούς τομείς από τους οποίους αντλήσαμε πληροφοριακό υλικό. 

 
Αιτιολόγηση και επαρκής τεκμηρίωση 

Όπως γνωρίζουμε η επαρκής τεκμηρίωση των ιδεών μας αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια 
διόρθωσης του μαθητικού γραπτού. Οι θεματικοί τομείς και οι έννοιες 

αποτελούν βασική πηγή άντλησης: 
 επιχειρημάτων, αφού οι αιτίες και τα αποτελέσματα είναι 

συλλογιστικά επιχειρήματα (αίτιο-αιτιατό) 

 τεκμηρίων του παραδείγματος, αφού οι εκφάνσεις της ζωής είναι οι 
θεματικοί τομείς. 

 
Γλωσσική διατύπωση 

Επειδή οι πληροφορίες για τους θεματικούς τομείς προέρχονται από 
επιστημονικά κείμενα, ο μαθητής εξοικειώνεται σταδιακά με το ειδικό 

και λόγιο λεξιλόγιο που είναι απαραίτητο για τη σύνταξη κειμένων 
πειθούς. 
  

Παράδειγμα 
 

Ζητούμενο:  Να γράψετε μια ομιλία που θα εκφωνηθεί σε εκδήλωση του 
Πνευματικού κέντρου της περιοχής σας. Στην εισήγησή σας να 

αναφερθείτε στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της διαφήμισης. 
 

Υλικό μιας παραγράφου με αρνητικές συνέπειες 
 
Θεματικός τομέας-΄Ανθρωπος 

 Ηθικά: υπερκατανάλωση, απληστία, ευδαιμονισμός, υλισμός, 
αμοραλισμός 

 Ψυχικά: Μειονεξία(όσοι δεν μπορούν να καταναλώνουν), 

απογοήτευση, διάψευση, αίσθημα του ανικανοποίητου (όσοι δεν 
γνωρίζουν την ευτυχία που υπόσχεται) 

 
 

 

Διατυπώνω τη θεματική πρόταση και αναπτύσσω το 
πληροφοριακό υλικό 

 
 

Τα περισσότερα διαφημιστικά μηνύματα  με τους μηχανισμούς 

εξανδραποδισμού που αξιοποιούν αλλοτριώνουν ηθικά και ψυχικά 
τον σύγχρονο άνθρωπο . Η προβολή και προώθηση κυρίως υλικών 

αγαθών και η δημιουργία πλασματικών αναγκών προσανατολίζει τον 
άνθρωπο στην απόκτηση και  στη συσσώρευση υλικών αγαθών, φαινόμενο 
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που γίνεται το κέντρο του ηθικού και ψυχικού του βίου. Η καλλιέργεια 
της ιδεολογίας της τρυφής και του πλούτου εξωθούν τον άνθρωπο στην 

απληστία, τον υλισμό και τον ευδαιμονισμό με αποτέλεσμα να αδιαφορεί 
για τις ανθρωπιστικές αξίες και να οδηγείται στον αμοραλισμό. Από την 

άλλη πλευρά το κυνήγι των υλικών αγαθών έχει επιπτώσεις και στον 
ψυχισμό των ανθρώπων , αφού όσοι δεν ανταποκρίνονται στο 
καταναλωτικό πρότυπο αισθάνονται συμπλέγματα κατωτερότητας και 

μειονεξίας. Ωστόσο και όσοι έχουν τη δυνατότητα να υπερκαταναλώνουν  
αντί να βιώνουν αισθήματα πληρότητας και ευδαιμονίας αισθάνονται 
ανικανοποίητοι αφού η κάλυψη των πλασματικών αναγκών τους προσφέρει 

επιδερμική και εφήμερη απόλαυση. 
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5. Διδασκαλία των θεμάτων της έκθεσης κατά θεματικούς τομείς 
 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Οικολογία Γ΄ 

Προστασία του περιβάλλοντος Γ΄ 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση Γ' 

Τουρισμός – αγροτουρισμός Γ΄ 

Σχολικές εκδρομές  Γ΄ 

 

2. ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

Νέοι - εφηβεία - τρίτη ηλικία Α΄ 

Χάσμα γενεών Α΄ 

Κριτική – αυτοκριτική Β΄ 

Αυτογνωσία Β΄ 

Πρόσωπο – προσωπείο Γ΄ 

Γλώσσα Α΄ 

Γλωσσομάθεια Α΄ 

Αναλφαβητισμός Α΄ 

Λακωνικότητα  Β΄ 

Διάλογος  Α΄ 

Υγεία - διατροφή  Α΄ 

Φόρεμα - μόδα  Α΄ 

Έρωτας  Α΄ 

Φιλία  Α΄ 

Ελεύθερος χρόνος  Α΄, Β΄ 

Το κωμικό  Α΄ 

Γέλιο  Α΄ 

 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Οικογένεια  Γ΄ 

Πρότυπα - είδωλα  Α΄ 

Μαζοποίηση  Γ΄ 

Ανθρώπινα δικαιώματα  Γ΄ 

Οικουμενική διακήρυξη  Γ΄ 

ΟΗΕ  Γ΄ 

ΜΚΟ  Γ΄ 

Βία - επιθετικότητα  Γ΄ 

Νόμοι - ποινές  Γ΄ 

Θανατική ποινή  Γ΄ 

Στερεότυπα - προκαταλήψεις  Β΄ 

Ρατσισμός  Β΄ 

Μετανάστευση  Γ΄ 

Φεμινισμός  Γ΄ 

 

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Επιστήμη - τεχνολογία  

Επιστήμονες  Γ΄ 

Πληροφορική  Γ΄ 

Internet  Β΄, Γ΄ 

Κλωνοποίηση  Γ΄ 

Γενετική - βιοηθική  Γ΄ 

Τεχνολογία  Γ΄ 

 
Οικονομικός τομέας 
Εργασία – επάγγελμα  Β΄ 

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία  Γ΄ 

Επαγγελματικός προσανατολισμός  Β΄ 

Καταμερισμός - εξειδίκευση  Β΄ 

Ανεργία  Β΄ 

Διαφήμιση  Β΄, Γ΄ 
Φτώχεια  Γ' 
 
Ηθικός τομέας  
Υλισμός - κατανάλωση – αλλοτρίωση  Β΄, Γ΄ 

Ανθρωπισμός  Γ΄ 

Εθελοντισμός  Γ΄ 

 
Πνευματικός τομέας 
Παιδεία - εκπαίδευση  Β΄, Γ΄ 

ΜΜΕ  Β΄ 

Πληροφόρηση - παραπληροφόρηση  Β΄ 

Δημοσιογραφική δεοντολογία  Β΄ 

Πνευματικός άνθρωπος  Γ΄ 

Εκπαιδευτικοί  Γ΄ 

Η γλώσσα της παιδείας  Γ΄ 

Ιστορία  Γ΄ 

Βιβλίο - λογοτεχνία  Β΄, Γ΄ 

Μνημεία - εκπαίδευση  Γ΄ 

Ψυχαγωγία  Α΄ 

Αθλητισμός  Α΄, Γ΄ 

Ολυμπισμός - βία  Β΄, Γ΄ 

Τέχνη - κριτική  Β΄ 

Ριάλιτι σόου  Β΄ 

 
Πολιτικός τομέας  
Δημοκρατία - λαϊκότητα  Γ΄ 

Λαϊκισμός  Γ΄ 

Η γλώσσα της εξουσίας  Α΄, Γ΄ 

Ολοκληρωτισμός  Γ΄ 

Ελευθερία  Γ΄ 

Μεσσιανισμός  Γ΄ 

 
Εθνικός τομέας  
Ελληνική φύση  Γ΄ 

Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός  Γ΄ 

Παράδοση  Γ΄ 

Έλληνες  Γ΄ 

Εθνισμός - πατριωτισμός  Γ΄ 

Εθνική αγωγή  Γ΄ 

Εθνικισμός - ιμπεριαλισμός  Γ΄ 

 

5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (διεθνιστικός τομέας)  

Παγκοσμιοποίηση  Γ΄ 

Οικουμενισμός (υγιής - νοσηρός)  Γ΄ 

Τρομοκρατία  Γ΄ 

Πόλεμος - πυρηνική ενέργεια  Γ΄ 

ΟΗΕ - ειρήνη  Γ΄ 

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες  Γ΄ 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση  Γ΄ 

Υπερεθνικοί οργανισμοί  Γ΄ 

Ευρωπαϊκή Ένωση  Γ΄ 

Ελλάδα και Ευρώπη  Γ΄ 

Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης          Γ΄
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Σκοπός 
 

Η διδασκαλία των θεμάτων κατά θεματικούς τομείς  
Α) βοηθά τον καθηγητή 

 στην εποπτική παρουσίαση κάθε θεματικής ενότητας με 

εισαγωγή/προϊεδασμό για τις έννοιες που σχετίζονται με αυτήν. 

 στη διδασκαλία περισσότερων εννοιών που σχετίζονται μεταξύ τους 

με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου 

 
Παράδειγμα  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ  
 

Αιτίες 
Στερεότυπα-προκαταλήψεις 

Ετερότητα 
ανισότητες 

 
 

Επιπτώσεις 
 

Ρατσισμός-φανατισμός-μισαλλοδοξία 
 

Μορφές 
 

 Φυλετικός 
 Εθνικισμός 
 Κοινωνικός 
 Σεξισμός 

 
 
Αποκλεισμός-παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων  
(άτομο-κοινωνία-διακρατικές σχέσεις) 

 
Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 

Βία-εγκληματικότητα-πόλεμος 
 

Τρόποι αντιμετώπισης 
 

Ανεκτικότητα-κοινωνικός κράτος 
Νόμοι-σωφρονιστικό σύστημα-ποινές-

θανατική ποινή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

 Παιδιά 

 Ηλικιωμένοι 

 Γυναίκες 

 Ασθενείς του aids 

 Α.Μ.Ε.Α(άτομα με ειδικές 
ανάγκες) 

 Τοξικομανείς 

 Φυλακισμένοι 

 Αιχμάλωτοι πολέμου 

 Ορφανά 

 ΄Ανεργοι 

 Φτωχοί 

 Αναλφάβητοι 

 Εθνοτικές μειονότητες 

 Αλλόθρησκοι 

 Αλλόδοξοι 

 Μετανάστες 

 Πρόσφυγες 

 Αντιφρονούντες (σε 
ολοκληρωτικά καθεστώτα) 
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Β) βοηθά τον μαθητή 

1. να ανακαλεί στη μνήμη του γρήγορα το κατάλληλο πληροφοριακό 
υλικό για κάθε ζητούμενο 

2. να συνειδητοποιήσει ότι πολλές έννοιες έχουν κοινά στοιχεία  
π.χ. ΄Εννοιες (όπως ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα, 
μαζοποίηση και ανελευθερία-αλλοτρίωση κ.λπ.)έχουν κοινές 

ιδιότητες. 

3. να συνειδητοποιήσει ότι οι έννοιες διαμορφώνουν μεταξύ τους 
λογικές σχέσεις (π.χ. είναι ιδιότητες, αιτίες, προϋποθέσεις, 

παράγοντες, αποτελέσματα, τρόποι αντιμετώπισης για κάποιες 
άλλες έννοιες) 

π.χ. Οι έννοιες παιδεία, σχολείο, οικογένεια, Μ.Μ.Ε. , 
πνευματικός άνθρωπος, πολιτεία, δημοκρατία, υπερεθνικοί 
οργανισμοί, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου κ.λπ. είναι σταθερά 
τρόποι αντιμετώπισης για τα περισσότερα θέματα 

Τα στοιχεία του πολιτισμού (επιστήμη, τεχνολογία, εργασία, τέχνη, 

παράδοση, αξίες, γλώσσα κ.λπ.) αξιοποιούνται στα περισσότερα 
θέματα ως αιτίες ή αποτελέσματα. 

4. Να κατανοεί ευκολότερα έννοιες που είναι αντίθετες 

π.χ. Για έννοιες που είναι αντίθετες (π.χ. πόλεμος-ειρήνη, 

ελευθερία-δουλεία, δημοκρατία-ολοκληρωτισμός κ.λπ.)αρκεί να 
γνωρίζει κανείς τα στοιχεία μιάς από αυτές για να ανακαλεί στη 
μνήμη του και την αντίθετη. 

 

Αποτελέσματα 
 

Ο μαθητής αναπτύσσει 

 Κριτική ικανότητα ώστε να επιλέγει το κατάλληλο πληροφοριακό 

υλικό για κάθε ζητούμενο 

 Ικανότητα εννοιολογικών συσχετίσεων ώστε να συνδυάζει 

γρήγορα και αποτελεσματικά γνώσεις από ποικίλα γνωστικά πεδία. 

 Ταχύτητα συγκέντρωσης του πληροφοριακού υλικού ώστε να 

προσχεδιάζει το παραγόμενο κείμενο/έκθεση. 
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2. 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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2.1. ΦΥΣΙΚΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 
 ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

 Πανίδα 
(ζώα, άνθρωπος) 

 

 Χλωρίδα 

(φυτά, βότανα, δέντρα 
κ.λπ.) 
 

 Αέρας 
 

 Ύδατα 
(λίμνες, θάλασσα, ποτά-

μια) 
 

 Έδαφος 
 

 Υπέδαφος 
 

 
 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 
ΑΓΑΘΑ 

 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
 

ΥΨΗΛΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 Μεγαλουπόλεις 

 

 Ιδιωτικά κτίσματα 

 Δημόσια κτίσματα 

 

 Κάθετη δόμηση 

 Άναρχη δόμηση 

 Αστικοποίηση 

 

 Εργοστάσια 

 Εμπορικά κέντρα 

 Λιμάνια 
 

 Πλατείες 

 Λεωφορειόδρομοι 

 Τούνελ-σήραγγες 

 Γέφυρες 

 Φράγματα 

 Αποξηράνσεις λιμνών 

 Εκτροπή κοίτης ποταμών 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ-ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 
 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Α. Φυσικό περιβάλλον 
 

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς 
και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Υπό αυτή την 
άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δρα-

στηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, στο ο-
ποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική 

επιρροή από τον άνθρωπο. Στο φυσικό περιβάλλον μπορούμε να κατατά-
ξουμε πλήρεις οικολογικές μονάδες, τα οικοσυστήματα, αλλά και πα-
γκόσμιους φυσικούς πόρους όπως ο αέρας και το νερό [πηγή: Βικιπαί-

δεια].  
Στοιχεία του φυσικού κόσμου αποτελούν ο αέρας, το έδαφος, το 

υπέδαφος, τα ύδατα, η πανίδα και η χλωρίδα, το κλίμα.  
 
 
Φυσικοί πόροι 
 
Φυσικός πόρος είναι κάθε μορφή ύλης και ενέργειας που μπορεί να υ-

πάρξει σε εκμεταλλεύσιμη μορφή από τους οργανισμούς των οικοσυστη-
μάτων. Φυσικοί πόροι είναι το νερό, ο αέρας που αναπνέουμε, οι καρποί 

των φυτών, τα άγρια ζώα, τα μεταλλεύματα, το έδαφος και, σε γενικές 
γραμμές, όλα τα συστατικά που αποτελούν το γήινο οικοσύστημα [Οικια-
κή οικονομία, Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ].  

 
 
Η αξία της φύσης 
 
Άνθρωπος  

Στο φυσικό περιβάλλον γεννιέται, ζει, διαπλάθεται και εργάζεται ο άν-
θρωπος. Εξάλλου η γεωγραφική θέση, η μορφολογία του εδάφους και το 

κλίμα φαίνεται πως επηρεάζουν την ιδιοσυγκρασία και τον ψυχισμό των 
λαών (π.χ. Βορειοευρωπαίοι, Μεσογειακοί λαοί). 
 

Βιολογικά  
● Αναζωογονεί τον οργανισμό του.  

● Διατηρεί και ανανεώνει τη σωματική του ευρωστία.  
● Εξασφαλίζει σωματική υγεία  
 

Ψυχικά  
● Εξασφαλίζει ψυχική υγεία. 
● Απαλλάσσεται από τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής.  

● Δεν έχει το άγχος και τις νευρώσεις που προκαλεί ο σύγχρονος τεχνι-
κός πολιτισμός.  

● Ξεκουράζει το μυαλό του και χαλαρώνει τα νεύρα του.  
● Απομακρύνεται από το γρήγορο και εντατικό ρυθμό της ζωής στην πόλη. 
● Νιώθει ευδιάθετος, χαρούμενος, ξένοιαστος και αυθόρμητος.  

● Εξασφαλίζει πνευματική διαύγεια, ψυχική γαλήνη και ηρεμία.  
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Πνευματικά  
● Πλουτίζει τη σφαίρα των ανθρώπινων γνώσεων.  
● Διευρύνει τον ορίζοντα των φιλοσοφικών θεωριών.  

● Προκαλεί τον θαυμασμό, την περιέργεια και την φιλομάθεια.  
 
Αισθητικά  
● Ο άνθρωπος απολαμβάνει την ομορφιά της φύσης (χρώματα, σχηματι-
σμούς, μυρωδιές, ήχους κ.λπ.) με αποτέλεσμα να δημιουργεί ανώτερη 
αισθητική αντίληψη.  

 
Επιστήμη  

Η φύση προκάλεσε στον άνθρωπο την περιέργεια, την απορία. 
● Με την έρευνα και την παρατήρηση αποκαλύπτει της φυσικούς νόμους 
της, θεμελιώνει της φυσικές επιστήμες και αναπτύσσει την τεχνική.  

● Κάνει τον άνθρωπο ερευνητή και επιστήμονα, δραστήριο και εφευρετικό.  
● Οδηγεί τον άνθρωπο στην εύρεση της επιστημονικής αλήθειας. 

● Η μελέτη της φύσης συνέβαλε στη δημιουργία της μυθολογίας, της 
θρησκείας, της φιλοσοφίας (Ίωνες φιλόσοφοι). 
 

Τέχνη  
Η φύση είναι πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, γιατί τα 
φυσικά φαινόμενα:  

● προκαλούν θαυμασμό και δέος στην ψυχή του καλλιτέχνη 
● αφυπνίζουν στον άνθρωπο το αίσθημα του ωραίου 

● αναπτύσσουν τα καλαισθητικά συναισθήματα του ανθρώπου 
● εμπνέουν στον άνθρωπο την ευρυθμία και τη συμμετρία, την αρμονία 
και την αναλογία, την ενότητα και την ποικιλία (αισθητικές αξίες που 

κυριαρχούν στη φύση)  
● τροφοδοτούν τη δημιουργική φαντασία και κεντρίζουν την καλλιτεχνι-
κή δημιουργία του ανθρώπου.  

 
Πολιτισμός  
Η φύση αποτελεί βασικό παράγοντα πολιτιστικής ανάπτυξης, αφού:  
● η επάρκεια των φυσικών πόρων και οι ο φυσικός πλούτος προσδιορί-
ζουν την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και επομένως το βιοτικό επί-

πεδο των κατοίκων της  
● η θέση της χώρας προσδιορίζει τη γεωπολιτική της θέση  

● η γεωγραφική θέση της χώρας προσδιορίζει την επικοινωνία της με της 
γειτονικές της χώρες, την ιστορία της, τις επιδράσεις που έχει δεχτεί κα-
θώς και τα πολιτισμικά δάνεια που έχει υιοθετήσει.  
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Β. Δομημένο περιβάλλον - Αστικοποίηση 
  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Ο άνθρωπος δεν προσαρμόζεται απλώς στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και 
το κατακτά. Έτσι αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους δημιουργώντας ένα δικό 
του τεχνητό περιβάλλον, το ανθρωπογενές. […] Η χαρακτηριστικότερη μορ-
φή του ανθρωπογενούς και γενικότερα του πολιτισμικού περιβάλλοντος εί-
ναι ο δομημένος χώρος που οικείται από τον άνθρωπο. Το δομημένο περι-
βάλλον επηρεάζει τον άνθρωπο γιατί μπορεί, ως ένα βαθμό, να ευνοήσει ή 
να αναστείλει την ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων και συμπεριφορών 
του (αστικοποίηση, υπερπληθυσμός και ποιότητα ζωής). 

Από τις αρχές του 18ου αιώνα, λόγω της βελτίωσης του βιοτικού επι-
πέδου και της προόδου της ιατρικής, σημειώθηκε μια επιτάχυνση στο ρυθμό 
αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού. Παράλληλα, με τη βιομηχανική επα-
νάσταση, οι πόλεις άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και να γίνονται όλο και 
πιο πολυάνθρωπες.  

Το φαινόμενο της ραγδαίας αυτής αστικοποίησης οδήγησε στην εμ-
φάνιση και όξυνση των προβλημάτων στις μεγάλες πόλεις.  

Σήμερα, η υποβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος 
και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος 
δείχνουν πως η σχέση του ανθρώπου, τόσο με τη φύση όσο και με τα ίδια 
του τα δημιουργήματα, έχει υποστεί ένα σοβαρό κλονισμό. 

  
Αρχές περιβαλλοντικών επιστημών, Β΄ τάξη ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

 

 
ΠΟΛΗ 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

  

10.000 π.Χ. - 18ος αι. μ.Χ. 
Γεωργοκτηνοτροφική  

παραγωγή 

 
 Παραδοσιακός τρόπος ζωής 

  
Ήθη-έθιμα σχετικά με την καλ-
λιέργεια της γης και τις εποχές 

  
Απλότητα, λιτότητα, βραδύτητα  

 
Αρμονική σχέση περιβάλλοντος 

και τεχνητών στοιχείων  

 
20ός αι. 

Εγκατάλειψη της υπαίθρου  

 
Απρογραμμάτιστη  

τουριστική ανάπτυξη  
 

Κακοποίηση μικρών οικισμών  

φυσικού κάλλους  
 

Καταστροφή στοιχείων  
του παραδοσιακού 

 λαϊκού πολιτισμού  

19ος αι. μ.Χ. 
Εκβιομηχάνιση  
της παραγωγής  

 
Συσσώρευση οικονομικών  

δραστηριοτήτων στις πόλεις 
 
Αύξηση του αστικού πληθυσμού 

εις βάρος του αγροτικού  
 

Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 
κατοίκων σε μικρή έκταση  
 

 
20ός αι.  
Βιομηχανική ανάπτυξη  

 
Απρογραμμάτιστη αστικοποίηση  

 
Διόγκωση του τεχνητού 
περιβάλλοντος  

 
Κερδοσκοπική εκμετάλλευση του 

αστικού χώρου  
 
Ανεξέλεγκτη χρήση γης  

 
Απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού  
 

Έλλειψη ελεύθερων χώρων  
 

Απουσία χώρων πρασίνου  
 
Κυκλοφοριακό πρόβλημα  

 
Καταστροφή οικιστικού πλούτου 

(νεοκλασικά κτίρια)  
 
Υποβάθμιση καταλοίπων  

του πολιτισμικού παρελθόντος  
(ιστορικοί χώροι, μνημεία)  
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Σε παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι αναζητούσαν στις πόλεις περισσότερη 
ασφάλεια από τις επιθέσεις γειτονικών λαών. Σήμερα οι άνθρωποι κατα-
φεύγουν στις πόλεις σε αναζήτηση εργασίας και μιας καλύτερης ζωής. Τους 
προσελκύουν οι υλικές απολαύσεις των πόλεων, οι ευκολίες της ζωής και το 
φανταχτερό αστικό περιβάλλον. Οι ευκαιρίες για γρήγορο και εύκολο πλου-
τισμό τραβούν τον κόσμο σα μαγνήτης. 

Σημαντικά ρεύματα αστυφιλίας παρατηρήθηκαν μετά τη βιομηχανι-
κή επανάσταση και τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Οι πόλεις πρόσφεραν 
στον άνθρωπο ό,τι επιθυμούσε, εύκολη ζωή, απολαύσεις και ηδονές. Η 
συρροή του πληθυσμού στις πόλεις, που σχεδόν πάντοτε γίνεται ανεξέλε-
γκτα, επέφερε και χίλια δυο προβλήματα τα οποία ο άνθρωπος δυσκολεύε-
ται ν' αντιμετωπίσει. 

Μπορούμε να απαριθμήσουμε πολλά τέτοια προβλήματα. Το φυσικό 
περιβάλλον αλλοιώνεται και καταστρέφεται. Η συσσώρευση των βιομηχα-
νιών μολύνει την ατμόσφαιρα και τα βιομηχανικά απόβλητα μολύνουν τα 
νερά των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών. Τα καυσαέρια κάνουν 
τη ζωή ανυπόφορη. Οι θόρυβοι των μεγαλουπόλεων έχουν γίνει μια άλλη 
μάστιγα. Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα είναι η μοναξιά των μεγαλου-
πόλεων. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, ο άνθρωπος της πόλης αισθάνεται 
την αποξένωση στην οποία τον σπρώχνει ο ρυθμός της ζωής. Στη μοναξιά 
προστίθεται το άγχος, η αγωνία για το αύριο, το τρέξιμο πίσω από τον εύκο-
λο πλουτισμό. Όλα τούτα οδηγούν στην αύξηση της εγκληματικότητας, που 
είναι και το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των μεγαλουπόλεων. 

Σήμερα όλα τα κράτη του κόσμου παίρνουν μέτρα για να σταματή-
σουν από τη μια την αστυφιλία και από την άλλη για ν’ αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα που ήδη συσσωρεύτηκαν. Επιχορηγούν την ίδρυση βιομηχανι-
κών μονάδων στην ύπαιθρο, δίνουν άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για ανά-
πτυξη του αγροτουρισμού και της γεωργοκτηνοτροφίας.  

Όμως η διαπίστωση είναι μία: ότι παγκόσμια η αστυφιλία δεν μπόρε-
σε να κτυπηθεί. Τα προβλήματα, αντί να λιγοστεύουν, πολλαπλασιάζονται. 
Οι πόλεις-μεγαθήρια κατασπαράζουν τον άνθρωπο. Είναι ανάγκη να ληφ-
θούν επιπρόσθετα μέτρα για να σταματήσει το κακό.  
 
www.odyssey.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.odyssey.com/
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 
Περιφέρεια 

 
Αστικά κέντρα 

  
Εξάλειψη και μείωση  

των οικονομικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων κέντρου-περιφέρειας 
  

Ενεργός πολιτική  

περιφερειακής ανάπτυξης 
  

Ενίσχυση παραγωγικών  
δραστηριοτήτων  

 

Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων 
  

Διεύρυνση ευκαιριών απασχόλησης 
  

Προϋποθέσεις για αυτοδύναμη  

οικονομική ανάπτυξη 
  

Διοικητική αποκέντρωση  

 
Προστασία του φυσικού  

περιβάλλοντος  
(π.χ. βιότοποι, εθνικοί δρυμοί)  

 

Ανάπτυξη εναλλακτικών  
μορφών τουρισμού  

(οικοτουρισμός, αγροτουρισμός)  

 
Χωροταξικός σχεδιασμός  

 
Διαμόρφωση οικισμών  

 

Λειτουργία συγκοινωνιακού δικτύου  
 

Προστασία περιοχών με ιστορική 
και περιβαλλοντική αξία  

Πολεοδομικός σχεδιασμός  
με γνώμονα την οργάνωση  

του αστικού χώρου  
με λειτουργικά κριτήρια  
 

Εξασφάλιση απαιτούμενων  
χώρων και πόρων  

 
Δημιουργία χώρων πρασίνου  
 

Κατάλληλη χάραξη  
και ιεράρχηση του οδικού δικτύου  

 
Ανάπλαση υποβαθμισμένων  
περιοχών  

 
Προγραμματισμένη οικιστική  
ανάπτυξη νέων περιοχών  
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ΕΡΕΥΝΑ: «ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΩΣ ΤΟ 2030» 

 
Τριπλασιασμό της αστικής ανάπτυξης ως το 2030 προβλέπουν Αμερικανοί 
ερευνητές, επισημαίνοντας ότι η γιγάντωση των πόλεων θα καταβροχθίσει 
εκτάσεις στο μέγεθος της Νοτίου Αφρικής (1,2 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα), πολύτιμους οικοτόπους, δάση που λειτουργούν ως φυσικές δεξαμενές 
άνθρακα και κατ’ επέκταση εκατοντάδες απειλούμενα είδη.  

«Τα επόμενα 18 χρόνια ο κόσμος θα βιώσει μια πρωτοφανή έκρηξη 
αστικής επέκτασης», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης Karen Seto, καθη-
γήτρια αστικού περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. Η έκρηξη αυτή θα 
έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, καθώς η ζήτηση για ακατέργαστα υλικά και 
ενέργεια θα αυξηθεί για την κατασκευή δρόμων, κτιρίων και άλλων υπο-

δομών.  
«Το θέμα αυτό δεν περιορίζεται σε ένα μέρος ή μία χώρα, αλλά πρό-

κειται για παγκόσμια τάση. Διανύουμε τον αιώνα των πόλεων», τόνισε η Δρ. 
Seto, εξηγώντας ότι η προβλεπόμενη αστική επέκταση ισοδυναμεί με τη 
δημιουργία 20.000 γηπέδων ποδοσφαίρου ημερησίως για 30 χρόνια.  

Η μεγαλύτερη αστική επέκταση αναμένεται στην Ασία, και συγκε-
κριμένα στην ανατολική ακτή της Κίνας και σε επτά πρωτεύουσες ινδικών 
κρατιδίων, ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν θα επηρεαστούν όλες οι 
χώρες στον ίδιο βαθμό, καθώς σε 48 από τις συνολικά 221 χώρες η ανά-
πτυξη των πόλεων θα είναι πολύ μικρή.  

Σημειώνεται ότι σήμερα μόνο το 1% των πόλεων εκτείνεται σε περιο-
χές σημαντικές για τη βιοποικιλότητα, ποσοστό που τις επόμενες δυο δεκαε-
τίες θα διαμορφωθεί στο 1,8%, οδηγώντας σε εξαφάνιση 139 αμφίβια, 41 
θηλαστικά και 25 είδη πτηνών που απειλούνται με εξαφάνιση.  

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση 
National Academy of Science, διεξήχθη από το πανεπιστήμιο Γέιλ σε συ-
νεργασία με ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Τέξας και το πανεπιστήμιο 
της Βοστώνης. 
 
Econews, 8 Σεπτεμβρίου 2012  
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ΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 
Το 2008 θα σηματοδοτήσει ένα ιδιαίτερο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία 
της ανθρωπότητας: για πρώτη φορά, περισσότερο από το 50% του πληθυ-
σμού της Γης θα ζει σε αστικά κέντρα. Η αστικοποίηση, με όλες τις θετικές 
και αρνητικές πλευρές της, έχει φανατικούς υποστηρικτές και πολέμιους, 
καθένας από τους οποίους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά επιχειρήματα, 
την ενθαρρύνουν ή επιθυμούν τη σταδιακή μείωσή της.  
 
Τα οφέλη της αστικοποίησης  
 
Τρία είναι τα βασικά σημεία της επιχειρηματολογίας υπέρ της αστικοποίη-
σης που πρεσβεύουν οι υποστηρικτές της. Σε πρώτη φάση, η αστικοποίηση 
ευνοεί τα άτομα από τη φύση της. Σημαντικότερο όφελος είναι το υψηλότε-
ρο εισόδημα των κατοίκων των πόλεων σε σχέση με αυτούς που ζουν στην 
ύπαιθρο. 

Άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής γίνο-
νται πιο άμεσα αντιληπτοί στους κατοίκους των πόλεων. Για παράδειγμα, 
τα κυβερνητικά προγράμματα εφαρμόζονται αμεσότερα στα αστικά κέντρα 
στα οποία οι οικονομίες κλίμακας βρίσκουν εφαρμογή στις μεταφορές, τις 
επικοινωνίες, τα αποθέματα νερού, την υγιεινή και τη διαχείριση των απο-
βλήτων. Ταυτόχρονα, τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι πιο αποτελεσματικά  
αφού ένας νέος στην πόλη έχει περισσότερες εκπαιδευτικές επιλογές. 

Επιπλέον, στις περισσότερες αστικές περιοχές, η γονιμότητα των ζευ-
γαριών είναι σχετικά χαμηλή επειδή η φροντίδα των παιδιών όταν οι γονείς 
δουλεύουν είναι τόσο δύσκολη όσο και δαπανηρή. Οι οικογένειες με λιγό-
τερα παιδιά είναι σε καλύτερη θέση στο να συγκεντρώσουν τους πόρους 
τους για εκπαίδευση των παιδιών παρέχοντας καλύτερη μόρφωση και ανα-
τροφή και ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές του 
παιδιού. 

Δεύτερον, η αστικοποίηση ωφελεί την κοινωνία και τη χώρα, ως φυ-
σική εξέλιξη της μετάβασης από την χαμηλής παραγωγικότητας αγροτική 
εκμετάλλευση στη παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών υ-
ψηλής παραγωγικότητας. Οι πόλεις αποτελούν επιχειρηματικά κέντρα με 
πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, στοιχεία που ευνοούν την αύξηση της πα-

ραγωγής. Η συγκέντρωση πολλών μορφωμένων και δημιουργικών ανθρώ-
πων σε μια πόλη σημαίνει με τη σειρά της την εφαρμογή νέων ιδεών που 
επιταχύνουν την ανάπτυξη. 

Τρίτον, η αστικοποίηση μπορεί να ωφελήσει και την ανάπτυξη της 
υπαίθρου. Οι άνθρωποι που μετακομίζουν στις πόλεις συχνά στέλνουν εμ-
βάσματα σε συγγενείς τους που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η 
ίδια η μετακίνηση προς την πόλη σημαίνει μείωση της ανεργίας αλλά και 
αύξηση των μισθών στην ύπαιθρο. 
 
Ο αντίλογος 

 
Εκείνοι που επιχειρηματολογούν κατά της αστικοποίησης στηρίζονται κυρί-
ως στις κοινωνικές πτυχές της συγκέντρωσης πολλών κατοίκων σε μια πόλη 
και την ποιότητα ζωής τους. Εξαιτίας της ύπαρξης πολλών βιομηχανιών και 
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ανεπαρκών αποχετευτικών συστημάτων, οι συνθήκες υγιεινής στις πόλεις 
είναι κατά βάση χειρότερες απ' ό,τι στην ύπαιθρο, γεγονός που υπονομεύει 
την ατομική και δημόσια υγεία.  

Επίσης, παρά το επιχείρημα περί αύξησης των εισοδημάτων, η αστι-
κοποίηση συνδέεται και με την αύξηση της φτώχιας στα αστικά κέντρα, με 
το ρυθμό αύξησης των φτωχών στα αστικά κέντρα να υπερβαίνει τον αντί-
στοιχο παγκόσμιο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε τρώγλες των πόλεων, με σταθερά αυξη-
τικές τάσεις μέχρι το 2020.  

Οι κοινωνικές ανισότητες που υφίστανται στις πόλεις προκαλούν κοι-
νωνικά προβλήματα, όπως εγκληματικότητα και βίαιες συγκρούσεις. Η αύ-
ξηση του πληθυσμού στις πόλεις αναπτυσσόμενων χωρών οφείλεται σε με-

γάλο βαθμό στον αριθμό νέων ανθρώπων. Μάλιστα ο ΟΗΕ προβλέπει ότι 
μέχρι το 2030 το 60% του πληθυσμού των πόλεων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες θα αποτελείται από νέους κάτω των 18 ετών. Ο συνδυασμός μικρής 
ηλικίας, φτώχιας και μειωμένων επαγγελματικών ευκαιριών οδηγεί σε αύ-
ξηση της εγκληματικότητας.   
 
www.kathimerini.gr 

  

http://www.kathimerini.gr/
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2.2. ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 
                                                                            

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  Ατομικότητα 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Χαρακτηριστικά/Ικανότητες 

 

 Βιολογικές/σωματικές 

 Πνευματικές 

 Ψυχικές 

 Κοινωνικότητα 
 

Αντιλήψεις-στάσεις 

 

 Ηθικές 

 Πολιτικές 
 Αισθητικές 

 

 

 

 Βιολογικές 

 Κοινωνικοψυχολογικές 

 Ανάγκη για ασφάλεια 

 Ανάγκη για στοργή  
   και συμπάθεια 

 Η ανάγκη του 

«ανήκειν» 

 Ανάγκη για 

αναγνώριση και 
αυτοαναγνώριση 

 Συνήθειες-έξεις 

 

 

 

Σε κοινωνικές ομάδες 

 Οικογένεια 

 Σχολείο 

 Εργασία 

 Παρέα 

 Ομάδες (αθλητικές, 
επιστημονικές, 

πολιτιστικές, 

πολιτικές, εθελοντικές 

οργανώσεις κ.λπ.) 

 Εκκλησία 
 Τοπική κοινωνία 

 Ενδοκρατική κοινωνία 

 Κινήματα 

 Έθνος 

 Παγκόσμια κινήματα 

 

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

                                                   

 

Φυσικό 
 περιβάλλον 

 

 

 

Δομημένο  

περιβάλλον 

Διαπροσωπικές 
και 

κοινωνικές σχέσεις 

 

 

Έθνος - πατρίδα 

 
 

Άλλα έθνη 

Πολιτισμός 
 

 Επιστήμη -

τεχνολογία 

 Εργασία 

 Παιδεία 

 Πολιτική 
 Ψυχαγωγία 

 Αθλητισμός 

 ΜΜΕ 

 Δίκαιο 

 Γλώσσα 
 Τέχνη 

 Παράδοση 

 Θρησκεία 

 Ηθική 
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Εισαγωγή 

 
Τα θέματα των κειμένων και της έκθεσης είναι ανθρωποκεντρικά, αφού 

κοινό σημείο αναφοράς και προβληματισμού είναι ο άνθρωπος. Ο 
προβληματισμός και οι απόψεις των κειμενογράφων αλλά και οι δικές 
μας, όταν συντάσσουμε κείμενα, αναφέρονται στον άνθρωπο και τη 

γενικότερη στάση του αναφορικά με την προσωπική ζωή του, τις σχέσεις 
με τους συνανθρώπους του στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, τη στάση του απέναντι στα πολιτισμικά στοιχεία που 
παράγει ή καταναλώνει, τη σχέση του με τη φύση και το τεχνητό 
περιβάλλον στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. 

Επομένως, για να μπορούμε να καταθέσουμε εμπεριστατωμένες 
απόψεις και να αιτιολογήσουμε ενέργειες, αντιλήψεις, 
συμπεριφορές, στάσεις ζωής, προβλήματα και φαινόμενα που 

εμφανίζονται στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνικών 
ομάδων, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο τις ανάγκες και τα 

κίνητρα συμπεριφοράς του ανθρώπου όσο και τα στοιχεία της 
προσωπικότητας και των συνθηκών που τη διαμορφώνουν και ωθούν τον 
άνθρωπο σε συγκεκριμένες ενέργειες και επιλογές.  

 
 

Α. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
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Ανάγκη 

Η έννοια ανάγκη είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου και 

σημαίνει το δυσάρεστο αίσθημα που δημιουργείται από την έλλειψη 
συγκεκριμένου αγαθού και εκφράζεται με την επιθυμία να το αποκτήσει. 

Αγαθό  
Είναι το μέσο με το οποίο καλύπτεται η ανάγκη. Η πλήρωση των 
αναγκών με αγαθά συνοδεύεται από ευχάριστα συναισθήματα, από 

ψυχική ευφορία, ενώ όταν ματαιώνεται η ικανοποίησή τους επακολουθεί 
δυσφορία, δυσαρέσκεια. Λόγω της ιδιότητας που έχει το αγαθό να 
μεταβάλει τη δυσαρέσκεια που προέρχεται από την έλλειψή του σε 

ευχαρίστηση, η απόκτηση αγαθών αποτελεί βασική επιδίωξη τόσο σε 
επίπεδο προσωπικής ζωής όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και εθνικής 

ζωής. 
 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
Ο πολιτισμός, ως έκφραση της ενεργητικότητας των ανθρώπων και ως 

σύνολο υλικών και άυλων αγαθών, συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες των 
μελών μιας κοινωνίας, οι οποίες αποτελούν το βασικό κίνητρο για την 
ανάπτυξη και εκδήλωση συλλογικής δράσης. 

Κοινωνία και πολιτισμός, επομένως, είναι έννοιες αλληλένδετες, 
αφού η κοινωνία με την εργασία της (πνευματική ή χειρωνακτική) 
παράγει/δημιουργεί υλικά ή άυλα επιτεύγματα/αγαθά, τα οποία 

αξιοποιεί για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου, δηλαδή τη 
βελτίωση των υλικών όρων διαβίωσης και της γενικότερης ποιότητας 

ζωής.  
 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

κίνητρα δράσης 
 

 
     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

     υλικά και πνευματικά αγαθά 

 

 Φυσιολογικές-βιολογικές 
 

 
 

 Πνευματικές-γνωστικές 

 
 

 
 
 

 Κοινωνικές 
 
 

 
 Ψυχικές 

 
 

 

 Επιστήμη - τεχνολογία 
 Οικονομία - εργασία 

 Δομημένο περιβάλλον 
 

 Επιστήμη 

 Παιδεία 
 Εκπαίδευση 

 Γλώσσα 
 Πληροφόρηση - ΜΜΕ 

 

 Κοινωνική ζωή - θεσμοί 
 Ηθική ζωή - αξίες 
 Πολιτική ζωή 

 
 Τέχνη 

 Ψυχαγωγία 
 Αθλητισμός 
 Θρησκεία 
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΑ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Είδη αναγκών 

Φυσιολογικές-βιολογικές, πνευματικές-γνωστικές, κοινωνικές, ψυχικές. 
 

Φυσιολογικές-βιολογικές ανάγκες 
Οι φυσικές ανάγκες ή ανάγκες επιβίωσης αναφέρονται στη φυσική 
υπόσταση του ανθρώπου, δηλαδή του επιβάλλονται από τη φύση (π.χ. 

τροφή, νερό, ύπνος, ανάπαυση, κατάλληλη θερμοκρασία, ανάγκη για 
κίνηση, εκτόνωση της ενεργητικότητας, εναλλαγή). 
 

Υλικές ανάγκες και οικονομία: Είναι αυτονόητο ότι οι βιολογικές ανάγκες 

ρυθμίζουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα την οργανωμένη οικονομική 
δραστηριότητα. Για την ικανοποίησή τους λειτουργεί ένα πλήθος 
βιομηχανιών και μεγάλος αριθμός επαγγελματικών ειδικοτήτων που 

αποβλέπει στην εξυπηρέτησή τους. 
Οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι βιολογικές 

ανάγκες εναλλάσσονται μέσα από την πολιτισμική πραγματικότητα και 
την παράδοση. Η οικονομία τροφοδοτείται από την ύπαρξή τους. Η 
οικονομία με τη σειρά της τις τροφοδοτεί, τις προκαλεί και τις 

ενδυναμώνει (π.χ. καταναλωτισμός). 
Ανάγκη για ασφάλεια 
Υπάγεται και αυτή στην κατηγορία των βιολογικών αναγκών, διότι 

συνδέεται άμεσα με την επιβίωση του ανθρώπου. 
Η ανάγκη για ασφάλεια καλύπτεται με διάφορα πολιτισμικά στοιχεία, 

όπως: κατοικία, χρηστικά αντικείμενα εξοπλισμού του σπιτιού, πόλεις, 
οχυρώσεις, αποταμίευση, κοινωνική ασφάλιση και κάθε είδους 
ασφάλειες. 

 
Ψυχικές ανάγκες 

Καλούνται οι ανάγκες που σχετίζονται με τον ψυχισμό του ανθρώπου 
(ψυχική ικανοποίηση - αυτοσυναίσθημα) και εκδηλώνονται με την 
ανάγκη του για πρόοδο, δημιουργία, μόρφωση, ψυχαγωγία, τουρισμό 

κ.λπ. 
 
Ανάγκη για αναγνώριση και αυτοαναγνώριση 

Εκδηλώνεται ως επιθυμία για παραδοχή, επιδοκιμασία, εκτίμηση, 
απόκτηση φήμης και δόξας, απαίτηση για σεβασμό της αξιοπρέπειας του 

ατόμου, ως πεποίθηση πως η τιμή και η υπόληψη του ανθρώπου 
αποτελούν «αγαθό» ανεκτίμητο που πρέπει να διαφυλαχθεί. 

Δεν εκδηλώνεται στον ίδιο βαθμό και με την ίδια ένταση σε όλους 

τους ανθρώπους και συνδέεται στενά με την κοινωνική ζωή και την 
ποιότητα των θεσμών κοινωνικοποίησης. 
 

Αποτελέσματα 
Αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της συμπεριφοράς και εκδηλώνεται 
με ένα πλατύ φάσμα ψυχικών αντιδράσεων: 
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● Υιοθέτηση συμπεριφοράς αποδεκτής από το κοινωνικό σύνολο 
(φόβος απόρριψης, άσκησης κοινωνικού ελέγχου), μεγιστοποίηση των 

προσπαθειών του ατόμου για ατομική βελτίωση και πρόοδο, επιμονή, 
υπομονή, ανάγκη για υστεροφημία, δημιουργικότητα, επιτυχία στην 

επαγγελματική και κοινωνική ζωή. 
● Η ανάγκη για δύναμη που συνδέεται με την αυτάρκεια την 

αποτελεσματικότητα και την επιρροή ωθεί τα άτομα σε ένταξη σε 

πολιτικά κόμματα εξουσίας ή στην επιδίωξη για αναρρίχηση σε ύπατα 
αξιώματα με διάφορους θεμιτούς (αξιοκρατία) ή αθέμιτους τρόπους 
(αναξιοκρατία). 

● Τα νεαρά άτομα, τα άτομα που αλλάζουν κοινωνικό περιβάλλον, 
άτομα αβέβαια για τις ικανότητες και τα προσόντα τους, εκφράζουν 

έντονα αυτή την ανάγκη και με ποικίλους τρόπους, μερικές φορές 
ακραίους (προκλητικότητα, επιδειξιομανία, αρχομανία, υπερτροφική 
τάση για προβολή και ανάδειξη, επίδειξη δύναμης και επιβολής). 

● Η διαφήμιση πολύτιμων αντικειμένων, αυτοκινήτων, κατοικιών 
και ποικιλίας καταναλωτικών αγαθών αποβλέπουν στη διέγερση της 

ανάγκης για αναγνώριση και καλλιεργούν την τάση του ανθρώπου να 
καταναλώνει αντικείμενα που θα τον κάνουν να νιώθει «ανώτερος». 
 

Ανάγκη για στοργή και συμπάθεια 
Εκδηλώνεται με διάφορους συναισθηματικούς δεσμούς και είναι πιο 

ισχυρή σε άτομα νεαρά σε ηλικία ή αδύναμα (βρέφη, νήπια, γέροντες, 
πάσχοντες, ανέστιους, απόρους κ.λπ.).  

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη συμπάθειας, συναισθηματικής 
συμπαράστασης, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, που αποτελούν 
παράγοντες απαραίτητους και προϋπόθεση ψυχικής ισορροπίας και 

ευεξίας, γι’ αυτό δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις (φιλία, οικογένεια) 
που προσφέρουν συναισθηματική στήριξη. 

Το κράτος, από την άλλη πλευρά, αναπτύσσει τη λεγόμενη 
κοινωνική πολιτική πρόνοιας για τους πάσχοντες ή τους οικονομικά 
ανίσχυρους, η οποία πραγματώνεται με κρατική μέριμνα, πρόνοια, 

λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών (νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, ΚΑΠΗ, 
γηροκομεία κ.λπ.). 

Πολλοί άνθρωποι όμως εκδηλώνουν έντονη την ανάγκη να 

στρέφουν προς τον συνάνθρωπο τα φιλάλληλα αισθήματα και διαθέσεις 
τους. Η κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά γίνεται κεντρικός πόλος 

του ψυχικού τους βίου και η ζωή τους αποκτά νόημα με τη διακονία των 
πασχόντων, π.χ. φιλανθρωπία, αλτρουισμός, αυτοθυσία, δωρεές, 
χορηγίες, ανθρωπιστική δράση (ΜΚΟ, π.χ. Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 

Διεθνής Αμνηστία). 
Η διαφήμιση επικαλείται τη διάθεση του ανθρώπου να εκφράζει τα 

συναισθήματα αγάπης και καλλιεργεί την τάση του να εκφράζει τα 
συναισθήματά του με υλικά αγαθά. 

Στην επαγγελματική ζωή τα κίνητρα για ετεροκεντρική συμπάθεια 

και κοινωνική προσφορά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιλογή 
επαγγελμάτων υγείας, πρόνοιας, περίθαλψης. 
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Πνευματικές ανάγκες (άτομο, πολιτεία, οικονομία) 
Η επιθυμία για έρευνα, για γνώση είναι έμφυτη στον άνθρωπο και 

αναγνωρίζεται ως αυθύπαρκτη αξία ήδη από την κλασική αρχαιότητα. 
Δεν είναι εξίσου ισχυρή σε όλους. Ωστόσο αποτελεί ισχυρό κίνητρο:  

● για τα άτομα (συμμετοχή επιστημόνων σε επικίνδυνες 

αποστολές, επαγγελματική επιλογή σε κέντρα έρευνας, σταθμούς 
παρατηρήσεων, επιστημονικά επαγγέλματα, διάθεση του ελεύθερου 
χρόνου για μελέτη, βιβλιαναγνωσία, παρακολούθηση διαλέξεων κ.λπ.) 

● για την πολιτεία, η οποία μεριμνά για την ίδρυση εκπαιδευτικών 
θεσμών (σχολεία όλων των βαθμίδων, κέντρα λαϊκής επιμόρφωσης, 

βιβλιοθήκες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
χρήση και εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών - διαδίκτυο) 

● για την προαγωγή οικονομικών κλάδων που ασχολούνται με την 

προμήθεια των μέσων για την ικανοποίηση αυτής της γνωστικής ανάγκης 
(βιομηχανίες χαρτιού, τυπογραφικά μηχανήματα, εκδοτικοί οίκοι, 

επιστημονικά όργανα έρευνας, εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 
Κοινωνικές ανάγκες (κοινωνία και κοινωνικοί θεσμοί) 

Ανάγκη του «ανήκειν»: έντονη στον άνθρωπο εκδηλώνεται η ανάγκη για 
ανθρώπινη επαφή, επικοινωνία, η ανάγκη του να αισθάνεται ότι ανήκει 
κάπου. 

Οι κοινωνικές ανάγκες: 
● υπαγορεύουν στον άνθρωπο συγκεκριμένο τρόπο ζωής (π.χ. 

ντύσιμο, ομιλία, συμπεριφορά, επιλογές, γλωσσικό κώδικα κ.λπ.) 
● οδηγούν στη δημιουργία κοινωνικών ομάδων (κοινωνικοί θεσμοί, 

σύλλογοι, κόμματα, νεολαίες, κινήματα κ.λπ.) 

● προωθούν τη δημιουργία κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, παρέα, 
πολιτιστικές ή αθλητικές ομάδες κ.λπ.) που καλύπτουν την έντονη 
ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνική ένταξη. 
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 ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
Α. Έμφυτα κίνητρα 

 
Κίνητρο 
Ως κίνητρο θεωρείται οτιδήποτε κινεί, ωθεί το άτομο σε ενέργεια και 

δράση, ελκύει και προσανατολίζει την ενεργητικότητά του για την 
απόκτηση υλικών ή πνευματικών αγαθών για την κάλυψη των αναγκών 
του. 

 «Ο Maslow υποστήριξε ότι ο βαθμός παρακίνησης του ανθρώπου 
επηρεάζεται από τον βαθμό μη ικανοποίησης των αναγκών, και ότι 

παρακινητικές είναι οι ανάγκες όταν δεν ικανοποιούνται. Άρα κριτήριο 
υποκίνησης είναι η ανικανοποίητη ανάγκη. 

»Επίσης ο Maslow  υποστήριξε ότι απόλυτη ικανοποίηση των 

αναγκών δεν υπάρχει και ότι σε έναν μέσο άνθρωπο ικανοποιούνται κατά 
85% οι φυσιολογικές του ανάγκες, 70% οι ανάγκες για ασφάλεια, 50% οι 

κοινωνικές ανάγκες, κατά 40% η ανάγκη για αυτοεκτίμηση και κατά 
10% οι ανάγκες για αυτοολοκλήρωση.  

»Το μοντέλο του Maslow δεν είναι στατικό αλλά μεταβάλλεται, 

εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 
όπως ο πολιτισμός, η ανάπτυξη, η τεχνολογία, οι προσδοκίες, οι 
μεταβολές αξιών κ.ά. Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν οι 

ιεραρχικές δομές κατά Maslow μπορεί να διαφέρουν από τόπο σε τόπο 
και από χώρα σε χώρα λόγω κουλτούρας και κοινωνικών δομών. Επίσης 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση της ιεραρχίας των αναγκών σε διάφορα 
κλιμάκια και επίπεδα εργαζομένων» [http://marketing-
lexicon.pblogs.gr]. 
 

Β. Επίκτητα κίνητρα 
 

Εκτός από τα έμφυτα κίνητρα (ένστικτα, ορμές, βιολογικές ανάγκες), που 
συνδέονται με την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του ανθρώπου, 

υπάρχουν και τα επίκτητα κίνητρα, τα οποία εξυπηρετούν τις ψυχικές και 
κοινωνικές του ανάγκες. Τα κίνητρα αυτά είναι αποτέλεσμα μάθησης και 
κοινωνικών περιβαλλοντικών επιδράσεων. Ο τρόπος ικανοποίησής τους 

ποικίλλει από άτομο σε άτομο. 
 
 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΣ 
 

Κάποιες συνήθειες, όταν ενδυναμώνονται, εξελίσσονται σε έξεις, ροπές και 
πάθη (π.χ. ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, χαρτοπαιξία, τζόγος) και τότε 

γίνονται αισθητές ανάγκες στον άνθρωπο. Η εκκρεμότητα στην πραγμάτωσή 
τους δημιουργεί εσωτερική ένταση, δυσφορία και αναταραχή, γεννά ένα 

οδυνηρό αίσθημα στέρησης. Αποτελέσματα: αυτοκαταστροφικές τάσεις, 
οικογενειακά προβλήματα, ηθικός εκφυλισμός, βία, εγκληματικότητα, 
παραοικονομία. 
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
 

Τα πρότυπα και οι αξίες του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος 
προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά και τις δυνάμεις που τη 

διέπουν, γι’ αυτό θεωρούνται σταθερό σύστημα αναφοράς σε οποιαδήποτε 
απόπειρα ερμηνείας των στάσεων και των αντιδράσεων των ανθρώπων. 
Υπάρχουν ευγενή κίνητρα (αγάπη, φιλαλληλία, φιλοπατρία, φιλομάθεια 

κ.λπ.) και ταπεινά (εγωισμός, φιλοχρηματία, μίσος κ.λπ.). 
Αποτελέσματα 

 

Άτομο: Τα ιδανικά ερεθίζουν και κινητοποιούν τη βούληση του ανθρώπου, 
τον στρέφουν προς αυτά, για να βρει την ευτυχία και την αυτοπραγμάτωσή 

του. Με την αφοσίωσή του στις αξίες και τα ιδανικά υπερβαίνει τον 
ατομικό ωφελιμισμό, απομακρύνεται από τις κακές συνήθειες και τα πάθη 
του. Εκδηλώνει αγωνιστικότητα, θάρρος, πίστη, τόλμη, υπομονή, αντλεί 

δύναμη από τις αξίες. Θυσιάζει πολλές φορές άλλα αγαθά, υγεία, φιλία ή 
και τη ζωή του ακόμη (π.χ. βασανιστήρια, φυλακίσεις, χλευασμός, εξορίες, 

θάνατος για την υπεράσπιση μιας ιδέας). Αναπτύσσονται έτσι η 
κοινωνικότητα και η αλληλεγγύη, επιτυγχάνονται η πρόταξη του 
κοινωνικού έναντι του ατομικού συμφέροντος, ο εξευγενισμός και ο 

εξανθρωπισμός του ανθρώπου, η ηθικοποίηση. 
 
Πολιτεία: Η πολιτεία, που χαρακτηρίζεται από ανθρωποκεντρικό 

προσανατολισμό, θεσπίζει μέτρα, νόμους, θεσμούς που προασπίζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, αφού αναγνωρίζονται ως βασικές αξίες της ζωής η 

αντιμετώπιση του ανθρώπου ως αξίας, ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως σκοπός και όχι ως 
μέσον, επικρατεί η δικαιοσύνη, δημιουργούνται κοινωνικές συνθήκες που 

διευκολύνουν την ομαλή ένταξη των νέων και προάγουν την κοινωνική 
γαλήνη, προάγεται η συνεργασία σε όλους τους τομείς της συλλογικής 
δράσης.  

 
Κοινωνία: Αποφεύγονται οι ακρότητες, γίνονται σεβαστοί οι νόμοι και οι 

θεσμοί, αποτρέπονται οι συγκρούσεις. Προωθούνται η διαλλακτικότητα, η 
ανεκτικότητα, ο διάλογος. 
 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 
Η κοινωνία για την προώθηση και 
επίτευξη των επιδιώξεών της θεσπίζει 

κίνητρα σε όλους τους τομείς της ζωής 
(σχολείο, εργασία, οικονομία, αθλητισμό 
κ.λπ.). Αυτά μπορεί να είναι ή ηθικές 
διακρίσεις (έπαινοι, βραβεία κ.λπ.) ή 
οικονομικές παροχές (επιδοτήσεις, 

επιδόματα, πριμ παραγωγικότητας, 
προνομιακή μεταχείριση κ.λπ.) ή κοινωνικές παροχές (διπλώματα, 

τιμητικές διακρίσεις, δωρεάν χορηγίες, δημόσια προβολή κ.λπ.). Τα 
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κίνητρα λοιπόν εκπληρώνουν και προωθούν συγκεκριμένους ατομικούς 
και κοινωνικούς σκοπούς. Ο ρόλος τους (θετικός ή αρνητικός) εξαρτάται 

από τη φύση των κινήτρων και από τη χρήση που κάνει ο άνθρωπος στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο των θεσμών και του αξιολογικού συστήματος μιας 

κοινωνίας. 
Αν στην κοινωνία δεν επικρατεί η αξιοκρατία, η κοινωνική 

δικαιοσύνη, ένα υγιές αξιολογικό σύστημα, αν δεν επιβραβεύονται η 

εργατικότητα, η υπευθυνότητα και άλλες υγιείς στάσεις ζωής, τότε το άτομο 
οδηγείται στον ατομισμό, την ηθική διαφθορά, τον καιροσκοπισμό, με λίγα 
λόγια στην επιδίωξη του ατομικού του συμφέροντος με κάθε τρόπο και 

μέσο. 
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Β. Προσωπικότητα 
 
Προσωπικότητα λέγεται το σύνολο των βιολογικών, πνευματικών, 

ψυχικών, ηθικών και κοινωνικών ιδιοτήτων του ανθρώπου που τον 
διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η προσωπικότητα 
είναι κάτι περισσότερο από την ατομική ιδιοσυστασία, την ιδιοσυγκρασία 

τις νοητικές και συναισθηματικές ιδιότητες του ανθρώπου. Πρόκειται για 
μια σύνθετη έννοια που αναφέρεται στον τρόπο που ένα άτομο ενεργεί 

και αντιδρά στις διάφορες καταστάσεις, αντιμετωπίζει τη ζωή, 
εκπληρώνει τις ανάγκες του. Υπό αυτό το πρίσμα, ως προσωπικότητα 
εννοούμε την αρμονική σύνθεση όλων των σωματικών, πνευματικών και 

ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου  
Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας συντελείται σταδιακά και 

ανεπαίσθητα και προϋποθέτει τελειοποίηση του σώματος, της ψυχής 
και του πνεύματος. Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας είναι ένας 
αδιάκοπος και συνειδητός αγώνας, αφού απαιτεί εκγύμναση και υγιεινή 

διατροφή για τη διατήρηση της σωματικής υγείας, καλλιέργεια και 
παιδεία για την ανάπτυξη του πνεύματος και γνώση και βίωση των 
ηθικών αρχών για τη διαμόρφωση του ψυχοσυναισθηματικού κόσμου 

και ηθικοποίηση της προσωπικότητας. 
Το άτομο, στην προσπάθειά του να φτάσει στην ωριμότητα, 

περνά από ορισμένα στάδια εξέλιξης, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 
ορισμένες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές αποβλέπουν στο να 
μεταφέρουν το άτομο από το στάδιο εξάρτησης στο στάδιο της 

ανεξαρτησίας, από το στάδιο του εγωκεντρισμού στο στάδιο της 
κοινωνικοποίησης και από το στάδιο της μη παραγωγικότητας στο στάδιο 

της ικανότητας για παραγωγή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το άτομο 
καταβάλλει προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του έτσι ώστε να μη διασαλευθεί η ομαλή συμβίωση των 

μελών της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει. Σ’ αυτή του την 
προσπάθεια χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς για 
την ικανοποίηση των αναγκών του από τη μια και για τη διατήρηση του 

γοήτρου του από την άλλη. 
Οι άνθρωποι λοιπόν διαφέρουν μεταξύ τους εξαιτίας όλων αυτών 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που μοιάζουν με ένα μωσαϊκό από 
παράταιρες ψηφίδες και αλληλοεπηρεάζονται και κατευθύνουν τη δράση 
και τις στάσεις τους. Κάθε άτομο είναι μοναδικό, διαθέτει πλήθος 

ιδιαιτερότητες, ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις, ταλέντα, 
δημιουργικότητα. 

Παρά το γεγονός ότι η προσωπικότητα αποτελεί ένα αδιάσπαστο 

σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία αλληλεπιδρούν και 
αλληλοεπηρεάζονται, για καθαρά μεθοδολογικούς λόγους, όταν τα 

ζητούμενα αναφέρονται στον άνθρωπο ,ανιχνεύουμε απαντήσεις στα  
στοιχεία της ανθρώπινης φύσης: 
1. βιολογικά χαρακτηριστικά 

2. πνευματικά χαρακτηριστικά 
3. ψυχικά χαρακτηριστικά 

4. κοινωνικά χαρακτηριστικά 

5. ηθικές αντιλήψεις - συμπεριφορά 

6. αισθητικές αντιλήψεις 
7. πολιτικές αντιλήψεις – πολιτική 

συμπεριφορά 
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Βιολογικά χαρακτηριστικά 

 

Οι άνθρωποι διακρίνονται σε φυλές ανάλογα με τα εξωτερικά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις 

φυλετικές ιδιαιτερότητες, όλοι οι άνθρωποι διακρίνονται για τη σωματική 
τους διάπλαση, την εξωτερική τους εμφάνιση, το ύψος, τη φυσική τους 
κατάσταση, την υγεία, τη μυϊκή δύναμη, την ομορφιά κ.λπ. Τόσο ο 

γενετικός όσο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή 
αρνητικά τη σωματική διαμόρφωση του ανθρώπου. 
 

 

ΘΕΤΙΚΑ 
 

Σωματική κατάσταση 
Υγεία, σωματική ευεξία, ευρωστία,  
καλή φυσική κατάσταση, αντοχή,  

μακροζωία, αναζωογόνηση του 
σώματος, εκτόνωση νευρικών 

καταστάσεων και ενεργητικότητας, 
ανάπτυξη  

σωματικών δυνάμεων, ζωτικότητα,  
ακμαιότητα, ρώμη, δυναμικότητα,  

θαλερότητα, ευκινησία, άρτια  
σωματική διάπλαση, ευκαμψία,  
ευλυγισία, μυϊκή ενδυνάμωση,  

αρμονική ανάπτυξη και λειτουργία  
των οργάνων του σώματος,  

του μυϊκού, αναπνευστικού  
και κυκλοφορικού συστήματος 

 
Εξωτερική εμφάνιση 

Συμμετρία και ωραιότητα  
των μελών του σώματος,  

αρμονική φυσική/σωματική διάπλαση 
 

Προϋποθέσεις 
 

Σε ατομικό επίπεδο 
Σωστή και υγιεινή διατροφή, 

άσκηση, αθλητισμός, παιχνίδι 
 
 
 

 
 

 
Σε επίπεδο θεσμών 

 
Κοινωνικό κράτος, δημόσιο σύστημα 

υγείας: καταπολέμηση των ασθενειών, 
της πείνας, του υποσιτισμού, πρόληψη 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 

Σωματική κατάσταση 
Ασθένεια, σωματικά ελαττώματα,  
αναπηρία, σωματική αδυναμία,  
καχεξία, κακή φυσική κατάσταση,  
αδυναμία, εξασθένηση, μειωμένη  
αντοχή, κόπωση, αδράνεια, ραθυμία, 
ατονία, εξάντληση, φθορά, εξασθένηση 
του ανοσοποιητικού συστήματος,  
μαλθακότητα 
 

 
 

 
 
 

 
 
Εξωτερική εμφάνιση 
Παχυσαρκία, δυσμορφία 
 
 

 
Παράγοντες δυσμενείς/αιτίες 
 
Σε ατομικό επίπεδο 
Καθιστική ζωή, αποχή από γυμναστική/ 
αθλητισμό/περπάτημα, θόρυβοι,  
καταχρήσεις, κάπνισμα, κατανάλωση  
αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών, νευρική  
ανορεξία, κακή διατροφή, κατανάλωση 
τυποποιημένων «πλαστικών τροφίμων» ή 
μεταλλαγμένων τροφίμων 
 
Σε επίπεδο θεσμών, γενικότερων 
συνθηκών 
Απουσία κοινωνικού κράτους: 
επιδημίες, λιμοί, επικίνδυνες 
εργασιακές συνθήκες, οικολογικά 
προβλήματα, εμπορευματοποίηση της 
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υγείας, πείνα, υποσιτισμός, έλλειψη 
πόσιμου νερού κακοποιήσεις, 
βασανιστήρια, δουλεία, δουλεμπόριο, 
πορνεία, εμπόριο οργάνων, άνθρωποι- 
πειραματόζωα, σεξουαλική κακοποίηση, 
βία, πόλεμος, φυλακίσεις 

 
 
Πνευματικά χαρακτηριστικά 

 
Ο άνθρωπος ως έμβιο ον διακρίνεται από τους άλλους ζωντανούς 

οργανισμούς, επειδή διαθέτει νοημοσύνη και –λόγω του μεγάλου και 
σύνθετου εγκεφάλου– την ικανότητα να αρθρώνει λόγο, να έχει 
συνείδηση και να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις. Η νόηση και οι 

άλλες ψυχικές διεργασίες μάς επιτρέπουν να οργανώνουμε και να 
ταξινομούμε, να αναλύουμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της 
εμπειρίας μας, να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, 

αλλά και να επιδρούμε στο περιβάλλον, μεταμορφώνοντάς το και 
επιβάλλοντας καινούρ-γιες σχέσεις στην ίδια τη φύση, δημιουργώντας 

πολιτισμό. Οι διάφορες νοητικές λειτουργίες δεν ενεργούν μεμονωμένα, 
αλλά η μία στηρίζεται στην άλλη και η καθεμιά αποτελεί προϋπόθεση 
για όλες τις άλλες, έτσι ώστε ο συνδυασμός όλων μαζί αποτελεί τον 

ψυχονοητικό μας κόσμο. 
Το σημαντικότερο απ’ όλα στη διαδικασία της σκέψης των 

ανθρώπινων όντων είναι η ικανότητά τους να εκφράζουν τη σκέψη τους με 

φωνητικούς συνδυασμούς ήχων, δηλαδή λεκτικά σύμβολα που αποτελούν 
τη γλώσσα. Με τον όρο γλώσσα εννοούμε ένα επινοημένο σύστημα 

λεκτικών συμβόλων με το οποίο επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε 
μηνύματα. Με τον λόγο (οργανωμένα σύνολα λέξεων σε προτάσεις) 
εκφράζουμε τη βούλησή μας, ιδέες, πληροφορίες, συναισθήματα, 

επιχειρήματα κ.λπ. 
Ο λόγος επέτρεψε στον άνθρωπο να περνάει από το υπαρκτό και 

συγκεκριμένο στο αφηρημένο, γιατί χάρη στις έννοιες-σύμβολα μπορεί 
να ανακαλεί νοητικά οποιαδήποτε έννοια που βρίσκεται έξω από το 
αντιληπτικό του πεδίο και έτσι να σκέφτεται πράγματα απόντα αλλά και 

παρελθόντα και να μπορεί να προσχεδιάζει και μελλοντικές πράξεις. 
Χάρη στη γλωσσική ικανότητα γίνεται προσιτή η συσσωρευμένη γνώση 
της ανθρώπινης εμπειρίας. Χωρίς το γλωσσικό κώδικα είναι αδύνατο να 

υπάρξει ανθρώπινη κοινότητα. 
 

ΘΕΤΙΚΑ 
         

Γλωσσικές ικανότητες 
Ρητορική δεινότητα, λακωνικότητα, 

ευφράδεια, ετοιμολογία, 
γλωσσομάθεια, πλούσιο λεξιλόγιο 

 
Πνευματικές/νοητικές ικανότητες 
Αναλυτική και συνθετική διαδικασία 

σκέψης, ανάπτυξη κριτικής και 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 
Γλωσσικές αδυναμίες 
Αναλφαβητισμός, λεξιπενία,  
φτωχό λεξιλόγιο, λειτουργικός  
αναλφαβητισμός, αμετροέπεια 
 
Πνευματικές/νοητικές αδυναμίες 
Έλλειμμα νοητικών ικανοτήτων,  
μειωμένη αντίληψη, διάσπαση  
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προβληματισμού, οξυμμένη αντίληψη, 
αδέσμευτη/ανεξάρτητη/απροκατάληπτη 

σκέψη, απαλλαγή από δεισιδαιμονίες/ 
εξαρτήσεις/δεσμεύσεις, αμεροληψία, 

αντικειμενικότητα, αυτογνωσία, 
ικανότητα ενδοσκόπησης, αυτοκριτική, 

ισχυρή επιχειρηματολογία, 
αυτοπροσδιορισμός, αυτοπειθαρχία, 

αυτοσυγκέντρωση, γνώση, γόνιμη 
αμφιβολία και αμφισβήτηση, 

δεξιότητες, δεκτικότητα στις καινούργιες 
ιδέες, διαρκής πνευματική εγρήγορση, 

δημιουργικότητα, δυνατότητα σφαιρικής 

θέασης των θεμάτων, διορατικότητα, 
προνοητικότητα, επινοητικότητα, 
ευρηματικότητα, εφευρετικότητα, 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 
πολύπλευρη ανάπτυξη, πνευματική 

ευρύτητα, καλλιέργεια γνωστικών 
ενδιαφερόντων ,δυνατότητα εμβάθυνσης 

οργανωμένη αντίληψη, ορθολογιστική 
αντιμετώπιση των πραγμάτων και 

εξελίξεων, ορθή αξιολόγηση αναγκών, 
οργανωτικότητα, οράματα, ευρυμάθεια, 

περίσκεψη, δυνατότητα αξιολόγησης, 
πνευματική οξύνοια, πρωτοτυπία 

σκέψης, οξυδέρκεια, οργάνωση και 
μέθοδος, στοχοθεσία, συγκροτημένη 

εικόνα του κόσμου, συνειδητές 
επιλογές, σύνεση, ταλέντα, κλίσεις, 

φαντασία, φιλέρευνο/φιλελεύ-
θερο/καινοτόμο πνεύμα, φιλαλήθεια, 

φιλοπεριέργεια, φιλομάθεια 
 
 

Προϋποθέσεις 
Αλφαβητισμός, εκπαίδευση, παιδεία, 

πολύπλευρη μόρφωση, συνεχής  
και σφαιρική ενημέρωση 

 

προσοχής, ακρισία, αδυναμία  
σύνθεσης, αποπροσανατολισμός,  
μαζοποίηση, απουσία κριτικής  
σκέψης, αμάθεια, απολυτότητα,  
πίστη στις αυθεντίες, δογματισμός, 
εγκλωβισμός στην ειδίκευση,  
ετεροκατευθυνόμενη σκέψη,  
μονοδιάστατη σκέψη, μονολιθικότητα, 
μιμητισμός,εφησυχασμός, φερέφωνο, 
ενεργούμενο, εξανδραποδισμός,  
αδυναμία ταξινόμησης και προσέγγισης 
αφηρημένων εννοιών, έλλειψη  
προγραμματισμού/μεθοδικότητας/ 
οργανωτικότητας, συντηρητισμός,  
προγονοπληξία, επιπολαιότητα,  
επιφανειακή προσέγγιση σοβαρών  
θεμάτων, πνευματική σύγχυση,  
πνευματική αδράνεια, πνευματική 
μονομέρεια, προλήψεις, 
αναχρονιστικές αντιλήψεις, ιδεοληψία, 
περιορισμένοι ορίζοντες, απόλυτη 
ενδοτικότητα στις προκλήσεις της 
σύγχρονης  
εποχής, υπερβολικές φιλοδοξίες,  
ματαιοδοξία, κενοδοξία, ιδεολογική 
σύγχυση 
 
 
 

 
 

 
 
 
Αιτίες 
Αναλφαβητισμός, αναχρονιστικό  
εκπαιδευτικό σύστημα, τεχνοκρατική 
εκπαίδευση, παραπληροφόρηση, 
υπερπληροφόρηση, προπαγάνδα,  
φανατισμός, χειραγώγηση 

 

 
Ψυχικά χαρακτηριστικά 

 

Όταν προβληματιζόμαστε για τις αιτίες ή διερευνούμε τις συνέπειες που 
συνδέονται με τον ψυχισμό του ανθρώπου, εννοούμε τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις του, δηλαδή πώς νιώθει αναφορικά με 
τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του στο στενότερο ή ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον ή και απέναντι σε λαούς και πολιτισμούς οι οποίοι 

διαφέρουν από την εθνική του ομάδα. 
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Συναισθήματα λοιπόν είναι οι εκδηλώσεις με τις οποίες δηλώνει ο 
άνθρωπος τη διάθεσή του σε ό,τι πληροφορείται και σε ό,τι πράττει, 

δηλαδή οι εσωτερικές αντιδράσεις στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 
Ολόκληρη η συμπεριφορά του ανθρώπου (και ειδικότερα των 

νέων) είναι φορτισμένη συναισθηματικά. Τα συναισθήματα συνδέονται 
στενά με τα κίνητρα της συμπεριφοράς μας, αφού η δραστηριότητα και η 
ενεργητικότητά μας κατευθύνονται από τις τάσεις και τις παρορμήσεις 

της συναισθηματικότητάς μας. 
Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι λαοί διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 

την ένταση με την οποία εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, γεγονός που 

συνδέεται και θεωρείται κυρίως ως αποτέλεσμα της αγωγής. 
Αυτοσυναίσθημα είναι η ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική διάθεση 

που γεννιέται από την επίγνωση της αξίας ή της απαξίας μας και γεννά  
ατομικά συναισθήματα 

Κοινωνικά συναισθήματα είναι η ευχάριστη ή αρνητική ψυχική 

διάθεση που εκδηλώνει ο άνθρωπος προς τους ανθρώπους του 
στενότερου ή ευρύτερου περιβάλλοντος. 

 
ΘΕΤΙΚΑ 

 
Αυτοσυναίσθημα 

Τιμή, περηφάνια, αισιοδοξία,  
σιγουριά, άμιλλα, ηρεμία, γαλήνη,  

εσωτερική ισορροπία, ψυχική  
πληρότητα, αυτοεκτίμηση,  

αυτοπεποίθηση, ζωντάνια, χαρά,  
πίστη στις προσωπικές  δυνατότητες, 
αγωνιστικότητα, επιμονή, υπομονή, 
ψυχραιμία, σεμνότητα, αξιοπρέπεια 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 
Αυτοσυναίσθημα 
Ανασφάλεια, έλλειψη  
αυτοπεποίθησης, υπεροψία,  
έπαρση, ματαιοδοξία, φόβος, οργή, 
λύπη, άγχος, αυτοπεριφρόνηση, 
αίσθηση του ανικανοποίητου, 
ψυχικό αδιέξοδο, μοιρολατρία, 
κορεσμός, ανία, πλήξη, σύμπλεγμα 
κατωτερότητας, απογοήτευση,  
χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, 
αβεβαιότητα, εγωπάθεια, φιλαυτία,  

 

 
 
Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

 
Κοινωνικότητα είναι η τάση του ανθρώπου να συνάπτει σχέσεις 

επικοινωνίας με τους συνανθρώπους του. Η τάση αυτή θεωρείται 
φυσιολογική ροπή του ανθρώπου και είναι αντίθετη της μοναχικότητας. 

Η κοινωνικότητα εκφράζεται με ένα σύνολο συμπεριφορών προς τα 
υπόλοιπα μέλη των κοινωνικών ομάδων όπως: επισκέψεις, προσκλήσεις 
για φαγητό, αλληλογραφία, συζητήσεις, κοινωνική δικτύωση, συμμετοχή 

σε αθλητικές, πολιτιστικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές και άλλες ομάδες. 
Η κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων καθορίζεται από τις κυρίαρχες 
κοινωνικές αξίες και τη διαπαιδαγώγηση του ατόμου. Έτσι εξηγείται το 

γεγονός ότι τα άτομα στις κοινωνικές τους σχέσεις άλλοτε αντιδρούν 
θετικά και άλλοτε αρνητικά. 
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ΘΕΤΙΚΑ 
 

Κοινωνικά συναισθήματα 
συμπαθητικά 

Κοινωνικότητα, φιλικότητα, πρόταξη 
του κοινωνικού έναντι του ατομικού 

συμφέροντος, μετριοπάθεια,  
διαλεκτικότητα, διαλλακτικότητα,  

συνέπεια, υπευθυνότητα, κατανόηση, 
επικοινωνία, αλληλεγγύη, ευγένεια, 

φιλοτιμία, ανεκτικότητα, προσήνεια, 
καταδεκτικότητα, εντιμότητα,  

ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, πειθαρχία, 

ανιδιοτέλεια, δημοκρατική  
συμπεριφορά, σεβασμός των  

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπάθεια, 
αγάπη, κατανόηση, ευγένεια,  

ευαισθησία, φιλία, στοργή,  
γενναιοδωρία, δοτικότητα, καλοσύνη, 
φιλανθρωπία, σεβασμός, αλληλεγγύη, 

ευγνωμοσύνη, οίκτος, 
συντροφικότητα, δικαιοσύνη, 

ανεκτικότητα,  
συνεργατικότητα, πειθαρχία 

 
Προϋποθέσεις 

Χαρακτήρας 
Ορθή λειτουργία των θεσμών  

και φορέων κοινωνικοποίησης  
(οικογένεια, παιδεία, ΜΜΕ,  

πολιτεία, θρησκεία) 
Υγιείς κοινωνικές αξίες 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 
Κοινωνικά συναισθήματα 
αντιπαθητικά 
Αντικοινωνική συμπεριφορά και  
δράση, ωφελιμισμός, ευδαιμονισμός, 
ατομικισμός, εγωισμός, ψυχική  
δουλεία, σκληρότητα, μηδενισμός, 
ιδιοτέλεια, υστεροβουλία, πρόταξη του 
ατομικού έναντι του κοινωνικού 
συμφέροντος, στυγνή εκμετάλλευση 
των άλλων, απανθρωπιά, βία,  
εγκληματικότητα, ανταγωνισμός,  
φανατισμός, δογματισμός,  
αδιαλλαξία, φθόνος, μίσος,  
ζηλοτυπία, χαιρεκακία, αντιπάθεια, 
εμπάθεια, μισαλλοδοξία, ασέβεια, 
επιθετικότητα, καχυποψία,  
αντιπαλότητα, ανταγωνιστικότητα 
 

 
 
 

 
 

Αιτίες 
Χαρακτήρας 
Δυσλειτουργία των θεσμών/φορέων 
κοινωνικοποίησης (οικογένεια,  
παιδεία, ΜΜΕ, πολιτεία, θρησκεία) 
Ηθική κρίση 

 

 

Αισθητικές αντιλήψεις 

 

Αισθητική είναι η αντίληψη και κρίση για το ωραίο, όπου αυτό είναι 
δυνατόν να εμφανιστεί: στη φύση, στα πράγματα, στα πρόσωπα, στις 
ιδέες, στην τέχνη και όπου αλλού. Πρόκειται για την καλλιέργεια μιας 

άλλης αίσθησης, με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν να βλέπουν τα 
πράγματα όχι μόνο από τη σκοπιά της χρησιμότητας και της ωφέλειας, 
αλλά και από τη σκοπιά του ιδανικού και της ομορφιάς. 

Το ωραίο προκαλεί ευχαρίστηση στον άνθρωπο, μεταδίδει χαρά, 
τέρψη. Η ηδονή που προκαλεί η ομορφιά είναι καθαρά ψυχική, αφού 

στη θέασή της διεγείρονται ισχυρά αισθήματα συγκίνησης , τα 
καλαισθητικά. 

Το ωραίο απευθύνεται περισσότερο σε μη λογικές τάσεις της 

ανθρώπινης ψυχής, συγκινεί περισσότερο τον κόσμο του ασυνειδήτου.  
Οι αισθητικές αντιλήψεις των ανθρώπων  και των λαών 

διαφέρουν. Επίσης, οι αισθητικές τάσεις διαφοροποιούνται από εποχή σε 
εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό. 
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Η καλαισθησία, οι αισθητικές αντιλήψεις και η σχέση που 
διαμορφώνουν οι άνθρωποι με το ωραίο ως ιδεώδες τούς διαφοροποιεί 

όπως και οι νοητικές και ψυχικές τους λειτουργίες. 
Και όπως αυτές βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, 

έτσι  και η αισθητική των ανθρώπων καλλιεργείται από το άμεσο κοινωνικό 
τους περιβάλλον αλλά και εξαρτάται από την παρουσία ή απουσία 
αισθητικής αγωγής στο πολιτισμικό περιβάλλον. 

 
ΘΕΤΙΚΑ 

 
Αισθητικές αξίες με βάση τις 
οποίες αξιολογείται το ωραίο 

Καλαισθησία, πρωτοτυπία,  
αυθεντικότητα, γνησιότητα,  

πρωτοτυπία, ευρηματικότητα,  
ισορροπία, αρμονία, αναλογία,  

κομψότητα, απλότητα, λιτότητα,  
ανεπιτήδευτο, χάρη, ευγένεια,  

αποφυγή υπερβολής/εκζήτησης/ 
εντυπωσιασμού, διακριτικότητα 

 
Βιώματα-συναισθήματα 

Τέρψη, καλαισθητική απόλαυση, 
καλαισθησία 

 

 
Προϋποθέσεις 

Παιδεία, αισθητική αγωγή και  
καλλιέργεια, αγάπη για τις τέχνες, 

 καλαισθητικά κριτήρια 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 
Αισθητικές αξίες με βάση τις 
οποίες αξιολογείται το άσχημο 
Κιτς, κακέκτυπα, μιμητισμός, 
κοινοτοπία, προχειρότητα, απουσία 
κομψότητας/χάρης/καλαισθησίας, 
εκχυδαϊσμός, εμπορευματοποίηση, 
στρατευμένη τέχνη, περίτεχνο, 
λαβυρινθώδες, γιγαντισμός, υπερβολή, 
εκζήτηση, εντυπωσιασμός, 
ερμητικότητα, υποταγή στη μόδα, 
μαζικότητα, ευτέλεια, τυποποίηση 
 
Βιώματα-συναισθήματα 
Αδιαφορία, πλήξη, εθισμός στο  
κακόγουστο/εφήμερο/κοινότοπο,  
στρέβλωση κριτηρίων 
 
Αιτίες 
Απαιδευσία, απουσία αισθητικής 
καλλιέργειας, επαφή με προϊόντα 
μαζικής κουλτούρας, 
εμπορευματοποίηση της τέχνης, 
πρότυπα που επιβάλλει η τηλεόραση και 
τα περιοδικά, βιομηχανία της 
ψυχαγωγίας 
 

Πολιτικές αντιλήψεις - συμπεριφορά 

 
ΘΕΤΙΚΑ 

 
Στάση απέναντι στα κοινά 

Ενδιαφέρον-συμμετοχή στα κοινά, 
δημοκρατικό φρόνημα, σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των δημοκρατικών ιδεωδών,  
διάλογος, πρόταξη των εθνικών 

συμφερόντων έναντι των  
προσωπικών επιδιώξεων. 

 
Στάση απέναντι στο έθνος 

Φιλοπατρία, εθνισμός, 
πατριωτισμός 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
 

Στάση απέναντι στα κοινά 
Αδιαφορία για τα κοινά,  
κομματικοποίηση, πόλωση της  
πολιτικής ζωής, ιδιοτέλεια, πρόταξη 
στενών προσωπικών και κομματικών 
συμφερόντων έναντι του κοινού και 
δημόσιου συμφέροντος, δωροληψία, 
δωροδοκία, διαφθορά 

 
Στάση απέναντι στο έθνος 
Εθνικισμός  
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Στάση απέναντι στα άλλα έθνη 
Υγιής οικουμενισμός, καθολικός 

ανθρωπισμός, προστασία και  
σεβασμός των ανθρωπίνων  

δικαιωμάτων, της δημοκρατίας  
και της ειρήνης, αλληλεγγύη 

 
Προϋποθέσεις 

Άτομο-προσωπικότητα 
(θετικά χαρακτηριστικά) 

Φορείς/θεσμοί κοινωνικοποίησης 
(οικογένεια, σχολείο,  

ΜΜΕ, πολιτεία) 
Οικονομικές συνθήκες 

Πρότυπα-αξίες 
Οικουμενικές συνθήκες 

 

 
 
Στάση απέναντι στα άλλα έθνη 
Νοσηρός οικουμενισμός, μίσος,  
ρατσισμός, μισαλλοδοξία,  
αποκλεισμός, εχθρότητα,  
ανταγωνισμός, φιλοπόλεμη διάθεση, 
μιλιταρισμός 
 
Αιτίες 
Άτομο-προσωπικότητα (προβλήματα) 
Δυσλειτουργία φορέων/θεσμών  
κοινωνικοποίησης (οικογένεια,  
σχολείο, ΜΜΕ, πολιτεία) 
Οικονομικές συνθήκες 
Ηθική κρίση - κρίση αξιών,  
τα προβαλλόμενα πρότυπα 
Οικουμενικές συνθήκες 

 
Ηθικά χαρακτηριστικά - ήθος - συμπεριφορά 

 
Όταν προβληματιζόμαστε για τη συμπεριφορά και γενικότερα για τις 

αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι σε πρόσωπα, ιδέες, θεσμούς, 
προτιμήσεις κ.λπ., είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για 
ορισμένους όρους. 

Ηθική: με τον όρο αυτόν εννοούμε τις ιδέες και πεποιθήσεις της 
πλειονότητας των μελών μιας κοινωνίας για το επιθυμητό και το 

ανεπιθύμητο, το δίκαιο και το άδικο, το καλό και το κακό, το ωραίο και 
το άσχημο.  

Χαρακτήρας-ήθος: από ψυχολογική άποψη είναι ο ιδιαίτερος 

τρόπος συμπεριφοράς.  
Συμπεριφορά: κάθε ανθρώπινος οργανισμός από τη φύση του 

είναι προικισμένος με δυνατότητες ώστε να αντιδρά στα ερεθίσματα του 

εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου. Η αντίδραση αυτή –ανεξάρτητα από 
τη μορφή που παίρνει (θετική ή αρνητική)– ονομάζεται συμπεριφορά. 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

Προσήλωση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, 
εξευγενισμός, εξανθρωπισμός,  

ηθικοποίηση, αυτάρκεια, αξιοπρέπεια, 
αυτοσεβασμός, μετριοφροσύνη, ήθος, 

μέτρο, συνέπεια λόγων και έργων,  
φιλαλήθεια, παρρησία, εγκράτεια, 

αυτοέλεγχος, αυτοπειθαρχία, 
ακεραιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
Υλισμός, υπερκαταναλωτισμός,  
δουλοπρέπεια, εγωισμός, αλαζονεία, 
υπεροψία, ευτέλεια, οκνηρία,  
νωθρότητα, ανευθυνότητα, 
καιροσκοπισμός, ανυποληψία,  
υπερβολή, απολυτότητα, εσωστρέφεια, 
ατομικισμός, ασέβεια, απειθαρχία,  
αγένεια, κυνισμός, αυταρχισμός,  
προπέτεια, ατιμία, ανειλικρίνεια,  
συκοφαντία, διαβολή, αχαριστία,  
υποκρισία, θράσος, φιληδονισμός, 
φιλαυτία, αμοραλισμός, αποχαλίνωση, 
ασυδοσία, οίηση, έπαρση, ιδιοτέλεια, 
παραβατική συμπεριφορά 
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2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τεχνολογικά επιτεύγματα 

ανθρωποκεντρική ανάπτυξη 

Κατοικία 

 

Ανέσεις 

 

Εργασία 

Τόπος διαμονής 

Ανθρώπινες πό-

λεις 

 

Φυσικό περιβάλλον 
Προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος 

Οικονομικός τομέας 

 
●   Βιώσιμη  

     αειφόρος  

     ανάπτυξη 

 

Πολιτισμός 

 

Άτομο 
 

●  Υγιείς 

     διαπροσωπικές  

     σχέσεις 

●  Δημιουργική 

     αξιοποίηση του 

     ελεύθερου χρόνου 

Πνευματικός τομέας 
●  Εκπαίδευση 

●  ΜΜΕ 

●  Τέχνες 

●  Αθλητισμός  κ.λπ. 

Κοινωνικός τομέας 

 
●  Κοινωνική δικαιοσύνη 

●  Κοινωνική συνοχή 

●  Σεβασμός ανθρωπίνων  

    δικαιωμάτων 

Πολιτικός τομέας 
●  Δημοκρατία 

●  Ευνομία 

●  Εύρυθμη λειτουργία  

     των κοινωνικών  
     θεσμών 

Διεθνής κοινότητα 

 
●  Ειρήνη 

●  Σεβασμός του  

    διεθνούς δικαίου 

●  Διεθνισμός 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

Βιοτικό επίπεδο: ο βαθμός κοινωνικής, ηθικής, πνευματικής ανάπτυ-
ξης μιας κοινωνίας. Ο όρος αναφέρεται στη δυνατότητα ικανοποίησης 

των βασικών αλλά και των πολιτιστικών αναγκών του ανθρώπου, αφού 
χωρίς τα απαραίτητα υλικά μέσα δεν μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβά-
νει τα πολιτισμικά αγαθά.  

Ευημερία: η αφθονία των αγαθών που αποτελούν βασική προϋπόθεση 
για μια άνετη και αξιοπρεπή διαβίωση.  
Ποιότητα ζωής: με τον όρο ποιότητα, σε επίπεδο ανθρώπινης ζωής, νο-
είται η ύπαρξη υλικών αγαθών, το ανώτερο βιοτικό επίπεδο σε συνδυα-
σμό με ένα ανώτερο επίπεδο πολιτιστικό, πνευματικό και ηθικό επίπεδο. 
Πρόκειται για έννοια-φράση με μεγάλο πλάτος, αφού περιλαμβάνει όλες 
τις πλευρές της ανθρώπινης ζωής, βιοτικό επίπεδο, φυσικό περιβάλλον, 
ευνοϊκό κοινωνικό περιβάλλον (εργασία, υγεία-περίθαλψη, κοινωνική 
πρόνοια, παιδεία, ψυχαγωγία, ελεύθερο χρόνο κ.λπ.), προαγωγή της ε-
πιστήμης και της τέχνης, ύπαρξη ευνομίας και ήρεμης κοινωνικής ζωής, 
ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων κ.λπ. 
 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Ο όρος ποιότητα ζωής συνδέεται με την ευτυχία, ακριβώς επειδή αναφέ-

ρεται στο σύνολο των περιβαλλοντικών συνθηκών και τρόπων ζωής που 
συμβάλλουν στη βιολογική, πνευματική, ψυχική και κοινωνική ολοκλή-

ρωση του ανθρώπου. 
 
Βιολογικός-υλικός τομέας 

● Η οικονομική ανάπτυξη πρόσφερε επάρκεια υλικών αγαθών. 

● Λόγω της ανάπτυξης των επιστημών και ειδικά της ιατρικής εξαλείφθη-

καν εστίες μόλυνσης και ασθενειών. 

● Διπλασιάστηκε  το όριο ζωής (πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο 

μέσος όρος ζωής ήταν 35 χρόνια, ενώ σήμερα είναι 78 χρόνια). 

● Παρατείνεται η ζωή του ανθρώπου, απολαμβάνει μακροζωία. 

 
Ψυχικός τομέας 
● Το άτομο αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά.  

● Βιώνει τη χαρά της ζωής με ηρεμία, γαλήνη, μα και την απολαμβάνει.  
● Ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα του κόσμου. 
● Αποκτά ισορροπία και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τη ζωή.  

 
Πνευματικός τομέας 

● Διακρίνεται για τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια.  
● Διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες.  
 

Κοινωνικός τομέας 
● Εμπνέεται από τον εθελοντισμό, προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες 

του στην κοινωνία (αγαθοεργία).  
● Έχει αρμονικές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. 



 

[75] 

 

Παράγοντες- αιτίες 

 

Α. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Τεχνολογία 

Τα τελειοποιημένα τεχνολογικά επιτεύγματα βελτίωσαν το βιοτικό επίπε-

δο των κοινωνιών, εκμηδένισαν τις αποστάσεις, μείωσαν τις ώρες εργασί-

ας και αύξησαν τον ελεύθερο χρόνο του σύγχρονου ανθρώπου. 

 

Οικονομικός παράγοντας 

● Η οικονομική ανάπτυξη κυρίως των μεταπολεμικών χρόνων έκανε την 

κατοικία πιο άνετη. Οι σύγχρονες κατοικίες εξυπηρετούν κυρίως τις υλι-

κές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά με τις σύγχρονες ανέσεις τού προσφέ-

ρουν και τη δυνατότητα να απολαμβάνει μια ανώτερη ποιότητα ζωής σε 

σχέση με τον άνθρωπο του μεταπολεμικού κόσμου. 

● Αναπτύχθηκαν τα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας. 

● Δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

 

Εργασία 

● Σήμερα η εργασία δεν είναι επίμοχθη όπως στο παρελθόν.  

● Η τεχνολογία άλλαξε τη μορφή της εργασίας, επέβαλε την εξειδίκευση. 

● Η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

συνέβαλαν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

 

Β. ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Ελεύθερος χρόνος - ψυχαγωγία 

Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας και τα τεχνολογικά επιτεύγματα που 

χρησιμοποιούνται για τις οικιακές εργασίες αύξησαν τον ελεύθερο χρόνο 

του ανθρώπου με αποτέλεσμα να μπορεί να ψυχαγωγείται. Έτσι: 

● ξεφεύγει από το καθημερινό του άγχος και γεύεται λίγη πρόσκαιρη χαρά  

● ασχολείται με αθλοπαιδιές και με πολιτιστικές εκδηλώσεις  

● ξεκουράζεται με την εναλλαγή εντυπώσεων και ποικίλων δραστηριοτήτων 

● έρχεται σε επαφή με τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και απολαμβάνει 

τις ωφέλειες της τέχνης. 

 

Μόρφωση 

● Αναβαθμίστηκε το μορφωτικό επίπεδο των λαών. 

● Ιδρύθηκαν σχολεία και κοινωφελή ιδρύματα. 

● Με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, χάρη στους Η/Υ, ο άνθρω-

πος έχει πρόσβαση στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά αγαθά της εποχής 

μας. Έτσι ολοκληρώνεται πνευματικά και ηθικά, βελτιώνεται με τη διά 

βίου εκπαίδευση, έχει περισσότερες δυνατότητες για αυτοπραγμάτωση.  

 

Πολιτική 

Στις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου ενισχύθηκαν τα δημοκρατι-

κά πολιτεύματα και κατοχυρώθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα με νό-

μους και θεσμούς. 
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ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

 
 

Δυτικές κοινωνίες 
 

Το γεγονός ότι η σύγχρονη ποιότητα ζωής στις δυτικές κοινωνίες είναι 
αναβαθμισμένη σε σχέση με το παρελθόν αποτελεί μια αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα. Ωστόσο αυτό αποτελεί τη μία όψη του νομίσματος.  
Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του τεχνολογικού πολιτισμού στις 

προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου, υπάρχουν συνθήκες που μαρ-
τυρούν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
 Οι παράγοντες που συντείνουν στην υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο και οι τρόποι αντιμετώπισής τους παρου-
σιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 

Τεχνολογία - οικονομία 

Η εσφαλμένη αντίληψη  
περί προόδου που σημαίνει  

κυριαρχία του τεχνοκρατισμού  

και της ποσότητας, 
η οποία εκτοπίζει την ποιότητα  

(ατροφία πνεύματος και ψυχής 
/συναισθήματος) 

  

Η κερδοσκοπία που  
κατέστησε το χρήμα σκοπό  

και τον άνθρωπο μέσο 

 
Ο καταναλωτισμός που μετατόπισε 

το κέντρο βάρους στο «έχειν»  
και όχι στο «είναι», αλλά και  

η εξειδίκευση, που οδηγεί στην 

πνευματική μονομέρεια 
 

 
 
 

 
Φυσικό - δομημένο περιβάλλον 

Η ζωή στις μεγαλουπόλεις, 

που χαρακτηρίζεται ως κοινωνία 
ταχύτητας με απρόσωπες σχέσεις 

 
Η καταστροφή του περιβάλλοντος 

με τις βλαβερές συνέπειες  

 
Τεχνολογία - οικονομία 

Η ορθολογιστική χρήση της μηχανής  
είναι απαραίτητη ώστε ο άνθρωπος να κα-
ταστεί δημιουργός και όχι υποχείριο του 
δημιουργήματός του, γιατί σήμερα έχει 
καταντήσει όργανο παραγωγής, απόλαυ-
σης και κατανάλωσης. Η μηχανή δεν εί-
ναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της πολιτι-
σμικής εξέλιξης· ο άνθρωπος ευθύνεται 
ανάλογα για τη χρήση ή κατάχρησή της 
 
Ο επιστήμονας απαιτείται να χρησιμο-
ποιεί τα επιστημονικά πορίσματα για το 
πανανθρώπινο καλό, την υγεία, τη 
μόρφωση των ατόμων και όχι για πυρη-
νικά όπλα και στρατιωτικούς εξοπλι-
σμούς. Η πρόθεσή του επιβάλλεται να 
είναι αγαθή, γιατί έχει κύρος και απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση 
 
Υιοθέτηση ενός λιτού και απλού τρόπου 
ζωής, στροφή στο «είναι» και όχι στο «έχειν» 
 
Φυσικό - δομημένο περιβάλλον 

Αναδόμηση των πόλεων 

 
Αποκέντρωση, που αποτελεί κίνητρο 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που δημιουργούνται στις σύγχρονες  
μεγαλουπόλεις 
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στην ψυχική και σωματική υγεία 
του ανθρώπου 

 
 

Ηθικοπνευματικός πολιτισμός 
Η κρίση των ΜΜΕ  

(αποχαυνωτικά πρότυπα)  

και η απραξία των διανοουμένων 
  

Η αδυναμία των φορέων αγωγής 

(οικογένεια και σχολείο)  
να νοηματοδοτήσουν τη ζωή  

των νέων με υψηλές αξίες  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Πολιτική 

Η υποταγή της πολιτικής  
εξουσίας στα συμφέροντα  

των οικονομικά ισχυρών  
και η κρίση της δημοκρατίας  

 

Ο ατομικισμός και η ηθική 
 του συμφέροντος,  

που ενισχύουν τον ανταγωνισμό  
και την ηθική σήψη 

 

Η έξαρση του φανατισμού 
με ό,τι αυτός συνεπάγεται  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ηθικοπνευματικός πολιτισμός 

Η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και 
κυρίως της οικογένειας και των ΜΜΕ 
μπορεί να αντισταθμίσει την κατάσταση. 
Κατ’ αρχάς, ο υπό αμφισβήτηση οικογε-
νειακός θεσμός χρειάζεται να λειτουργή-
σει με προοπτική τον σεβασμό στην προ-
σωπικότητα του παιδιού. Τα ΜΜΕ είναι 

αναγκαίο να ενημερώνουν σφαιρικά και 
πολυδιάστατα, πέρα από μηχανισμούς 
παραπληροφόρησης, ώστε να διαμορφώ-
νουν θετικά την παγκόσμια κοινή γνώμη, 
χωρίς υστεροβουλίες και σκοπιμότητες  
Ανθρωποκεντρική παιδεία που θα στηρίζε-
ται στην προσπάθεια για καλλιέργεια του 
πνεύματος και του ήθους, γιατί έτσι ο άν-
θρωπος θα προβληματιστεί και θ’ απορρί-
ψει το προβαλλόμενο καταναλωτικό μο-
ντέλο ζωής και αντιλήψεις που ναρκώνουν 
τη σκέψη του και τον αλλοτριώνουν   
 
Οι πνευματικοί ηγέτες οφείλουν να δια-
φωτίζουν τους ανθρώπους, αφού ο ρό-
λος τους είναι κυρίως κοινωνικός και 
παιδαγωγικός   
 
Πολιτική 

Η πολιτεία έχει χρέος να επιδείξει μέρι-
μνα για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 
βιοτικού επιπέδου και να καταβάλει 
ουσιαστική προσπάθεια για τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής στις πόλεις, τη δι-
καιότερη οργάνωση της κοινωνίας κ.ά.   
Απαιτείται επίσης σύγχρονο νομικό 
πλαίσιο, ενίσχυση της δημοκρατίας και 
εξυγίανση της πολιτικής εξουσίας, ώστε 
να υπηρετεί το πανανθρώπινο καλό 
(κράτος πρόνοιας και δικαιοσύνης). Α-
ναγκαία είναι και η ενεργός συμμετοχή 
του πολίτη στη δημόσια ζωή, χωρίς κομ-
ματισμούς και εμπάθειες, με γνώμονα το 
κοινό καλό και τη στήριξη  του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος. Η ανάληψη των υ-
ποχρεώσεών μας δίνει το δικαίωμα να 
ελέγχουμε την εκάστοτε εξουσία, η οποία 
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Διεθνής κοινότητα 
Η παγκοσμιοποίηση  

που αλλοτριώνει την εθνική  

ταυτότητα των λαών  
και τους απομακρύνει  

από υγιείς παραδοσιακές αξίες 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ατομική ευθύνη 

Αδιαφορία, ηθικός  
αμοραλισμός, ατομικισμός,  

υπερκαταναλωτισμός, υλισμός, 

ευδαιμονισμός, ιδιώτευση 

οφείλει να σέβεται τον πολίτη και να τη-
ρεί το κανονιστικό πλαίσιο της κοινωνίας 
με αγαθή προαίρεση χωρίς να δημαγω-
γεί.  Η δημοκρατία χρειάζεται πολίτες 
συνειδητοποιημένους και πρόθυμους 
στην προσπάθεια της πολιτικής ομαλότη-
τας  
 
Η ύπαρξη πολιτικής συνείδησης και η 
ενσυνείδητη εφαρμογή των νόμων, ώστε 
οι πολίτες ν’ αντιληφθούν τα καθήκοντά 
τους και να δράσουν με άξονα το πνεύ-

μα συνεργασίας και κοινωνικότητας, 
αποτρέποντας φαινόμενα κοινωνικής 
παραβατικότητας, που οδηγούν στον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τη δυστυχία   
 
Διεθνής κοινότητα 

Η επαφή με την παράδοση, δηλαδή με 
τα ζωντανά στοιχεία του παρελθόντος, 
αποτελεί ισχυρό αντέρεισμα για την 
προώθηση διαχρονικών και άφθαρτων 
αξιών, προκειμένου ο σύγχρονος  
άνθρωπος να πορευθεί στον δρόμο  
της αγάπης και της ειρήνης, της συμφι-
λίωσης με τον συνάνθρωπο και τη φύση, 
χωρίς εκδικητικές τάσεις και κατακτητι-
κή μανία. Η παράδοση δίνει το έναυσμα 
για γνώση του παρελθόντος, γεγονός 
που αποτελεί κινητήριο μοχλό για την 
πρόοδο και την ποιότητα ζωής 
 
Ατομική ευθύνη 

Η αυτοκριτική αποτελεί ουσιαστική  
προϋπόθεση για τη διάπλαση  
προσωπικοτήτων με μέτρο και αίσθηση 
του καθήκοντος, ώστε να υπερβούμε  
την αδιαφορία και την ιδιοτέλεια  
καθώς και να ιεραρχήσουμε τις  
ανάγκες μας πάνω σε μια βάση  
ορθή και όχι αποκλειστικά στο χρήμα   
 
Το άτομο οφείλει να επιδιώκει  
την ποιότητα στη ζωή του, δίνοντας  
έμφαση στην πνευματικότητα και  
την ηθικότητα με σκοπό την κατάκτηση 
της αυτογνωσίας. Ειδικότερα,  
επιβάλλεται να βλέπει τον κόσμο με  
κριτική ματιά, να επιδεικνύει δύναμη 
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ψυχής και αντίσταση στη μαζοποίηση, 
τον υλισμό και τον ατομικισμό, να ιε-
ραρχεί τις ανάγκες του, να επιδιώκει τη 
γνήσια ψυχαγωγία και να σέβεται τη 
φύση, προκειμένου να απολαμβάνει 
ένα ανώτερο επίπεδο ζωής.  

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτος κόσμος 

 
Στις υπανάπτυκτες χώρες είναι σαφές ότι δεν γίνεται λόγος για ποιότητα 
ζωής, αφού οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Συγκεκριμένα, ο τρίτος κό-

σμος υποφέρει διότι εκεί επικρατούν: 
 υψηλά ποσοστά ανεργίας, αδυναμία επαγγελματικής απασχόλη-

σης  
 άθλιες συνθήκες επιβίωσης και διαβίωσης (π.χ. υποσιτισμός, αβιτα-

μίνωση, έλλειψη πόσιμου νερού, απουσία αποχετευτικού δικτύου) 

 ασθένειες και λιμοί· το πλήθος των λοιμωδών νοσημάτων, η έλλει-
ψη φαρμάκων και η απουσία εμβολισμών αποδεκατίζουν τους 
πληθυσμούς, που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη θνησιμότητας κυ-

ρίως στην παιδική ηλικία  
 αναλφαβητισμός, πνευματικός σκοταδισμός, προκαταλήψεις και 

δεισιδαιμονίες που εγκλωβίζουν και περιχαρακώνουν τη σκέψη 
 ολοκληρωτικά καθεστώτα, κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, πόλεμοι, βία και δουλεία  

 υπερπληθυσμός λόγω της απουσίας οικογενειακού προγραμματι-
σμού.  
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2.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
 

 

 Νέοι 

 Παιδιά-έφηβοι 

 Γυναίκες 

 Γονείς 
 Εργαζόμενοι 

 ΄Ανεργοι 

 Αθλητές 

 Επιστήμονες 

 Δάσκαλοι 
 Πνευματικοί 

άνθρωποι 

 Πολιτικοί 

 Δημοσιογράφοι 

 Καλλιτέχνες 

 Λαός 
 Μειονότητες 

 Ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες 

 Οικονομικά 

ισχυροί 
 Φτωχοί 

 Τεχνοκράτες 

 Μορφωμένοι 

 Αναλφάβητοι 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

 

 Οικογένεια 

 Εκπαίδευση 

 Κράτος 

 Μ.Μ.Ε. 
 Εκκλησία 

 Εργασία 

Κ.λπ. 

 

 
 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Κοινές επιδιώξεις 

 Συνεργασία 

 Καταμερισμός 
εργασίας 

 Κοινωνικοί ρόλοι 

 Θέσεις 

 Δικαιώματα-

υποχρεώσεις 
 Επικοινωνία 

 Συνοχή(;) 

 Στάσεις/αντιλήψεις 

 Συλλογικά 

χαρακτηριστικά 

 Κοινωνική συνείδηση 
 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
 Ανισότητες 

 Ανταγωνισμοί 

 Προκαταλήψεις 

 Συγκρούσεις 

 
 

 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 Οικογένεια 

 Σχολείο 

 Θρησκεία 

 Κράτος 

 Μ.Μ.Ε. 
 Ομάδες 

συνομηλίκων 

 Εργασιακό 

περιβάλλον 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Α. 

Μεταβίβαση 

πολιτισμικών στοιχείων  

 
 

Γνώσεις, αξίες, ιδέες, 

πρακτικές τεχνικές, 

συνήθειες, 

κοινωνικές, 
αισθητικές, ηθικές, 

πολιτικές, 

οικονομικές 

αντιλήψεις, 

ιδεολογίες, πρότυπα, 

είδωλα κ.λπ. 
Β. 

Εκμάθηση ρόλων 

 

 

ΜΕΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 μίμηση-ταύτιση          

διδασκαλία 

 έπαινοι             

 εντολές-συστάσεις 

 κυρώσεις  
 επιπλήξεις 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

Κοινωνία: σύνολο ανθρώπων που συμβιώνουν σ’ έναν τόπο ή σε μιαν 
εποχή.   
Κοινωνικότητα: Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να δημιουργεί σχέσεις και 

φιλικούς δεσμούς με τους συνανθρώπους του. 
Μάζα: ο όρος χρησιμοποιείται για  να δηλώσει ένα πλήθος ανθρώπων, τα 
μέλη του οποίου χάνουν την ατομικότητά τους και μεταβάλλονται σε 

όχλο. 
Κοινωνική ομάδα: ως κοινωνική ομάδα εννοούμε ένα οργανωμένο 

σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινούς σκοπούς για την επίτευξή των 
οποίων συνεργάζονται και επικοινωνούν. Τα μέλη των κοινωνικών 
ομάδων αποκτούν συνείδηση των κοινών τους στοιχείων δηλ. έχουν την 

αίσθηση ότι αποτελούν ομάδα με χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν 
από άλλες υπο-ομάδες της κοινωνίας.     

Κοινωνική θέση: η θέση που κατέχει το άτομο σε μια κοινωνική 
ομάδα. Η θέση αυτή συνδέεται με το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη θέση. 

Γόητρο: το κύρος που απολαμβάνει ο κάτοχος μιας θέσης μέσα στην 
κοινωνία. 
Ελίτ: ομάδα προσώπων που κρατούν, σε οποιαδήποτε κοινωνία, 

εξέχουσες θέσεις, οι εκλεκτοί μιας ομάδας ή κοινωνίας. 
Κοινωνικός ρόλος: ο όρος αναφέρεται σε προκαθορισμένες 

συμπεριφορές και προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τον κάτοχο μιας 
κοινωνικής θέσης. Κάποιοι κοινωνικοί ρόλοι αξιολογούνται ως ιδιαίτερα 
σημαντικοί για την πρόοδο και την εξέλιξη της κοινωνίας (π.χ. γονέας, 

πνευματικός άνθρωπος, επιστήμονας, δάσκαλος, κριτικός, καλλιτέχνης, 
δημοσιογράφος, πολιτικός)  

Κοινωνικοί θεσμοί: τρόποι οργάνωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας 
στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής. Καθιερώνονται και επιβάλλονται από 
την κρατική εξουσία με βασικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της. 

Κοινωνικοποίηση: (στην κοινωνική ψυχολογία) η διαδικασία με την 
οποία ένα άτομο μαθαίνει να προσαρμόζεται στην ομάδα αποκτώντας την 
κοινωνική συμπεριφορά που εγκρίνει η ομάδα .Συντελείται 

ανεπαίσθητα, σταδιακά και ασυνείδητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου και πραγματώνεται με τη μεταβίβαση πολιτισμικών 

στοιχείων στα μέλη των κοινωνικών ομάδων. 
Κοινωνικός έλεγχος: είναι το σύνολο των μέσων (προτροπές, αμοιβές, 
επιβραβεύσεις, δικαστικές ποινές) με τα οποία η κοινωνία παρακινεί και 

εξαναγκάζει τα μέλη της να συμμορφώνονται με τους κοινωνικά 
αποδεκτούς τρόπους σκέψης και δράσης.  

Εσωτερίκευση: η αφομοίωση από το άτομο στοιχείων γνώσης, 
προτύπων συμπεριφοράς, πολιτισμικών, αξιών κτλ. και η αποδοχή τους 
ως στοιχεία της δικής τους προσωπικότητας 

Κοινωνικός κομφορμισμός: η τάση του ανθρώπου να ακολουθεί τις 
κυρίαρχες αντιλήψεις και συμπεριφορές της ομάδας στην οποία ανήκει. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Κοινωνικότητα και ένταξη σε κοινωνικές ομάδες 
 

 Όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν ή επιδιώκουν να κατακτήσουν μια θέση 
στην οικογένεια, το σχολείο, τη γειτονιά, την τοπική κοινωνία, την παρέα 
κ.λ.π.  

 
Αιτίες 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο τα άτομα εντάσσονται σε κοινωνικές 

ομάδες είναι  
 η ανάγκη να καλύψουν την έμφυτη κοινωνικότητά τους, δηλ. 

την αίσθηση του «ανήκειν» και  
 άλλες βασικές τους ανάγκες όπως τις βιολογικές (τροφή, στέγη, 

ενδυμασία, υγεία κ.α.),  

 την ανάγκη για ασφάλεια, γνωστικές ανάγκες (μόρφωση, έρευνα) 
και κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες , αφού το άτομο δεν 

είναι αύταρκες.  
-΄Ετσι, τα κοινά συμφέροντα(επαγγελματικά ή οικονομικά) τον οδηγούν 
σε ένταξη σε   σωματεία, συνδικαλιστικά όργανα, κόμματα κ.α.  

-Τα κοινά ενδιαφέροντα τον στρέφουν σε αθλητικούς ή πολιτιστικούς 
συλλόγους, σε κινήματα, σε εθελοντικές ομάδες κ.α. 
-Η τάση των ανθρώπων για απόκτηση ταυτότητας και διαφοροποίησης 

από το σύνολο αποτελεί συνηθισμένο λόγο ένταξης των νέων σε ομάδες 
που ξεχωρίζουν για την εμφάνιση ή την ιδεολογία τους. 

 
Δυσκολίες 
 Η ζωή στις μεγαλουπόλεις (μαζικότητα,ανωνυμία, 

αποπροσωποποίηση) 
 Ατομικισμός-ανταγωνισμός 
 Ηθική και κοινωνική κρίση 

 Υλισμός-ευδαιμονισμός 
 Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής 

 ΄Ελλειψη ελεύθερου χρόνου 
 Κατάχρηση του διαδικτύου-εξάρτηση 
 Δυσλειτουργία των φορέων κοινωνικοποίησης 

 Πολυπολιτισμικότητα-ρατσισμός-ξενοφοβία 
 

Κοινωνικές ομάδες 
Ως κοινωνική ομάδα εννοούμε ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που 
έχουν κοινούς σκοπούς για την επίτευξή των οποίων συνεργάζονται και 

επικοινωνούν. Τα μέλη των κοινωνικών ομάδων αποκτούν συνείδηση των 
κοινών τους στοιχείων δηλ. έχουν την αίσθηση ότι αποτελούν ομάδα με 
χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες υπο-ομάδες της 

κοινωνίας (κοινωνική συνείδηση).        
 Οι άνθρωποι ανήκουν ταυτόχρονα σε πολλές και διαφορετικές μεταξύ 

τους κοινωνικές ομάδες (π.χ. στην οικογένειά τους, στο σχολείο, την 
τοπική κοινωνία, σε κάποιο σύλλογο αθλητικό, επιστημονικό, 
πολιτιστικό κ.λ.π 
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Κοινωνική θέση-υποχρεώσεις-δικαιώματα 
 Οι άνθρωποι κατά τη συλλογική τους δράση σε κοινωνικές ομάδες  

καταλαμβάνουν μια συγκεκριμένη κοινωνική θέση ανάλογα με την 
ομάδα (π.χ. δάσκαλος, σύζυγος, παιδί, υπάλληλος, εργοδότης) και τα 

κοινωνικά τους χαρακτηριστικά ( ηλικία, μόρφωση, δεξιότητες, 
προσόντα).Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τη θέση που κατέχει κάθε 
άτομο στην ομάδα ή την ευρύτερη κοινωνία κατέχει περισσότερη ή 

λιγότερη δύναμη/εξουσία σε σχέση με τους άλλους και έχει 
περισσότερες ή λιγότερες  υποχρεώσεις και δικαιώματα (π.χ. διευθυντής, 
εργαζόμενος, διευθυντής σχολείου, δάσκαλος, μαθητής κ.λ.π.) 

Ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που απολαμβάνει κάποιος ανάλογα με τη 
θέση του σε μια κοινωνική ομάδα, όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από 

ηλικία, φύλο, καταγωγή, οικονομική δύναμη, με μόνη την ιδιότητά τους 
ως άνθρωποι μπορούν να διεκδικούν αγαθά, προϋποθέσεις ή υπηρεσίες 
που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή τους (σωματική, πνευματική, 

κοινωνική) δηλ. τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση τις εξαγγελίες της 
Οικουμενικής διακήρυξης. 

 
Κοινωνικοί ρόλοι 
Ανάλογα με την κοινωνική του θέση σε μια ομάδα, ο άνθρωπος υιοθετεί 

κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά που συνδέεται με αυτήν, δηλ. κάθε 
κοινωνική θέση συνδέεται με κοινωνικούς ρόλους και τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις και δικαιώματα. Κάποιοι κοινωνικοί ρόλοι αξιολογούνται 
ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την πρόοδο και την εξέλιξη της κοινωνίας 
(π.χ. γονέας, πνευματικός άνθρωπος, επιστήμονας, δάσκαλος, κριτικός, 

καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, πολιτικός ) Τους ρόλους αυτούς και την 
αντίστοιχη συμπεριφορά τους μαθαίνουν τα άτομα από τα πρώτα στάδια 
της ζωής τους μέσα από το παιχνίδι, στην οικογενειακή και σχολική ζωή, 

από τα προβαλλόμενα πρότυπα-είδωλα  κάθε κοινωνίας. 
 

Κοινωνικοί κανόνες 
 Οι κοινωνικοί ρόλοι προσδιορίζονται από συγκεκριμένους κοινωνικούς 
κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων στα πλαίσια της 

κοινωνικής ζωής. (π.χ. σχολικοί κανόνες, κανόνες που ρυθμίζουν τις 
εργασιακές υποχρεώσεις και σχέσεις μας, κανόνες που ρυθμίζουν τη 
στάση και τις υποχρεώσεις μας ως πολιτών κ.λ.π.) Οι κοινωνικοί κανόνες 

είναι πρότυπα συμπεριφοράς που διαμορφώνονται με βάση τις αξίες 
κάθε κοινωνίας. Εξυπακούεται ότι τα άτομα μετέχουν ταυτόχρονα σε 

πολλές κοινωνικές ομάδες, κατέχουν διαφορετικές θέσεις, γεγονός που 
οδηγεί αρκετές φορές σε σύγκρουση ρόλων, δηλ. σε αδυναμία να 
ανταποκριθούν σε κάποιες υποχρεώσεις που συνδέονται με το ρόλο 

τους. 
 

Κοινωνική συνοχή 
 Βασική επιδίωξη κάθε κοινωνικής ομάδας είναι η διασφάλιση και 
διατήρηση της συνοχής της (δηλ. της ενότητάς της). Οι δεσμοί ανάμεσα 

στα μέλη μιας ομάδας ενισχύονται , όταν τα μέλη επικοινωνούν, 
αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, συνεργάζονται ομαλά, όταν υπακούουν σε 
κοινούς κανόνες, χρησιμοποιούν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας 
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(γλώσσα), συμμερίζονται κοινές αξίες ( δηλ. διαμορφώνουν κοινές 
αντιλήψεις για το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο, το ωραίο και 

το άσχημο.) Κάθε κοινωνική ομάδα, επομένως, χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από τους κανόνες, τον 

τρόπο συνεργασίας, το βαθμό συνοχής, τις επιδιώξεις, τα προβλήματα 
συνεργασίας κ.λ.π. 
 

Κοινωνική προσαρμογή  
 Η συμμόρφωση και η προσαρμογή του ατόμου στον τρόπο ζωής της 
κοινωνικής ομάδας στην οποία συμμετέχει αποτελεί βασικό στοιχείο 

τόσο για τη συνοχή της κοινωνικής ομάδας όσο και για την ψυχική 
ισορροπία του ατόμου, γι΄αυτό το φαινόμενο του κοινωνικού 

κομφορμισμού (δηλ. η τάση του ανθρώπου να προσαρμόζει τη 
συμπεριφορά του στις συνήθειες, τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες, τα ήθη 
και τα έθιμα της κοινωνίας) προκαλεί πολλές φορές το φαινόμενο της 

μαζοποίησης ( δηλ. την απώλεια της ατομικότητας του ανθρώπου) 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Κοινωνικοποίηση 
Είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα ως μέλη μιας  κοινωνίας 

μαθαίνουν τις κοινωνικές αξίες και τους κοινωνικούς κανόνες της 
συγκεκριμένης κοινωνίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίον το άτομο 

ενσωματώνεται στην κοινωνία του(μέσω των κοινωνικών ομάδων στις 
οποίες συμμετέχει) και εντάσσεται στην κουλτούρα του(δηλ. το σύνολο 
των γνώσεων, των αξιών, των κανόνων συμπεριφοράς κ.λ.π.). Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα μέλη των κοινωνικών ομάδων και της κοινωνίας 
εσωτερικεύουν τους κοινωνικούς κανόνες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις 
αποδεκτές στάσεις της κοινωνίας με αποτέλεσμα τη συμμόρφωση και την 

προσαρμογή τους σ΄αυτήν.  

Κοινωνικοί θεσμοί 

 Είναι οι σταθερές κοινωνικές διαδικασίες, με τις οποίες η κοινωνία 

επιχειρεί τη λύση των μόνιμων προβλημάτων της. Δημιουργούνται για να 

ικανοποιούν ανάγκες ατομικές και συλλογικές, γι αυτό  καλύπτουν 

όλους τους τομείς της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Είδη θεσμών:  οικογενειακοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί, 

οικονομικοί  
Φορείς κοινωνικοποίησης 

Η διαδικασία μεταβίβασης των πολιτισμικών στοιχείων μιας κοινωνίας 
στα μέλη των κοινωνικών ομάδων συντελείται συστηματικά και 
μεθοδευμένα αλλά και ανεπαίσθητα και ασυνείδητα μέσω των φορέων 

κοινωνικοποίησης.        
Βασικοί Φορείς Κοινωνικοποίησης: 

(1) Οικογένεια 
(2) Σχολείο 
(3) Θρησκεία 

(4) Κράτος 
Δευτερεύοντες Φορείς Κοινωνικοποίησης: 
(1) Μ.Μ.Ε. 

(2) Ομάδες συνομηλίκων ή ομηλίκων (= φίλοι) 
(3) Γείτονες 

(4) Εργασιακό περιβάλλον (συνάδελφοι, κτλ) 
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Υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους βασικούς και 

δευτερεύοντες φορείς κοινωνικοποίησης: Οι βασικοί φορείς έχουν σαν 
σκοπό τους τη μεθοδική και συστηματική μετάδοση αξιών, κανόνων, και 

γενικά όλων των στοιχείων της κυρίαρχης κουλτούρας (το σχολείο π.χ. 
αναλαμβάνει τον ρόλο της διαπαιδαγώγησης, ενώ σε παλαιότερες 
κοινωνίες, υπήρχε ο θεσμός της μαθητείας), ενώ οι δευτερεύοντες φορείς 

απλώς μεταδίδουν μηνύματα και επιβάλλουν πρότυπα στα άτομα-μέλη. 

 

Σημαντικότεροι θεσμοί/φορείς κοινωνικοποίησης 

 

α) Η οικογένεια: Εξασφαλίζει την υλική και ηθική προστασία των 

ατόμων,  την αναπαραγωγή του είδους,  αναλαμβάνει ρόλο 

διαπαιδαγωγητικό για τους νέους ανθρώπους.Στην οικογένεια  ξεκινά η 

διαδικασία προετοιμασίας του νέου για την ένταξή του σε άλλες 

κοινωνικές ομάδες. Η οικογένεια  ασκεί κοινωνικό έλεγχο ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμπεριφορά εκείνη, που είναι αποδεκτή από την 

κοινωνία. 

β) Η εκπαίδευση:  Αποβλέπει στην πνευματική – ηθική ολοκλήρωση 

του ανθρώπου, τη διάπλαση και καλλιέργεια των κοινωνικών 

γνωρισμάτων που συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, 

αναλαμβάνει την επαγγελματική προετοιμασία του νέου. 

γ) Ο θεσμός της πληροφόρησης Με τις διάφορες λειτουργίες που 

επιτελεί (ενημέρωση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, προβολή του πολιτισμού) 

παίζει σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των πολιτών, στον έλεγχο της 

εξουσίας, στη διεύρυνση της δημοκρατίας, στην πνευματική ανύψωση 

του πολίτη, στην κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίησή του με την 

προϋπόθεση ότι λειτουργεί με βάση τους κανόνες της δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας. 

δ) Η εργασία: Συμβάλλει  στην κάλυψη προσωπικών και κοινωνικών 

αναγκών με αποτέλεσμα την απόκτηση ανεξαρτησίας , τη χειραφέτηση 

του ανθρώπου και την κοινωνική καταξίωσή του. Προϋποθέσεις: 

εργασιακές συνθήκες, εργασιακά δικαιώματα. 

ε)  Το κράτος:  Με νόμους δημιουργεί όλα τα είδη των θεσμών που 

είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. 

Συντονίζει και ελέγχει  τη δημόσια διοίκηση, τα Μ.Μ.Ε. τα νοσοκομεία, 

τα σχολεία, τους δήμους και τις νομαρχίες, όλα τα υπουργεία κ.λπ. 

Προϋπόθεση: Δημοκρατικό καθεστώς 

στ) Η δικαιοσύνη: Το κράτος δικαίου και η τήρηση των νόμων 

εξαρτάται από  την ομαλή λειτουργία του θεσμού της δικαιοσύνης. Όταν 

οι δικαστικοί λειτουργοί ανταποκρίνονται στον ύψιστο κοινωνικό τους 

ρόλο , τότε ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής και αποκτά εμπιστοσύνη στο 

κράτος και τους υπόλοιπους θεσμούς με αποτέλεσμα να εξομαλύνονται 

οι κοινωνικές διαφορές που οδηγούν σε συγκρούσεις. 
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Αποτελέσματα 

Όταν οι θεσμοί εκσυγχρονίζονται και λειτουργούν αποτελεσματικά  

συμβάλλουν στην ολοκλήρωσή του ανθρώπου: υλική – πνευματική – 

ηθική –κοινωνική – πολιτική με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με 

διαφάνεια και με μόνο σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 

κοινωνίας. Η σημασία των θεσμών για την εύρυθμη λειτουργία της 

κοινωνίας είναι καταλυτική διότι προσδιορίζουν το πλαίσιο δράσης των 

ατόμων και αποσαφηνίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Επίσης, λειτουργούν ως φορείς κοινωνικοποίησης αφού προωθούν τη 

συνεργατικότητα , προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς και σκέψης. 
 

Αιτίες δυσλειτουργίας των φορέων κοινωνικοποίησης  

 

 Πολιτική κρίση-πολιτική αστάθεια, ακυβερνησία, ατιμωρησία 

 Οικονομική κρίση 

 Κοινωνικά προβλήματα 

 Κοινωνικές αδικίες 

 Διαβρωτικός ρόλος των Μ.Μ.Ε. 

 Σαθρά πρότυπα 

 Ηθικός εκφυλισμός-αμοραλισμός 

 Ατομική ανευθυνότητα, αδιαφορία 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

Δυσλειτουργία κοινωνικών θεσμών             Αποτελεσματική λειτουργία θεσμών    
 

Αιτίες-κίνδυνοι-αρνητικά 
αποτελέσματα 

 
Κοινωνική αναστάτωση, κρίση 

κοινωνικών θεσμών, απουσία κράτους 
πρόνοιας, κοινωνικών παροχών, 

κοινωνικά 
προβλήματα( αδικίες, ανισότητες, 
ανεργία) δημιουργούν κοινωνικό 

αναβρασμό και 
επιδεινώνουν την κρίση της κοινωνίας, 
κοινωνική οπισθοδρόμηση, διόγκωση 
κοινωνικών προβλημάτων, κοινωνική 

στασιμότητα 
 

Κοινωνική ανελευθερία  
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(εκμετάλλευση γυναικών,, παιδιών, 
μεταναστών, μειονοτήτων, κ.λ.π.), 

κοινωνικές ανισότητες, αναξιοκρατία, 
μεροληπτική δικαιοσύνη, κοινωνική 

αδικία, ταξικές και φυλετικές 
διακρίσεις   

 

Θετικά αποτελέσματα-προτάσεις 
 

 
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, 
παροχή κοινωνικής πρόνοιας 
κοινωνική ευρυθμία, ευημερία και 
αρμονία , διασφάλιση κοινωνικής 
συνοχής , μεταρρυθμίσεις, κοινωνική 
πρόοδος, ανακατατάξεις, 
αναθεωρήσεις, εκσυγχρονισμός των 
θεσμών , καταπολέμηση φαινομένων 
κοινωνικής παθογένειας, κοινωνικό 
κράτος  
 
 
Κοινωνική ελευθερία 
 εδραίωση κοινωνικών ελευθεριών –
ισοτιμία – ισονομία – αξιοκρατία – 
δικαιοσύνη 
Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Ανεκτικότητα, αλληλεγγύη 
 
 
 



[89] 

 

΄Ατομο 
 

Πνευματικά 
Μαζοποίηση, αλλοτρίωση, 

χειραγώγηση,  μονομέρεια, ακρισία, 
τυποποίηση, απώλεια 

δημιουργικότητας, έλλειψη 
πρωτοτυπίας 

 
Ηθικά-κοινωνικά 

Λόγω της ηθικής κρίσης:Κρίση 
ανθρώπινων σχέσεων  

 

έλλειψη-δυσκολία κοινωνικής 
προσαρμογής και επικοινωνίας, 
αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, 

απανθρωπιά, κοινωνική αλλοτρίωση , 
αποπροσωποποίηση, 

περιθωριοποίηση, αποκλεισμός, 
ασυνενοησία, αντιπαλότητα, 

ρατσισμός,  συγκρούσεις, διχόνοια, 
στείρος ανταγωνισμός ανομική 

συμπεριφορά, παραβατικότητα,  βία – 
εγκληματικότητα, χρήση αθέμιτων 

μέσων, ναρκωτικά και άλλα φαινόμενα 
κοινωνικής νοσηρότητας στείρος,  

ατομικισμός , ωφελιμιστικό πνεύμα, 
υπολογιστικές σχέσεις,  υστεροβουλία, 

ιδιοτέλεια, απροθυμία τήρησης των 
υποχρεώσεων και των καθηκόντων, 

άμβλυνση της κοινωνικής συνείδησης,  
επικράτηση ατομικισμού και στείρου 
ανταγωνισμού , απουσία κοινωνικής 
συνείδησης ,  ο σημερινός άνθρωπος 

είναι νάρκισσος και φίλαυτος, τον 
χαρακτηρίζει «αλαζονεία της δύναμης» 

και αδιαφορεί για το καλό της 
κοινότητας , δεν αναγνωρίζει την 

κοινωνική προσφορά των άλλων,  
 

Ψυχικά 
απομόνωση, μοναξιά,  ανωνυμία στο 

πλήθος ,εσωστρέφεια, καχυποψία, 
αβεβαιότητα, ανασφάλεια, άγχος, 

δυστυχία 
 

Πολιτικά 
Πολιτική αδιαφορία, φανατισμός, 

προπαγάνδα, μεσσιανισμός 

΄Ατομο 
 
Πνευματικά 
κριτική και δημιουργική αφομοίωση 
των κανόνων και αξιών της κοινωνίας, 
δεκτικότητα σε νέες ιδέες, εύκολη 
επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών-
γνώσεων 
 
Ηθικά-κοινωνικά 
Με την επικράτηση ανθρωπιστικών 
ιδανικών 
 

εύκολη προσαρμογή, κοινωνική 
ένταξη , κοινωνική ευαισθησία, 
αναγνώριση της κοινωνικής 
προσφοράς των άλλων, 
φιλευσπλαχνία, φιλανθρωπία, 
φιλαλληλία, συνεργασία, συλλογική 
δράση, κοινή προσπάθεια, 
ομαδικό/συλλογικό  πνεύμα,  
αποβολή εγωισμού, ατομικισμού, 
ανεκτικότητα, υγιείς διαπροσωπικές 
σχέσεις, κοινωνική αποδοχή, 
αλληλεγγύη, υποχωρητικότητα, 
συμβιβασμός,  εθελοντισμός, άμιλλα, 
ομοψυχία, συναίνεση, 
διαλλακτικότητα, εκπλήρωση   
κοινωνικών   ρόλων, καλοπροαίρετη 
κοινωνική κριτική , σεβασμός της 
νόμους  κοινωνική συνείδηση  
πρόταξη κοινού καλού σε σχέση με το 
στενά εννοούμενο ατομικό συμφέρον,  
επικοινωνία «εγώ – εσύ» με το 
ευρύτερο «εμείς» , σεβασμός των 
αναγκαίων όρων της κοινωνικής ζωής, 
αλληλοβοήθεια, αλληλοκατανόηση, 
αλληλοϋποστήριξη 

  
 
Ψυχικά 
φιλία, συντροφικότητα,  εμπιστοσύνη, 
ασφάλεια, ψυχική ικανοποίηση, 
προϋποθέσεις για προσωπική ευτυχία 
και ευημερία 
 
Πολιτικά 
Ενδιαφέρον και συμμετοχή στα κοινά, 
ενεργοποίηση, αγωνιστικότητα, 
διεκδίκηση δικαιωμάτων, συμμετοχή 
στο διάλογο, δημιουργική κριτική 
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 Διάρκεια κοινωνικοποίησης. 
Πρόκειται για μια διαδικασία συμμόρφωσης και 

προσαρμογής(κοινωνικής, επαγγελματικής, πολιτικής, ηθικής κ.λ.π.)  
που διαρκεί εφόρου ζωής, αφού το άτομο αλλάζει διαρκώς ρόλους καθώς 

συμμετέχει σε νέες κοινωνικές ομάδες. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Η κοινωνικοποίηση ως συνεχής διαδικασία μάθησης 
 

«Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης πραγματοποιείται καθ' όλη τη 

διάρκεια της ζωής του ατόμου. Για το λόγο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η 
κοινωνικοποίηση αποτελεί μια διά βίου κοινωνική μάθηση. 
      Στην πορεία της ζωής του το άτομο αναλαμβάνει πολλούς και 
διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους (το σύνολο των συμπεριφορών που 
αναμένονται από ένα άτομο το οποίο κατέχει μια συγκεκριμένη κοινωνική 
θέση*). Επομένως η κοινωνικοποίηση δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αλλά και 
τους ενηλίκους. 
Αλλά και το άτομο επιτελεί μέσα στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της 
ζωής του πολλούς και διαφορετικούς ρόλους: παιδί, σύζυγος, γονέας, 
γιαγιά, παππούς. 
Η πολιτική κοινωνικοποίηση του ατόμου ξεκινά ήδη από την οικογένεια 
(π.χ. ως παιδί συνοδεύει τους γονείς του στις κάλπες), συνεχίζεται στο 
σχολείο με τη συμμετοχή του στα μαθητικά συμβούλια και εντείνεται με την 
ενηλικίωσή του και τη συμμετοχή του σε εκλογές, σε πολιτικά κόμματα, σε 
ενώσεις ή σε συλλόγους κτλ. 
Αντίστοιχα η επαγγελματική κοινωνικοποίηση του ατόμου ξεκινά από την 
οικογένεια (π.χ. επαγγελματικά πρότυπα των γονέων), συνεχίζεται στο 
σχολείο με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και κλιμακώνεται με την 
είσοδο του ατόμου στο χώρο της εργασίας. 
Μέσω των διαφορετικών κοινωνικών ρόλων που αναλαμβάνει το άτομο 
εσωτερικεύει τα πρότυπα συμπεριφοράς που οριοθετούν τις ενέργειές του 
(π.χ. ο ρόλος του πατέρα μέσα στην οικογένεια, ο ρόλος του στο 
επαγγελματικό πεδίο, ο πολιτικός ή συνδικαλιστικός ρόλος κτλ.). Από τους 
ρόλους αυτούς απορρέουν διαφορετικές υποχρεώσεις, προσδοκίες, 

απαιτήσεις, δεξιότητες και δικαιώματα, τα οποία το άτομο θα πρέπει να 
γνωρίσει προκειμένου να είναι αποτελεσματικό και ευχαριστημένο. 
Είναι επίσης πιθανόν στην πορεία της ζωής του το άτομο να αναλάβει 
κάποιους ρόλους υποχρεωτικούς ή έκτακτους, όπως για παράδειγμα 
φαντάρος στο στρατό, ασθενής σε νοσοκομείο, οικότροφος, καλόγερος ή 
ακόμη έγκλειστος σε ίδρυμα. Στις περιπτώσεις αυτές άτομα που είχαν 
συνηθίσει να ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με κανόνες που 
ενδεχομένως είχαν διαμορφώσει οι ίδιοι καλούνται σε κάποια στιγμή της 
ζωής τους, να ζήσουν μέσα σε συνθήκες οργανωμένης διαβίωσης, όπως 
είναι ο στρατώνας, ο θάλαμος νοσηλείας, το δωμάτιο ενός οικοτροφείου, το 
κελί μιας μονής ή μιας φυλακής. Συχνά η είσοδος του ατόμου σε αυτού του 
είδους τα «κοινόβια» συνοδεύεται από τελετουργίες* μύησης, όπως είναι το 
κούρεμα, τα καψώνια ή τα ομοιόμορφα ρούχα. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
απαιτήσεις και οι προσδοκίες συμπεριφοράς είναι διαμετρικά αντίθετες από 



[91] 

 

αυτές που το άτομο είχε συνηθίσει μέχρι τότε στη ζωή του. Εύλογο είναι 
επομένως το ερώτημα για το τι ακριβώς γίνεται όταν το άτομο τελειώσει με 
τη θητεία, τη νοσηλεία ή τον εγκλεισμό του και πρέπει να κάνει «μεικτές 
συναναστροφές». Τότε καλείται να επανασυνδεθεί με τους οικείους του, να 
ξεκινήσει ή να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία, να βρει τους 
παλιούς του φίλους ή να κάνει νέες γνωριμίες, με λίγα λόγια να επανεντα-
χτεί στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η διαδικασία επανασύνδεσης με το 
κοινωνικό σύνολο ονομάζεται επανακοινωνικοποίηση.» 
(Υ.Π.Ε.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Κοινωνιολογία, Γ΄ λυκείου, βιβλίο μαθητή, 

2009, σελ. 67) 

 
 

Κοινωνικοποίηση στο κοινωνικό φύλο 
 
«Κατά την κοινωνικοποίηση, συντελείται η διαδικασία ταύτισης του 
βιολογικού μας φύλου με το κοινωνικό. Συστηματικές διαφορές στην 
ένδυση και στην κόμμωση από τη βρεφική ακόμη ηλικία Ήδη στα δυο τους 
χρόνια, τα παιδάκια έχουν μια μερική αντίληψη του τι είναι γένος (ξέρουν 
δηλαδή αν τα ίδια είναι αγόρια ή κορίτσια και μπορούν συνήθως να 
κατατάξουν και άλλα παιδάκια, όπως και ενήλικες στη μια ή στην άλλη 
κατηγορία) Αργότερα, τα παιχνίδια, τα παιδικά βιβλία και τα προγράμματα 
της τηλεόρασης τείνουν να υπογραμμίζουν τις διαφορές μεταξύ γυναικείων 
και ανδρικών χαρακτηριστικών» 
 

 
Κοινωνικοί ρόλοι- Κοινωνικές προσδοκίες και φύλο 

 
Η κάθε κοινωνία έχει ένα σύνολο άγραφων (άτυπων) κανόνων που 
προσδιορίζουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα μέλη της κοινωνίας, 
δηλαδή ποια είναι η κοινωνικά αναμενόμενη συμπεριφορά. Διαφορετική 
είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά ενός ηλικιωμένου και ενός νεαρού, 
ενός φτωχού κι ενός πλούσιου, ενός γιατρού κι ενός υδραυλικού, ενός 
άντρα και μιας γυναίκας. Αντίστοιχα, διαφορετικές είναι οι κοινωνικές 
προσδοκίες για μια γυναίκα που ζει στην προοδευτική, φιλελεύθερη 
κοινωνία της Σουηδίας και για μια γυναίκα που ζει στη συντηρητική και 
φονταμενταλιστική Αίγυπτο. 
Το περιεχόμενο του ρόλου είναι ακριβώς η “σωστή”, δηλαδή κοινωνικά 
αναμενόμενη συμπεριφορά. Επομένως, οι κοινωνικές προσδοκίες 
αποτυπώνονται σε κοινωνικούς ρόλους. Παραδοσιακά, η αναμενόμενη 
συμπεριφορά για τα κορίτσια και τις νεαρές κοπέλες ήταν να είναι 
υποχωρητικές, συναισθηματικές, παθητικές και εξαρτημένες. Τα κορίτσια 
ανατρέφονται ακόμη και σήμερα με την ιδέα ότι τα φυσικά τους ένστικτα 
θα τα οδηγήσουν στη μητρότητα και στην ανατροφή παιδιών. Αντίθετα, τα 
αγόρια κοινωνικοποιούνται μαθαίνοντας να είναι ανεξάρτητα, επιθετικά 

και πάντως να μη δείχνουν τα συναισθήματά τους. Η αυτονομία, ο 
έλεγχος, η επιρροή και η δύναμη είναι έννοιες ταυτόσημες με τον αντρικό 
παραδοσιακό ρόλο. Πού βασίζεται η σεξουαλική κατανομή εργασίας; Επί 
αιώνες βασιζόταν στον βιολογικό ντετερμινισμό 
• Είναι “φυσιολογικό” για τις γυναίκες να είναι μητέρες. 
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• Ο “φυσικός” χώρος των γυναικών είναι το σπίτι τους. 
• Οι γυναίκες είναι “από τη φύση τους” τρυφερές, υπάκουες, εξαρτώμενες. 
Οι παραδοσιακοί ρόλοι ως μέσο κοινωνικού ελέγχου 
Οι παραδοσιακοί ρόλοι καθηλώνουν τις γυναίκες στην ιδιωτική σφαίρα 
(στην ανάπτυξη οικοκυρικής δραστηριότητας) και τις εμποδίζουν να 
αναπτύξουν δημόσια, δηλαδή πολιτική δράση. Τα μέλη μειονοτήτων έχουν 
μειωμένες προσδοκίες για απόκτηση κοινωνικής ισχύος και προνομίων κι 
έτσι ενισχύουν την προνομιακή θέση των κυρίαρχων ομάδων 
(Δρ. Ασπασία Τσαούση ,3 Μαρτίου 2006,Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., 

Κοινωνιολογία των Έμφυλων Σχέσεων)  

 

Ντετερμινισμός: ιδεολογία κατά την οποία τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τους 
φυσικούς, αντικειμενικούς νόμους. 
Φονταμενταλισμός: η τάση για επιστροφή στις αρχές του Κορανίου ή της Σάρια, 
δηλ. του ισλαμικού νόμου όχι μόνο σε θρησκευτικό αλλά σε κοινωνικό και 
πολιτικό επίπεδο. 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η υιοθέτηση των αποδεκτών προτύπων συμπεριφοράς και η τήρηση από 
τα μέλη μιας κοινωνίας των κανόνων που διέπουν τις κοινωνικές σχέσεις 
είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συνοχή και την ομαλή λειτουργία 

της κοινωνίας. Η συστηματική όμως εφαρμογή των κανόνων δεν είναι 
δεδομένη και μπορεί να παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα αποδεκτά 

πρότυπα συμπεριφοράς. Επομένως ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται όταν 
δεν έχουν εσωτερικευτεί αποτελεσματικά από τα μέλη της κοινωνίας οι 
αξίες και οι κανόνες συμπεριφοράς και υπάρχουν αποκλίσεις. 

0 κοινωνικός έλεγχος είναι το σύνολο των μηχανισμών που χρησιμοποιεί 
μια κοινωνία, για να γίνουν αποδεκτές οι αξίες της και να εφαρμοστούν 

οι κανόνες της από τα μέλη της. Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου 
καθιερώθηκε αρχικά από τους κοινωνιολόγους με αφορμή τη μελέτη της 
παραβατικότητας των νέων στο Μεσοπόλεμο. 

Ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση της τήρησης των 
κανόνων και των αξιών και η αποτροπή της παραβίασης τους από τους 
πολίτες. 0 στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω των θεσμών και των 

μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου οι οποίοι δρουν είτε προληπτικά, πριν 
δηλαδή από την απόκλιση της συμπεριφοράς του ατόμου από τους 

κανόνες, είτε κατασταλτικά, μετά την εκδήλωση παραβατικής 
συμπεριφοράς.  
 

Οι μορφές κοινωνικού ελέγχου είναι τρεις: 
 1) ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος, 
 2) ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος και 

 3) ο αυτοέλεγχος. 
 
 
Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος είναι ο θεσμοθετημένος έλεγχος που 

ασκείται από το κράτος και τα εντεταλμένα όργανά του (π.χ. αστυνομία, 
δικαστήρια) και ταυτίζεται με την καταστολή και την τιμωρία. Οι ποινές 
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προσδιορίζονται με ακρίβεια από τη νομοθεσία για κάθε περίπτωση 
παραβίασης κανόνων. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών αξιών και κανόνων της κοινωνικής 
ζωής (π.χ. αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, κλοπή, στέρηση της ελευθερίας 
κτλ.). 

Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος είναι ο μη θεσμοθετημένος έλεγχος που 
ασκείται όταν κάποιος αποκλίνει από τα πρότυπα συμπεριφοράς της 
ομάδας. Τα σχόλια των συγγενών, η κριτική των συμμαθητών, οι 
μορφασμοί και οι χειρονομίες αποτελούν μερικά παραδείγματα άτυπου 
κοινωνικού ελέγχου, αφού εκφράζουν την επιδοκιμασία ή την αποδοκι-
μασία μιας πράξης. Ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος εφαρμόζεται κυρίως σπς 
περιπτώσεις παραβίασης λιγότερο θεμελιωδών κανόνων συμπεριφοράς. 

Στις μορφές κοινωνικού ελέγχου εντάσσεται και ο αυτοέλεγχος, ο 
εσωτερικός έλεγχος του ατόμου. Πρόκειται για την εσωτερίκευση των αξιών 
και των κανόνων συμπεριφοράς που επιτυγχάνεται από την περίοδο της 
πρώιμης κοινωνικοποίησης του ατόμου. Κάθε άτομο αξιολογεί πριν από 
κάθε ενέργεια τις πιθανές συνέπειες της πράξης του. Οι συνέπειες αυτές το 
ενθαρρύνουν ή το αποτρέπουν να ενεργήσει, ανάλογα με το βαθμό 
εσωτερίκευσης των κοινωνικών αξιών. Για παράδειγμα, η επιθυμία μας να 
αποκτήσουμε παράνομα ένα υλικό αγαθό προσκρούει στον εσωτερικευμένο 
κοινωνικό κανόνα που αφορά την κλοπή. 

Εκτός από τις κυρώσεις (π.χ. ποινές, μορφασμοί αποδοκιμασίας) που 
λειτουργούν εξαναγκαστικά, είτε πρόκειται για τυπικό είτε για άτυπο 
κοινωνικό έλεγχο, υπάρχουν και οι επιβραβεύσεις, όπως είναι η 
εμψύχωση, η ανταμοιβή, η αναγνώριση (π.χ. αριστείο, κύπελλο, 
χειροκρότημα). 
Στις μέρες μας η έννοια του κοινωνικού ελέγχου (του τυπικού ή του άτυπου) 
χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο και τείνει να αντικατασταθεί με τις 
έννοιες «κοινωνική προσαρμογή», «ενσωμάτωση» ή «ένταξη».  
(Υ.Π.Ε.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Κοινωνιολογία, Γ΄ λυκείου, βιβλίο 
μαθητή, 2009, σελ. 65) 
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2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 
 

 
 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 

 
 υλικές-οικονομικές 
 πολιτικές 

 πνευματικές 
 ηθικές 

 κοινωνικές 
 αισθητικές 
 θρησκευτικές 

                                             

 
                          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Λειτουργούν αποτελεσματικά 

                     
       Ηθικότητα 

 
 
 

ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 
 ΚΑΙ 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 
 

Δυσλειτουργούν   

              
Ηθική κρίση 

 
 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 
 

 

  

ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Οικογένεια 

 Σχολείο 

 Μ.Μ.Ε. 

 Πνευματικοί 

άνθρωποι 

 Παρέα 

 Πολιτεία 

 Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

 

 

  

 

 

ΑΝ 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Αξίες: το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων που προσδιορίζουν τη 

σπουδαιότητα ενός αγαθού, προσώπου, πράγματος. Ως αξία ,επίσης, 
θεωρείται το καθετί που πιστεύει ο άνθρωπος ότι αξίζει στη ζωή. 
Κοινωνικές αξίες: Ιδέες και πεποιθήσεις της πλειονότητας των μελών 

μιας κοινωνίας για το επιθυμητό και το ανεπιθύμητο, το δίκαιο και το 
άδικο, το καλό και το κακό, το ωραίο και το άσχημο  
Τα ιδανικά μπορεί να είναι μια έννοια ή μια αφηρημένη ιδέα(δικαιοσύνη, 

δημοκρατία, ειρήνη, ανθρωπισμός) ή ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή τρόπος 
συμπεριφοράς, το οποίο εξιδανικεύεται δηλ. προσλαμβάνει το χαρακτήρα 

του πρότυπου, του ιδεώδους, προς το οποίο τείνει το άτομο να ταυτιστεί με 
τη μίμηση. 
Ηθική Σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου 

προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. 
΄Ηθος: η συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας, ο χαρακτήρας του, 

ο τρόπος κατά τον οποίο ζει και φέρεται στον κοινωνικό βίο.  

Ηθικότητα: η ιδιότητα του ηθικού, η συμμόρφωση δηλαδή του ατόμου 

στους ηθικούς κανόνες, η χρηστότητα, η τιμιότητα  
Ανθρωπισμός (στάση ζωής, ιδεώδες): Σημαίνει το σεβασμό στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αναγνώριση του ανθρώπου ως αξία, το 
σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση, άρα και το ενδιαφέρον και η 

φροντίδα για τον άνθρωπο, το γενικότερο αγώνα για την εξύψωση του 
ανθρώπου, την ανάπτυξη της πνευματικής, πολιτικοκοινωνικής και 
ηθικής φύσης του ανθρώπου. 

Σεβασμός: Το συναίσθημα που προκαλείται από την αναγνώριση μιας 
ηθικής ή πνευματικής αξίας σ’ ένα πρόσωπο ή σ’ ένα ιδανικό 
Ηθική συνείδηση: Το σύνολο των αρχών του ατόμου από τη μια 

μεριά(εσωτερικό περιεχόμενο), και από την άλλη πλευρά ένα κέντρο 
ελέγχου της συμπεριφοράς μας. 

Η μεταβολή των αρχών της ηθικής έρχεται μέσα από τη μεταβολή του 
κοινωνικού συστήματος, είτε με τις τεχνολογικές επαναστάσεις. Και στις 
δυο περιπτώσεις έχουμε αλλαγή στις κοινωνικές σχέσεις και, επομένως, 

και στις αντιλήψεις που αφορούν αυτές τις σχέσεις. 
Ηθικός νόμος: το σύνολο των αρχών και κανόνων συμπεριφοράς που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, με την κοινωνία, με το 
Κράτος, την πατρίδα, την οικογένεια κ.λ.π. 
Το δίκαιο αποτελεί  ένα σύνολο  κανόνων –γραπτών και άγραφων –που 

ρυθμίζουν  την ανθρώπινη συμβίωση. Διακρίνεται σε γραπτό και σε 
άγραφο ( εθιμικό).  
Νόμοι :Αποτελούν   ένα σύνολο γραπτών κανόνων που ρυθμίζουν   την 

κοινωνική . 
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Διαφορές Ηθικής και Δικαίου 
 

Ηθική Δίκαιο 

 
 
Οι ηθικές αξίες και κανόνες 

σχετίζονται με τον εσωτερικό κόσμο 
του ανθρώπου, γι΄αυτό δεν έχουν 

υποχρεωτικό χαρακτήρα. 
Η υιοθέτηση υγιών ηθικών αρχών 
αποτελεί παράγοντα ελεύθερης 

βούλησης και ατομικής 
συνείδησης. 

Με βάση την ατομική ηθική 
συνείδηση  
 ο άνθρωπος 

προσανατολίζεται 
αυτοβούλως σε ηθική 
συμπεριφορά 

 η δράση του εναρμονίζεται 
με υψηλά ιδανικά και αρχές 

που αποβλέπουν στο κοινό 
καλό. 

 Η παραβίαση των ηθικών 

κανόνων έχει ως αποτέλεσμα 
τις ενοχές, τις τύψεις, την 

αποδοκιμασία της 
κοινωνίας, την 
περιθωριοποίηση. 

 

 
Οι κανόνες δικαίου  αποτελούν 

νόμους του κράτους και ρυθμίζουν 
την εξωτερική συμπεριφορά του 

ανθρώπου και τις σχέσεις του με 
τους άλλους. Οι νόμοι 
εξασφαλίζουν ελευθερίες στα 

άτομα, ρυθμίζουν και τη σχέση 
τους με την πολιτεία. 

Οι κανόνες δικαίου 
 Είναι υποχρεωτικοί 
 Επιβάλλονται από την 

πολιτεία. 
 Η παραβίασή τους έχει ως 

αποτέλεσμα την ποινή 

 
Οι νόμοι εκφράζουν τις ηθικές 

αξίες που επικρατούν σε κάθε 
εποχή και  κοινωνία 

Είδη αξιών 
 

 Υλικές (το σύνολο των υλικών αγαθών με τα οποία καλύπτονται οι 
βιολογικές/υλικές ανάγκες του ανθρώπου και βελτιώνονται οι υλικοί 

όροι διαβίωσής του) 

 Ηθικές ( το σύνολο των αντιλήψεων που διαμορφώνει ο άνθρωπος 

για το καλό και κακό, το δίκαιο και το άδικο, αυτό που πρέπει να 
πράττει και αυτό που πρέπει να αποφεύγει) 

 Επαγγελματικές (Επαγγελματική δεοντολογία,  δημοσιογραφική, 

επιστημονική κ.λπ.) 

 Θρησκευτικές  (πίστη, ευλάβεια, ευσέβεια κ.λπ.) 

 Κοινωνικές (δικαιοσύνη, συνεργασία, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα 

κ.λπ.) 

 Ατομικές ηθικές(  αγάπη, φιλία,  ειλικρίνεια,  μετριοφροσύνη,  

φιλαλήθεια,   εγκράτεια, αυτοκυριαρχία,  αυτογνωσία,  ευγένεια,   

υπευθυνότητα,  ελευθερία, δικαιοσύνη,  ομόνοια,  πειθαρχία,  

αυτοσεβασμός, εντιμότητα κ.λπ. ) 
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 Πνευματικές αξίες (μόρφωση, πνευματική καλλιέργεια, παιδεία, 

φιλομάθεια) 

 Πολιτικές (προσήλωση στα δημοκρατικά ιδεώδη και τα 

ανθρωπιστικά ιδανικά, ενδιαφέρον και συμμετοχή στα κοινά, 
ενεργοποίηση, δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, 
ελευθερία κ.λπ.) 

 
 

Κριτήρια αναγνώρισης των κοινωνικών αξιών 
 

 Ο τρόπος διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου 

 Κατανάλωση αγαθών ( υλικά-πνευματικά) 
 Στερήσεις που είναι διατεθειμένοι να υποστούν οι γονείς για τη 

μόρφωση των παιδιών τους 

 Παραγωγή πολιτισμικών αγαθών (λογοτεχνία, ποίηση, 
κινηματογράφος, αρχιτεκτονική κ.λπ.) 

  
Εξέλιξη της ηθικής: Οι ηθικές ιδέες αλλάζουν. Ο ηθικός κώδικας 
υφίσταται αλλοιώσεις. Η φιλοσοφία του «δέοντος», όπως κάθε φιλοσοφία 

υπόκειται σε διαρκή αλλαγή. 
 

Οι ηθικές αντιλήψεις διαφοροποιούνται 
Α)Ως προς το χώρο 
 Μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών 

 Μεταξύ κοινωνικών ομάδων στην ίδια κοινωνία 
Λόγοι: ευρύτεροι κοινωνικοί και οικονομικοί σχηματισμοί που επιδρούν 
σε κοινωνικό επίπεδο. 

 Κοινωνικές τάξεις, πολιτισμικές ομάδες 
 Ηλικία, φύλο 

 Αστικότητα, περιοχή 
Β) Ως προς το χρόνο 
Εμφάνιση αλλαγών/διαφορών στην ίδια κοινωνία σε διαφορετικές 

περιόδους/εποχές 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 
Οι αξίες διαφοροποιούνται τόσο στο χώρο (π.χ. διαφορές μεταξύ 

κοινωνιών, αλλά και μεταξύ κοινωνικών ομάδων μέσα στην ίδια κοινωνία) 
όσο και στο χρόνο (διαφορές στην ίδια κοινωνία σε διαφορετικές 
περιόδους). 

Σε ό,τι αφορά το χρόνο, κάθε κοινωνική μεταβολή διαφοροποιεί τις αξίες 
και τους κανόνες που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Οι διαφορές 
αυτές οφείλονται σε ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς 
μετασχηματισμούς, καθώς και στις επιδράσεις τους στο κοινωνικό επίπεδο. 
Άλλες ήταν οι αξίες στο πλαίσιο των αγροτικών κοινωνιών (π.χ. έμφαση στο 
γάμο και την οικογένεια) και άλλες στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
κοινωνίας (π.χ. έμφαση στην επαγγελματική καταξίωση). Ο ατομισμός 
γενικά εκτοπίζει τη συλλογικότητα, καθώς οι κοινωνίες εξελίσσονται από 
αγροτικές σε μεταβιομηχανικές και αστικές κοινωνίες. 
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Μεταβολές στις κοινωνικές αξίες μπορεί να επέλθουν και μετά από 
επαναστάσεις είτε αυτές είναι ειρηνικές (π.χ. κινήματα για τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων και των γυναικών) είτε βίαιες (π.χ. Οκτωβριανή 
Επανάσταση). 

Σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των αξιών στο χώρο, επισημαίνουμε ότι 
διαφορετικές αξίες ενστερνίζονται άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε 
διαφορετικές κοινωνίες (ανάλογα με την ιστορία τους και το στάδιο 
οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται). Αυτό 
συμβαίνει γιατί σε κάθε κοινωνία υπάρχουν αξίες που εκφράζουν 
διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες, ιδεολογίες και φιλοσοφικές θεωρήσεις. 
Αλλά και μέσα στην ίδια κοινωνία η διαφοροποίηση προσδιορίζεται από τις 
τάξεις, τις πολιτισμικές ομάδες κτλ. που τη συνθέτουν. Για παράδειγμα, η 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου αλλάζει ανάλογα με την κοινωνική θέση* 
του ατόμου. Ένας ευκατάστατος μπορεί να παίζει γκολφ στον ελεύθερο 
χρόνο του, ενώνας βιοπαλαιστής θα προτιμήσει να πάει στο καφενείο με 
τους φίλους του. 

Στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες, όπως για 
παράδειγμα οι νέοι, που εκφράζουν το δικό τους αξιακό σύστημα μέσα από 
το ντύσιμο, τη συμπεριφορά ή το γλωσσικό κώδικα. Ωστόσο, η έρευνα της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (1999) έδειξε ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στους νέους, σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των αξιών, ανά-
λογα με την αστικότητα, τη γεωγραφική περιοχή και το φύλο. Για 
παράδειγμα, το 35% των νέων στις αστικές, το 44% στις ημιαστικές και το 
45% στις αγροτικές περιοχές θεωρούν το γάμο ως «πολύ σημαντικό». Επί-
σης, το 61,9% των νέων στις αστικές περιοχές, το 78,7% στις ημιαστικές και 
το 82,4% στις αγροτικές περιοχές θεωρούν «πολύ σημαντική» την πίστη στο 
Θεό. 

Οι διαφορές στις αντιλήψεις σχετικά με την οικογένεια, το γάμο, τη 
θρησκεία, την επαγγελματική σταδιοδρομία κτλ. μπορεί να επηρεάσουν και 
τις επιλογές των νέων ως προς το μέγεθος της οικογένειας. Λέμε «να 
επηρεάσουν» και όχι «να καθορίσουν», διότι η αναπαραγωγική 
συμπεριφορά συναρτάται και με πολλούς άλλους παράγοντες, όπως είναι η 
κοινωνική πολιτική (π.χ. υποδομές φύλαξης παιδιών), τα οικονομικά 
κίνητρα κ.ά. 

Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία παρατηρείται συχνά η συνύπαρξη 
αντιφατικών μεταξύ τους αξιών. Η αξιοκρατία (π.χ. στις προσλήψεις στο 
δημόσιο τομέα) υποστηρίζεται από όλους, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
αξιοποιούν τις προσωπικές τους διασυνδέσεις με άτομα που διαθέτουν 
εξουσία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα 
(πελατειακές σχέσεις πολίτη-εξουσίας). 
Οι άνθρωποι δε γεννιούνται με τις κοινωνικές αξίες. Τις αποκτούν μέσα 
από τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της κοινωνικοποίησης και της 
κοινωνικής μάθησης.  
Υ.Π.Ε.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: Κοινωνιολογία, Γ΄ λυκείου, βιβλίο μαθητή, 2009, 
σελ. 47 



[100] 

 

 

 
 

2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 
 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 
 

1. Οικονομία - εργασία 
2. Επιστήμη - τεχνολογία 

3. Δομημένο περιβάλλον 
 

 Τόποι - μνημεία 
 Αρχαιολογικοί χώροι 
 Οικοδομήματα 

 Οικίες 
 Δημόσια έργα 

 Αεροδρόμια 
 Λιμάνια 
 Χρηστικά αντικείμενα 

 Μεταφορικά μέσα 
 Συσκευές 
 Εργοστάσια 

 Φράγματα 
 Μηχανήματα 

 Κοσμήματα 
 Θέατρα 
 Γέφυρες 

 Υπόγειες σήραγγες 
 Ενδύματα - υποδήματα 
 Φάρμακα 

 Δημόσια κτίσματα 
 Δρόμοι - πλατείες 

 Στάδια 
 Αθλητικές εγκαταστάσεις 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Ραδιόφωνα 
 Τηλεσκόπια 

 Διαστημικοί σταθμοί 
 Τηλέφωνο 
 Ηλεκτροδότηση 

 

 
 

 Επιστήμη  
 Ιστορία 

 Θρησκεία 
 Παιδεία – εκπαίδευση 

 Γλώσσα 
 Λογοτεχνία 
 Πληροφόρηση - ΜΜΕ 

 Ψυχαγωγία 
 Αθλητισμός 

 Αισθητικές αξίες  
 Τέχνη  

– Ζωγραφική 

– Γλυπτική 
– Αρχιτεκτονική 
– Θέατρο 

– Χορός 
– Κινηματογράφος 

– Μουσική 
– Μικρογλυπτική 

 Ενδυμασία – μόδα 

 Διατροφή 
 Κοινωνική ζωή-θεσμοί 

– Κοινωνικές αντιλήψεις 

– Ιδεολογίες 
– Νοοτροπίες - στάσεις 

 Παράδοση 
– Ήθη και έθιμα 

 Ηθικές αξίες-αντιλήψεις 

– Πρότυπα είδωλα 
 Πολιτική ζωή 

– Πολιτεύματα-πολιτικοί  
   θεσμοί 
– Πολιτικές αξίες 

– Νόμοι 
 Υπερεθνικοί οργανισμοί 

 
   

 
 
 

 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Ορισμός 
 

Αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης και της οργανωμένης κοινωνικής 

ζωής είναι ο πολιτισμός, δηλαδή το σύνολο των πνευματικών και υλικών 
δημιουργημάτων της κοινωνίας. «Ο πολιτισμός, όπως φαίνεται από τον 
ορισμό, περιλαμβάνει τόσο υλικά στοιχεία (μηχανές, εργαλεία, κτήρια, 

τεχνολογία), δηλαδή ό,τι έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο, όσο και 
μη υλικά-άυλα στοιχεία (αξίες, γνώσεις, ιδέες, αντιλήψεις, καλλιτεχνική 

δημιουργία κ.λπ.)» [Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΟΕΔΒ, 2003, σελ. 
42]. 

«Ο πολιτισμός περιλαμβάνει τρόπους παραγωγής, τεχνολογικά ε-

πιτεύγματα, αλλά και το θέατρο, τους τρόπους ζωής και συμπεριφοράς, 
τις ιδέες και τις δοξασίες των μελών μιας κοινωνίας. Ο Άγγλος ανθρω-

πολόγος Ε. Τέιλορ γράφει: “Η κουλτούρα ή ο πολιτισμός, στο ευρύ εθνο-
γραφικό της νόημα, είναι αυτό το σύνθετο όλον, το οποίο περιλαμβάνει 
τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, το δίκαιο, την ηθική, τα ήθη και 

οποιεσδήποτε άλλες ικανότητες και συνήθειες έχει αποκτήσει ο άνθρω-
πος ως μέλος της κοινωνίας”. Παρά τη γενικότητά του, αυτός ο ορισμός 
καθιστά ισότιμα αντικείμενα τα τεχνικά και τα νοητικά δημιουργήματα 

όλων των κοινωνιών του πλανήτη» [Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, 
2004, σελ. 111]. 
 

 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Στοιχεία του υλικοτεχνικού πολιτισμού 
 
Τεχνολογία 

Τεχνολογία με την ευρεία έννοια του όρου είναι ό,τι έχει δημιουργήσει ο 
άνθρωπος στον υλικό τομέα από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη Γη έως 

σήμερα (τροχός, άροτρο, εργαλεία, μηχανές, συσκευές κ.λπ.). Ειδικότε-
ρα, στη σύγχρονη εποχή με τον όρο τεχνολογία νοείται ο τομέας της 
γνώσης που ασχολείται με την εφαρμοσμένη επιστήμη, τις εφευρέσεις, 

την ανάπτυξη και αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων.  
 
Οικονομία 

Οικονομική ζωή είναι όλη η προσπάθεια του ανθρώπου να εξασφαλίσει 
την τροφή του, το ντύσιμο, το σπίτι του, όσες ανέσεις μπορεί. Εκφράζεται 

με κάθε μορφή παραγωγής και μεταποίησης αγαθών (γεωργία, κτηνο-
τροφία, αλιεία, βιοτεχνία, βιομηχανία) και κατανάλωσης. Δηλαδή με τον 
όρο οικονομία νοείται ο κοινωνικός θεσμός που οργανώνει την παραγω-

γή, τη διακίνηση, τη διανομή και την κατανάλωση των αγαθών.  
 

Δομημένο περιβάλλον 
Μία από τις εκφάνσεις του υλικοτεχνικού πολιτισμού είναι η κατασκευή 
του δομημένου περιβάλλοντος, δηλαδή η κατάληψη και οργάνωση του 

φυσικού χώρου από τον άνθρωπο, στην προσπάθειά του να αποκτήσει 



[103] 

 

έναν τόπο διαβίωσης. Το δομημένο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη κτισμάτων, δρόμων και άλλων δημιουργημάτων που καλύπτουν 

τόσο τις ανάγκες τόσο της ατομικής όσο και τη συλλογικής ζωής. 
 

 
Στοιχεία του ηθικοπνευματικού πολιτισμού - Κουλτούρα 

 

«Η κουλτούρα, γλωσσικό δάνειο που προέκυψε ως αντιστοίχηση του γερμανι-
κού Kultur, σημαίνει την καλλιέργεια του πνεύματος, την παιδεία αλλά και το 
σύνολο της πνευματικής παράδοσης και δημιουργίας ενός κοινωνικού συνόλου 
(ως λανθασμένο συνώνυμο της λέξης πολιτισμός, όρου του οποίου η κουλτούρα 
είναι υποσύνολο)» [el.wikipedia.org/wiki/]. 

 
Επιστήμη 
Με τον όρο επιστήμη νοείται το σύνολο των οργανωμένων γνώσεων του 

ανθρώπου για τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα. Οι επιστήμες 
διακρίνονται σε μαθηματικές (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία κ.λπ.), 
φυσικές (φυσική, χημεία, ζωολογία κ.λπ.) και ηθικοπνευματικές ή επι-

στήμες του ανθρώπου (ιστορία, φιλολογία, κοινωνιολογία κ.λπ.). Σκοπός 
της επιστημονικής έρευνας είναι με την εύρεση της αλήθειας και την 

αναζήτηση της γνώσης του κόσμου να ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο και 
την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. 
 

 
 

Παιδεία 
Η παιδεία θεωρείται βασικό στοιχείο του πολιτισμού, διότι πρόκειται για 
το σύνολο των μέσων και των διαδικασιών με τα οποία ο άνθρωπος ολο-

κληρώνεται πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά. Τέτοια μέσα είναι η εκ-
παίδευση, η πληροφόρηση, το ίντερνετ, το βιβλίο, οι επιστήμες, οι πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, η επαφή με την τέχνη 

 
Γλώσσα 

Το κυριότερο και τελειότερο μέσο επικοινωνίας των ανθρώπινων ομάδων 
είναι η γλώσσα. Με τον όρο γλώσσα εννοούμε «το σταθερά οργανωμένο 
σύστημα συμβόλων, με το οποίο συλλαμβάνομε και ανακοινώνομε τις 

σκέψεις και τις επιθυμίες ή συνειδητοποιούμε και εκφράζομε τα αισθή-
ματα και τις διαθέσεις μας, προς τους συνανθρώπους αλλά και προς τον 

ίδιο τον εαυτό μας» [Ε. Παπανούτσος, Το δίκαιο της πυγμής]. Με τη 
γλώσσα διασώζονται οι ιδέες, προάγονται η επιστήμη και ο πολιτισμός, 
καλλιεργείται ο διάλογος και γενικότερα προωθούνται η επικοινωνία και 

συνεργασία των ανθρώπων. 
 

Πληροφόρηση 
Πληροφόρηση καλείται η μετάδοση πληροφοριών αναφορικά με όλους 
τους τομείς της πραγματικότητας που αναφέρονται στην πολιτική, οικο-

νομική, κοινωνική και ηθικοπνευματική ζωή. 
 
 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/
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Κοινωνική ζωή - κοινωνικοί θεσμοί 
Τα μέλη της κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες (α-

ναπαραγωγή νέων μελών, μετάδοση γνώσης, επίλυση συγκρούσεων κ.λπ.), 
αναπτύσσουν σταθερές και οργανωμένες σχέσεις (π.χ. παιδιά-γονείς, δά-

σκαλοι-μαθητές) και δραστηριότητες (π.χ. εκπαίδευση, αθλητισμό, οικογέ-
νεια, θρησκεία κ.λπ.). Οι κοινωνικοί θεσμοί αποτελούν οργανωμένους τρό-
πους οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, διαδικασίες και τρόπους συμπεριφο-

ράς που έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. 
 
Πολιτική ζωή - πολιτεύματα 

Κοινωνία και πολιτική είναι έννοιες αλληλένδετες, αφού πολιτεία σημαίνει 
την οργανωμένη μορφή της κοινωνίας, ενώ ο όρος πολιτική αναφέρεται 

στην τέχνη να εξουσιάζεις και να εξουσιάζεσαι. Εκτός από την τεχνολογία 
και την οικονομία λοιπόν, ένα άλλο βασικό στοιχείο του πολιτισμού είναι 
το πολιτειακό καθεστώς που επικρατεί σε κάθε χώρα (δημοκρατία ή ολο-

κληρωτισμός) και ο τρόπος που ασκείται η εξουσία (αυταρχισμός, προπα-
γάνδα, λαϊκισμός ή διάλογος, φιλελευθερισμός, λαϊκότητα). Αυτά επηρεά-

ζουν την οργάνωση, τη διοίκηση, τους νόμους, τους θεσμούς, το εκπαιδευ-
τικό σύστημα, γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 
μιας κοινωνίας, την πολιτική κοινωνικοποίηση και τη στάση των πολιτών 

(μεσσιανισμός, πολιτική αδιαφορία, συμμετοχή ή αποχή τους από τα κοι-
νά), την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των θεσμών (εκπαιδευτικών, 
αθλητικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών κ.λπ.). 

 
 

Δίκαιο - νόμοι 
Βασικό στοιχείο, επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας είναι 
το δίκαιο, γι’ αυτό η πολιτεία (το κράτος), για να διαφυλάξει την κοινωνι-

κή ειρήνη, θεσπίζει νόμους, δηλαδή γραπτούς κανόνες δικαίου που 
ρυθμίζουν τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και τις σχέσεις των πολι-
τών με το κράτος. Σε περίπτωση απόκλισης από τους κοινά αποδεκτούς 

κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς (ανομία, παραβατικότητα, βία, ε-
γκληματικότητα) προβλέπονται ποινές. 

 
Αθλητισμός  
Αθλητισμός είναι η σωματική και πνευματική προσπάθεια υπεροχής, νί-

κης σε ένα άθλημα, αγώνισμα. 
 

Τέχνη 
Ως τέχνη θεωρείται η απόπειρα έκφρασης με διάφορα μέσα (ήχους, χρώμα-
τα, σχήματα, διάφορα υλικά, κίνηση κ.λπ.) της ιδέας του ωραίου. Οι καλές 

τέχνες (ζωγραφική, μουσική, πλαστική, αρχιτεκτονική, ποίηση, θέατρο, χο-
ρός) εκφράζουν με αισθητά μέσα (εικόνες, χρώματα, σχήματα, κίνηση, λόγο 
κ.λπ.) ιδέες, συναισθήματα, καταστάσεις, αξίες, κοινωνικούς προβληματι-

σμούς κ.λπ. Η τέχνη, αντίθετα από την επιστήμη, που βασίζεται στον ορθό 
λόγο και τον στοχασμό, βασίζεται στο συναίσθημα, στο βίωμα, τη φαντασία. 

 
 
 



[105] 

 

Παράδοση 
Παράδοση καλείται το σύνολο αλλά και το καθένα ξεχωριστά από τα 

στοιχεία του παρελθόντος πολιτισμού που διασώζονται γραπτά και προ-
φορικά, μεταδίδονται από στόμα σε στόμα, μεταγγίζονται από γενιά σε 

γενιά και συνιστούν την κληρονομιά ενός λαού. 
 
 

Θρησκεία 
Με τον όρο θρησκεία εννοούμε το σύνολο των δοξασιών που συνδέονται 
με την πίστη στο θείο. Βασικά στοιχεία όλων των θρησκειών αποτελούν 

το δόγμα, η λατρεία και η ηθική. Η θρησκευτική ηθική άλλοτε περισσό-
τερο (π.χ. στις μουσουλμανικές κοινωνίες) και άλλοτε λιγότερο (π.χ. στις 

δυτικές κοινωνίες) υπαγορεύουν στους πιστούς τρόπους συμπεριφοράς 
και καθήκοντα, τρόπο λατρείας κ.λπ. Επίσης, επηρεάζουν τον τρόπο δό-
μησης και τη γενικότερη αρχιτεκτονική των ναών (π.χ. αρχαίοι ναοί, γοτ-

θικές εκκλησίες, βυζαντινές εκκλησίες, τζαμιά, ινδουιστικοί ναοί κ.λπ.). 
 

Ηθική ζωή - αξίες 
Ως αξία θεωρείται το καθετί που πιστεύει ο άνθρωπος ότι αξίζει στη ζωή. 
«Οι κοινωνικές αξίες, ως βασικό πολιτισμικό στοιχείο, αποτελούν τις ιδέ-

ες και τις πεποιθήσεις της πλειονότητας των μελών μιας κοινωνίας για το 
επιθυμητό και το ανεπιθύμητο, το ωραίο και το άσχημο, το δίκαιο και 
το άδικο, το καλό και το κακό» [Κοινωνιολογία, ΟΕΔΒ, 2009, σελ. 46]. 

 
Ήθη 

«Τα ήθη είναι τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Η 
παράβαση των ηθών, όπως για παράδειγμα η εγκατάλειψη ή παραμέλη-
ση ενός παιδιού από τους γονείς του, προκαλούν έντονες αντιδράσεις» 

[Κοινωνική και πολιτική αγωγή, σελ. 43]. Τα κανονιστικά πρότυπα ή νόρ-
μες είναι οι κανόνες με βάση τους οποίους μια κοινωνία καθοδηγεί τις 

μορφές δράσης των μελών της. Τα ήθη είναι τόσο απαγορευτικά (δηλαδή 
καθορίζουν τι δεν πρέπει να κάνουν τα μέλη μιας κοινωνίας) όσο και κα-
θοδηγητικά (δηλαδή τους υπαγορεύουν τι πρέπει να κάνουν). 
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Η ΚΡΙΣΗ/ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Πολιτισμός: Όταν αναφερόμαστε στην έννοια πολιτισμός της σύγχρονης 
εποχής εννοούμε, προφανώς, το «δυτικό» κόσμο, του οποίου τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι: η βιομηχανική / τεχνολογική και οικονομική α-
νάπτυξη (καπιταλισμός), ο φιλελευθερισμός, η δημοκρατική οργάνωση 

και ο χριστιανισμός.   
Κρίση: Ο όρος δηλώνει τη διαταραχή της ισορροπίας των συνθηκών που 
χαρακτηρίζουν τους διάφορους τομείς της ζωής.  Οι συνθήκες αυτές είναι 

αλληλοσυγκρουόμενοι παράγοντες που προκαλούν προβλήματα, ανωμα-
λίες, δυσλειτουργίες και, -ίσως- αδιέξοδο. Σε περιόδους  «κρίσεων αδιε-

ξόδου» παρατηρούνται βαθιά ρήγματα, έντονες και ανυπέρβλητες αντι-
φάσεις, ώστε υφίσταται ο κίνδυνος της καταστροφής και της κατάρρευ-
σης (π. χ.  η διαρκής οικονομική κρίση). 

Μορφή της πολιτισμικής κρίσης: Η κρίση του πολιτισμού μας δεν 
αφορά την υλικοτεχνική του διάσταση.  Είναι σαφές ότι σε γενικό επίπε-
δο δεν παρατηρείται οπισθοδρόμηση, αφού κάθε νέο επίτευγμα είναι 

σχεδόν πάντοτε ανώτερο από το προηγούμενο. Η κρίση διέπει την ηθικο-
πνευματική διάσταση του πολιτισμού.  

Αντινομίες του πολιτισμού:  Με τον όρο εννοούμε τη θετική και αρνη-
τική διάσταση του πολιτισμού. 
 

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Στα θετικά γνωρίσματα συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της καθαρής 
γνώσης (επιστήμη) και η τεχνολογική επανάσταση, η εξάπλωση των δη-
μοκρατικών θεσμών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η ενίσχυση του 

διεθνισμού, η άνοδος του πνευματικού επιπέδου κ. ά. 
Ωστόσο, διαπιστώνονται έντονα αρνητικά στοιχεία όπως λ. χ.  η γενι-

κευμένη αλλοτρίωση το πνεύμα υλισμού και ευδαιμονισμού, η κατα-

στροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η έξαρση των ανισοτήτων σε παγκό-
σμιο επίπεδο αλλά και στις δυτικές χώρες, η απειλή της ειρήνης, η πα-

ραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 
 

 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
΄Εκρηξη επιστημονικών γνώσεων τε-

χνολογική πρόοδος 
 
 
 

Πυρηνική ενέργεια 
 
 
 
 
 

 
Κακή εφαρμογή της επιστημονικής 
γνώσης 
Εφαρμογές τεχνολογίας για την εξυ-
πηρέτηση συμφερόντων σε βάρος του 
γενικού καλού.  
Πολεμική τεχνολογία για την εξυπη-
ρέτηση των ισχυρών-πυρηνικά όπλα- 
έξαρση των πολεμικών συγκρούσεων.  
 
 
Περιβαλλοντική υποβάθμιση-
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΄Ελεγχος της φύσης, προβλέψεις, μεί-
ωση των κινδύνων από τα καιρικά φαι-

νόμενα 
 

Αύξηση της γεωργικής και βιομηχανι-
κής παραγωγής 

Βελτίωση βιοτικού επιπέδου 
Πληθώρα ανέσεων 

 
Εδραίωση της δημοκρατίας και της δι-

καιοσύνης 
 
 

 
 

 
 

Διεθνές δίκαιο, εθνικά κράτη-διεθνείς 
συνθήκες-υπερεθνικοί οργανισμοί 

 
Θεσμική αναγνώριση και προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των(συντάγματα, Ο.Η.Ε. Οικουμενική 

διακήρυξη) 
 

Κοινωνικές μεταρρυθμίσεις-κοινωνικοί 
θεσμοί-κράτος πρόνοιας-κινήματα-

κατακτήσεις 
 
 
 
 
 

 
Η ανθρωπότητα έχει μεταβλη-
θεί σε ένα «παγκόσμιο χωρίο» 

χάρη στους δορυφόρους και τις 
τηλεπικοινωνίες, ενώ το τέλος 

του ψυχρού πολέμου έδωσε τη 
δυνατότητα για μια παγκόσμια 

πολύπλευρη σύγκλιση.  
 

οικολογικό πρόβλημα-γιγάντωση των 
πόλεων 
 
 
Ανεργία-φτώχεια-υποσιτισμός-
ανισότητες 
 
 
 
Πολιτική και κοινωνική αρρυθμία 
(φθορά δημοκρατίας, σκάνδαλα, α-
μοραλισμός, εκτεταμένη διαφθορά, 
κοινωνικός αναβρασμός).  

Ιδεολογική σύγχυση λόγω της κατάρ-
ρευσης παλαιών ή παραδοσιακών 
δομών στην πολιτική και την οικονο-
μία.  
 
Αναζωπύρωση του εθνικισμού.  
Πόλεμοι-τρομοκρατία 
 
Παραβίαση των δικαιωμάτων και η 
έξαρση των ανισοτήτων.  
Εξάπλωση του ρατσισμού.  
 
Δυσλειτουργία των κοινωνικών θε-
σμών-αδικίες 
Αύξηση των κρουσμάτων βίας και ε-
γκληματικότητας και μάλιστα στις 
νεαρές ηλικίες, κ. ά.  
΄Εξαρση των ναρκωτικών.  
Εκφυλισμός των θεσμών   
Κατάρρευση του κράτους πρόνοιας 
 
Υπεροχή της οικονομίας έναντι της 
πολιτικής 
Λήψη αποφάσεων από υπερεθνικά 
οικονομικά κέντρα 

Σταδιακή αλλοίωση της ταυτότητας 
των λαών.  
Απομάκρυνση από τις παραδόσεις 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 Πνευματική μονομέρεια.  

 Επιστροφή των δεισιδαιμονιών με τη μαζική στροφή προς τη με-

ταφυσική.  

 Κυριαρχία του καταναλωτικού τρόπου ζωής και της μαζικής κουλ-

τούρας.  

 ΄Αγχος (αίσθημα πνιγμού), η ανία και η δυσφορία.  

 Μοναξιά και επιδερμικές ανθρώπινες σχέσεις.  
 Παραίτηση από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας.  
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2.7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Σύγχρονη εποχή 
 

Εποχικό περιβάλλον 
Με τον όρο εποχικό περιβάλλον εννοούμε τις μεταβολές που 

παρατηρούνται στην οικονομική, την ηθική, την πολιτική ζωή, τον 
πολιτισμό, τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση. Οι πολιτισμικές αυτές 
μεταβολές συνδέονται με κάποια ιστορικά γεγονότα (π.χ. πόλεμοι, 

κοινωνικά κινήματα, επαναστάσεις) ή με τις εφευρέσεις και τεχνολογικές 
ανακαλύψεις, αφού η τεχνολογία αποτελεί κινητήριο μοχλό εξέλιξης των 

κοινωνιών. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορά που αλλάζει η υλική βάση 
του πολιτισμού μιας κοινωνίας προκαλούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις στο 
πνευματικό εποικοδόμημα( θεσμοί, νόμοι, ιδεολογίες, στάσεις, 

νοοτροπίες, νέα καλλιτεχικά ρεύματα κ.λ.π.) 
 
 

 

Ο ρυθμός των πολιτισμικών αλλαγών 
 

 Οι σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες διακρίνονται από έναν πολύ 
γρήγορο ρυθμό πολιτισμικής μεταβολής. Οι γρήγοροι ρυθμοί εκτύλιξης 
γεγονότων, η αντιφατικότητα (δηλ. κοινωνία εντυπωσιακών επιτευγμάτων 

αλλά και πολλαπλών αρνητικών συνεπειών ),  η συνθετότητα - 
πολυπλοκότητα , η ρευστότητα και διαλυτότητα , οι ραγδαίες αλλαγές 
διαφοροποιούν τη σύγχρονη εποχή από τις προγενέστερες. 

 
Αποτελέσματα 
 
Στον 21ο  αιώνα οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ταχύτατες μεταβολές 
στον υλικό πολιτισμό, οι οποίες όμως έχουν συνέπειες και στον μη υλικό 
πολιτισμό. Για παράδειγμα, η χρήση φαξ ή του διαδικτύου διευκολύνει την 
καθημερινή και επαγγελματική ζωή, περιορίζει όμως τις προσωπικές σχέσεις 
των ατόμων και τις κάνει πιο απρόσωπες. Επίσης η άλογη χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας οδηγε ί  σ την  καταστροφή του φυσικού πλούτου της γης 
(οικολογικές καταστροφές), στην κατασκευή ιδιαίτερα καταστροφικών πολεμικών 
όπλων κτλ. Όλα τα συστατικά  στοιχεία ενός πολιτισμού δεν αλλάζουν με  την 
ίδια ταχύτητα. Έτσι, ενώ παρατηρούμε ταχύτατες αλλαγές στο χώρο της 
τεχνολογίας, οι αλλαγές στις ιδέες και τις αντιλήψεις ακολουθούν πιο 
αργό ρυθμό.» (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  Ο.Ε.Δ.Β. 2003,43,44) 
 

 

Σύγχρονη εποχή-πολιτισμικές μεταβολές 
 
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή της Υψηλής Τεχνολογίας (Ε.Υ.Τ.) 
διότι η σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί για τον άνθρωπο και την 
κοινωνία νέες δυνατότητες και προοπτικές 
Η συγκριτική παρουσίαση των πολιτισμικών μεταβολών των βιομηχανικών και 

μεταβιομηχανικών μεταβολών αφενός προσφέρει τη δυνατότητα για ιστορική 
αναδρομή, όπου  κρίνεται αναγκαία, αφετέρου προσφέρει την ευκαιρία στο 

μαθητή να κατανοήσει καλύτερα την εποχή μας, αφού κάτι ανάλογο δεν 
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επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό από τη διδασκαλία της Ιστορίας στα 
πλαίσια του σχολείου . Η κατανόηση του παρόντος, η ανάλυση και ερμηνεία 

των σύγχρονων προβλημάτων, η ανάπτυξη προβληματισμού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων απαιτεί 

εφοδιασμό με κάποια γνώση του παρελθόντος, αφού «…το παρόν μπορεί να 
γίνει σαφώς αντιληπτό και το μέλλον να σχεδιαστεί έξυπνα, μόνο όταν οι 
υπεύθυνοι για τα πεπρωμένα του κόσμου κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση. 

Και για τη γνώση αυτού του εξαιρετικά περίπλοκου και συναρπαστικού 
μηχανισμού, δεν υπάρχει καλύτερη πηγή από την ιστορία.» (Ε.Burns, 
Ευρωπαϊκή ιστορία, 1985 :424) 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
18ος αι. μ.Χ.-1950 μ. Χ. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ορθολογιστική αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων χωρίς δραματική 

αλλοίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος 
Χώρος επιστημονικής 

παρατήρησης και έρευνας 

 
ΠΟΛΕΙΣ 

Τα περισσότερα οικιστικά σύνολα 
ήταν μικρά, τόποι ανταλλαγής των 
καρπών της γης και των προϊόντων 

της βιοτεχνίας.  

 

Αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων 
Ενεργειακό πρόβλημα 
Εξάντληση των φυσικών πόρων 

Οικολογική κρίση 
 
 

 
ΠΟΛΕΙΣ 

Ανάπτυξη των πόλεων μετά το 1840 
περίπου 
Αύξηση του αστικού πληθυσμού 

Αστικοποίηση 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

16ος αι  
΄Ιδρυση  πρώτων πανεπιστημίων. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Περιορισμένη εφαρμογή της 

επιστήμης στην παραγωγική 
διαδικασία 

 

 
Οι σύγχρονες κοινωνίες μετά την 

είσοδο της πληροφορικής στον 
τομέα της οικονομίας και σε κάθε 

άλλο επίπεδο της ατομικής και 
συλλογικής ζωής χαρακτηρίζονται 
ως κοινωνίες της γνώσης και 

της πληροφορίας.  
 «Ενώ η βιομηχανική κοινωνία 
εστίαζε στο εργοστάσιο ως κύρια 

πηγή προϊόντων, η 
μεταβιομηχανική κοινωνία εστιάζει 

στο πανεπιστήμιο ως κύρια πηγή 
θεωρητικής γνώσης». 
Προσανατολισμός επιστημονικής 

έρευνας στα συμφέροντα και τους 
σκοπούς της επιχείρησης και του 

κράτους 
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Ανεξαρτησία επιστημονικής 
έρευνας 

 
 

 
 
 

 
 

 Εξάρτηση από ένα πλέγμα 
ερευνητικών κέντρων μέσα και 

γύρω από την επιχείρηση για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τις.  

 Συνεργασία της επιστήμης και 
της τεχνικής, για την παραγωγή 
πολεμικών εξοπλισμών 

(πύραυλοι, ατομικές βόμβες, 
βιολογικά - χημικά - πυρηνικά - 
συμβατικά όπλα) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Διάφορες εφευρέσεις και 
τεχνολογικά επιτεύγματα είχαν ως 

αποτέλεσμα την κατακόρυφη 

αύξηση της παραγωγικότητας και 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των ανθρώπων 

 
Εμφάνιση της ατμομηχανής 

(ατμάμαξα, ατμόπλοια κ.λ.π.) 
Συγκροτήματα μηχανών 

Πετρέλαιο, κάρβουνο, ηλεκτρισμός 

Τηλέγραφος, τηλέφωνο 
Χημική τεχνολογία (πλαστικές, 

συνθετικές ουσίες) 
Μέσα μεταφοράς( αυτοκίνητα, 

αεροπλάνα,) 

Φωτογραφική μηχανή, ψυγεία, 
ηλεκτρικοί κινητήρες κ.λ.π. 

Ηλεκτρονικές λυχνίες, τηλεόραση 

Αντικατάσταση των παραδοσιακών 
πηγών ενέργειας (υδάτινη, αιολική 

ενέργεια) από νέες, ιδιαίτερα τον 
γαιάνθρακα 

 Χρήση νέων και άφθονων πρώτων 

υλών 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Νέες τεχνολογίες  
Πληροφορική-εισβολή του 
διαδικτύου  

 
Ρομποτική 
Διαστημική 

Δορυφόροι, (μετερεωλογικοί, 
στρατιωτικοί, τηλεπικοινωνιακοί, 

δορυφόροι αστρονομικών 
παρατηρήσεων, δορυφόροι 
γεωφυσικών μελετών και 

ανίχνευσης πλουτοπαραγωγικών 
πηγών) διαστημόπλοια, πύραυλοι, 

διαστημικοί σταθμοί ραντάρ 
Χρήση πυρηνικής ενέργειας 
Εξωφρενική τελειοποίηση της 

τεχνολογίας του πολέμου για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων των 
πολεμικών βιομηχανιών. 

Γενετική 
Κλωνοποιημένοι οργανισμοί 

Χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος 
Βιοτεχνολογία 

Γενετικά Τροποποιημένα φυτά, 
Μεταλλαγμένα 

 τρόφιμα 
Ρομπότ, ιατρικά μηχανήματα, 
γεωργικά μηχανήματα, αντλίες 

κ.λ.π. 
Χημικά όπλα, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα 

Μικροσκόπια, τηλεσκόπια 
Αυτοκίνητα, αεροσκάφη, 

υποβρύχια, πλοία 
Ακτίνες χ 
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Φάρμακα, εμβόλια, ιατρικά 
μηχανήματα (εφαρμογές στην 

ιατρική) 
Οπτικές ίνες(μεγάλη ταχύτητα 

μετάδοσης μηνυμάτων) 
Ακτίνες laser(ιατρική, 
επιστημονική έρευνα, βιομηχανία, 

τηλεπικοινωνίες, διαστημική 
τεχνολογία) 
Συσκευές οικιακές 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Παραγωγή αγαθών 

 

Η οικονομία της 
Ευρώπης στις αρχές του 

19ου αι. ήταν κατά βάση 

αγροτική. 
Παράλληλα προωθείται η 

μαζική βιομηχανική 
παραγωγή σε εργοστάσια 

Μηχανοποίηση 

Η ευρεία εισαγωγή της 
μηχανής στην 

παραγωγική διαδικασία 
προκάλεσε την 

υποκατάσταση του 

ανθρώπου από τη 
μηχανή σε πολλούς 
τομείς  στα μεγάλα 

μηχανοκίνητα 
εργοστάσια 

Από την άλλη πλευρά 
κατέστη δυνατή η 

παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων αγαθών με 
μειωμένο κόστος 

Εργαζόμενοι:  
Συνύπαρξη αγροτικού 
εργατικού πληθυσμού 

Εργάτες-χειριστές 
μηχανημάτων 
Κυριαρχία της 

σωματικής/ μυικής 
δύναμης 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της 
παραγωγής 

 
 
 

 
 

 
 
Αυτοματισμός στη βιομηχανική 

παραγωγή 
Αυτοματισμός: Καλείται το σύστημα της 

αυτόματης λειτουργίας· αυτόματος 
μηχανισμός.  Ο αυτοματισμός έχει έναν 
αυστηρά εφαρμοσμένο χαρακτήρα και στην 

πράξη αξιοποιεί ποικιλία εξειδικευμένων 
προϊόντων ηλεκτρονικής και τεχνολογίας 
πληροφοριών (π.χ. μικροελεγκτές, συστήματα 

πραγματικού χρόνου,). Η σημασία του 
αυτοματισμού είναι μεγάλη στη βιομηχανία, 

όπου μειώνει σημαντικά την ανάγκη για 
ανθρώπινη παρέμβαση . 
 

 
 

Εργαζόμενοι 
Συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού 
Μείωση τις χειρωνακτικής εργασίας 

Κυριαρχία τις πνευματικής εργασίας 
Κατακόρυφη αύξηση του  ρόλου του 
τεχνολόγου, απαίτηση για εξειδικευμένες 

επιστημονικές γνώσεις, ικανότητα 
προσαρμογής σε νέα δεδομένα 

΄Ανθρωποι  ειδικοί στις μηχανές, τα 
ηλεκτρονικά τεχνολογικά συστήματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Επαγγέλματα 
Χειρωνακτικά  

Παραδοσιακά 
 

 
Οικονομικό σύστημα 

Κεφαλαιοκρατικό 

σύστημα-σοσιαλιστικό 
σύστημα 

Κρατικός παρεμβατισμός 

 
Εθνική οικονομία 

΄Ελεγχος της οικονομίας 
από το κράτος 

Εθνικές επιχειρήσεις 

 
 

 

Επαγγέλματα 
Νέες μορφές εργασίας (π.χ. τηλεργασία) 

Δημιουργία νέων επαγγελμάτων 
Εξαφάνιση παραδοσιακών επαγγελμάτων 

 
Οικονομικό σύστημα 
Επικράτηση του Κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος 
 
 

 
Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

΄Ελεγχος της οικονομίας και της πολιτικής 
από τις πολυεθνικές εταιρείες-νέα 
οικονομικά κέντρα 

Οικονομικοί ανταγωνισμοί για επέκταση του 
οικονομικού και πολιτικού ελέγχου 

Οι ισχυροί ελέγχουν τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές του πλανήτη 
Έλεγχος της παγκόσμιας οικονομίας από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις 
Ελαχιστοποιείται ο οικονομικός 
πλούτος των χωρών, προκαλείται 

οικονομική εξαθλίωση και 
υποβιβάζεται το βιοτικό επίπεδο των 

λαών. 
Διατίθενται υπέρογκα κονδύλια για τους 
στρατιωτικούς εξοπλισμούς, δημιουργώντας 

τεράστια οικονομική επιβάρυνση στα έθνη 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Εμφάνιση της εργατικής τάξης 

Διαφοροποιήσεις στις σχέσεις των 
διάφορων κοινωνικών τάξεων σε 

κάθε χώρα 

Σύγκρουση εργοδοτών-
εργαζομένων 

Εμφάνιση και ανάπτυξη διαφόρων 
κινημάτων (του συνδικαλιστικού, 

του εργατικού κ.λ.π.) με αιτήματα 

σχετικά με τις αμοιβές και τη 
βελτίωση των εργασιακών 

συνθηκών 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Γυναικείο κίνημα 

Εξέγερση των νέων 
Κινήματα για τους μετανάστες 
Κινήματα ειρήνης 

Οικολογικό κίνημα 
Κίνημα κατά της 

Παγκοσμιοποίησης 
Βία, εγκληματικότητα, φαινόμενα 
κοινωνικής παθογένειας, 

ρατσισμός, ξενοφοβία 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Διαφοροποιήσεις προκλήθηκαν 
στο συσχετισμό δυνάμεων αφενός 

μεταξύ των βιομηχανικών 
ευρωπαϊκών χωρών και αφετέρου 

μεταξύ της Ευρώπης και του 

υπόλοιπου κόσμου 
 

Η δημογραφική έκρηξη υπήρξε 

φυσικό επακόλουθο της 
βιομηχανικής επανάστασης 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Παγκοσμιοποίηση 
Νέα παγκόσμια τάξη  Παγκόσμια  

de facto εξουσία   
Νέος καισαρικός δεσποτισμός 
 

Ανελέητος ανταγωνισμός 
κρατών και πολυεθνικών, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την οικονομική κυριαρχία, 
την εκμετάλλευση των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών 
και του ορυκτού πλούτου 
(π.χ. πετρέλαιο, ουράνιο), το 

μεγαλύτερο εύρος αγορών ή 
την επίλυση του ενεργειακού 

προβλήματος που αποτελούν 
οικονομικά συμφέροντα 
στρατηγικής σημασίας.  
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2.7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Σύγχρονη εποχή 
 

Εποχικό περιβάλλον 
Με τον όρο εποχικό περιβάλλον εννοούμε τις μεταβολές που 

παρατηρούνται στην οικονομική, την ηθική, την πολιτική ζωή, τον 
πολιτισμό, τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση. Οι πολιτισμικές αυτές 
μεταβολές συνδέονται με κάποια ιστορικά γεγονότα (π.χ. πόλεμοι, 

κοινωνικά κινήματα, επαναστάσεις) ή με τις εφευρέσεις και τεχνολογικές 
ανακαλύψεις, αφού η τεχνολογία αποτελεί κινητήριο μοχλό εξέλιξης των 

κοινωνιών. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορά που αλλάζει η υλική βάση 
του πολιτισμού μιας κοινωνίας προκαλούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις στο 
πνευματικό εποικοδόμημα( θεσμοί, νόμοι, ιδεολογίες, στάσεις, 

νοοτροπίες, νέα καλλιτεχικά ρεύματα κ.λ.π.) 
 
 

 

Ο ρυθμός των πολιτισμικών αλλαγών 
 

 Οι σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες διακρίνονται από έναν πολύ 
γρήγορο ρυθμό πολιτισμικής μεταβολής. Οι γρήγοροι ρυθμοί εκτύλιξης 
γεγονότων, η αντιφατικότητα (δηλ. κοινωνία εντυπωσιακών επιτευγμάτων 

αλλά και πολλαπλών αρνητικών συνεπειών ),  η συνθετότητα - 
πολυπλοκότητα , η ρευστότητα και διαλυτότητα , οι ραγδαίες αλλαγές 
διαφοροποιούν τη σύγχρονη εποχή από τις προγενέστερες. 

 
Αποτελέσματα 
 
Στον 21ο  αιώνα οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ταχύτατες μεταβολές 
στον υλικό πολιτισμό, οι οποίες όμως έχουν συνέπειες και στον μη υλικό 
πολιτισμό. Για παράδειγμα, η χρήση φαξ ή του διαδικτύου διευκολύνει την 
καθημερινή και επαγγελματική ζωή, περιορίζει όμως τις προσωπικές σχέσεις 
των ατόμων και τις κάνει πιο απρόσωπες. Επίσης η άλογη χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας οδηγε ί  σ την  καταστροφή του φυσικού πλούτου της γης 
(οικολογικές καταστροφές), στην κατασκευή ιδιαίτερα καταστροφικών πολεμικών 
όπλων κτλ. Όλα τα συστατικά  στοιχεία ενός πολιτισμού δεν αλλάζουν με  την 
ίδια ταχύτητα. Έτσι, ενώ παρατηρούμε ταχύτατες αλλαγές στο χώρο της 
τεχνολογίας, οι αλλαγές στις ιδέες και τις αντιλήψεις ακολουθούν πιο 
αργό ρυθμό.» (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  Ο.Ε.Δ.Β. 2003,43,44) 
 

 

Σύγχρονη εποχή-πολιτισμικές μεταβολές 
 
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή της Υψηλής Τεχνολογίας (Ε.Υ.Τ.) 
διότι η σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί για τον άνθρωπο και την 
κοινωνία νέες δυνατότητες και προοπτικές 
Η συγκριτική παρουσίαση των πολιτισμικών μεταβολών των βιομηχανικών και 

μεταβιομηχανικών μεταβολών αφενός προσφέρει τη δυνατότητα για ιστορική 
αναδρομή, όπου  κρίνεται αναγκαία, αφετέρου προσφέρει την ευκαιρία στο 

μαθητή να κατανοήσει καλύτερα την εποχή μας, αφού κάτι ανάλογο δεν 
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επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό από τη διδασκαλία της Ιστορίας στα 
πλαίσια του σχολείου . Η κατανόηση του παρόντος, η ανάλυση και ερμηνεία 

των σύγχρονων προβλημάτων, η ανάπτυξη προβληματισμού για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων απαιτεί 

εφοδιασμό με κάποια γνώση του παρελθόντος, αφού «…το παρόν μπορεί να 
γίνει σαφώς αντιληπτό και το μέλλον να σχεδιαστεί έξυπνα, μόνο όταν οι 
υπεύθυνοι για τα πεπρωμένα του κόσμου κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση. 

Και για τη γνώση αυτού του εξαιρετικά περίπλοκου και συναρπαστικού 
μηχανισμού, δεν υπάρχει καλύτερη πηγή από την ιστορία.» (Ε.Burns, 
Ευρωπαϊκή ιστορία, 1985 :424) 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
18ος αι. μ.Χ.-1950 μ. Χ. 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

ΦΥΣΙΚΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ορθολογιστική αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων χωρίς δραματική 

αλλοίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος 
Χώρος επιστημονικής 

παρατήρησης και έρευνας 

 
ΠΟΛΕΙΣ 

Τα περισσότερα οικιστικά σύνολα 
ήταν μικρά, τόποι ανταλλαγής των 
καρπών της γης και των προϊόντων 

της βιοτεχνίας.  

 

Αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων 
Ενεργειακό πρόβλημα 
Εξάντληση των φυσικών πόρων 

Οικολογική κρίση 
 
 

 
ΠΟΛΕΙΣ 

Ανάπτυξη των πόλεων μετά το 1840 
περίπου 
Αύξηση του αστικού πληθυσμού 

Αστικοποίηση 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

16ος αι  
΄Ιδρυση  πρώτων πανεπιστημίων. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Περιορισμένη εφαρμογή της 

επιστήμης στην παραγωγική 
διαδικασία 

 

 
Οι σύγχρονες κοινωνίες μετά την 

είσοδο της πληροφορικής στον 
τομέα της οικονομίας και σε κάθε 

άλλο επίπεδο της ατομικής και 
συλλογικής ζωής χαρακτηρίζονται 
ως κοινωνίες της γνώσης και 

της πληροφορίας.  
 «Ενώ η βιομηχανική κοινωνία 
εστίαζε στο εργοστάσιο ως κύρια 

πηγή προϊόντων, η 
μεταβιομηχανική κοινωνία εστιάζει 

στο πανεπιστήμιο ως κύρια πηγή 
θεωρητικής γνώσης». 
Προσανατολισμός επιστημονικής 

έρευνας στα συμφέροντα και τους 
σκοπούς της επιχείρησης και του 

κράτους 
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Ανεξαρτησία επιστημονικής 
έρευνας 

 
 

 
 
 

 
 

 Εξάρτηση από ένα πλέγμα 
ερευνητικών κέντρων μέσα και 

γύρω από την επιχείρηση για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τις.  

 Συνεργασία της επιστήμης και 
της τεχνικής, για την παραγωγή 
πολεμικών εξοπλισμών 

(πύραυλοι, ατομικές βόμβες, 
βιολογικά - χημικά - πυρηνικά - 
συμβατικά όπλα) 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Διάφορες εφευρέσεις και 
τεχνολογικά επιτεύγματα είχαν ως 

αποτέλεσμα την κατακόρυφη 

αύξηση της παραγωγικότητας και 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των ανθρώπων 

 
Εμφάνιση της ατμομηχανής 

(ατμάμαξα, ατμόπλοια κ.λ.π.) 
Συγκροτήματα μηχανών 

Πετρέλαιο, κάρβουνο, ηλεκτρισμός 

Τηλέγραφος, τηλέφωνο 
Χημική τεχνολογία (πλαστικές, 

συνθετικές ουσίες) 
Μέσα μεταφοράς( αυτοκίνητα, 

αεροπλάνα,) 

Φωτογραφική μηχανή, ψυγεία, 
ηλεκτρικοί κινητήρες κ.λ.π. 

Ηλεκτρονικές λυχνίες, τηλεόραση 

Αντικατάσταση των παραδοσιακών 
πηγών ενέργειας (υδάτινη, αιολική 

ενέργεια) από νέες, ιδιαίτερα τον 
γαιάνθρακα 

 Χρήση νέων και άφθονων πρώτων 

υλών 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Νέες τεχνολογίες  
Πληροφορική-εισβολή του 
διαδικτύου  

 
Ρομποτική 
Διαστημική 

Δορυφόροι, (μετερεωλογικοί, 
στρατιωτικοί, τηλεπικοινωνιακοί, 

δορυφόροι αστρονομικών 
παρατηρήσεων, δορυφόροι 
γεωφυσικών μελετών και 

ανίχνευσης πλουτοπαραγωγικών 
πηγών) διαστημόπλοια, πύραυλοι, 

διαστημικοί σταθμοί ραντάρ 
Χρήση πυρηνικής ενέργειας 
Εξωφρενική τελειοποίηση της 

τεχνολογίας του πολέμου για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων των 
πολεμικών βιομηχανιών. 

Γενετική 
Κλωνοποιημένοι οργανισμοί 

Χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος 
Βιοτεχνολογία 

Γενετικά Τροποποιημένα φυτά, 
Μεταλλαγμένα 

 τρόφιμα 
Ρομπότ, ιατρικά μηχανήματα, 
γεωργικά μηχανήματα, αντλίες 

κ.λ.π. 
Χημικά όπλα, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα 

Μικροσκόπια, τηλεσκόπια 
Αυτοκίνητα, αεροσκάφη, 

υποβρύχια, πλοία 
Ακτίνες χ 
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Φάρμακα, εμβόλια, ιατρικά 
μηχανήματα (εφαρμογές στην 

ιατρική) 
Οπτικές ίνες(μεγάλη ταχύτητα 

μετάδοσης μηνυμάτων) 
Ακτίνες laser(ιατρική, 
επιστημονική έρευνα, βιομηχανία, 

τηλεπικοινωνίες, διαστημική 
τεχνολογία) 
Συσκευές οικιακές 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Παραγωγή αγαθών 

 

Η οικονομία της 
Ευρώπης στις αρχές του 

19ου αι. ήταν κατά βάση 

αγροτική. 
Παράλληλα προωθείται η 

μαζική βιομηχανική 
παραγωγή σε εργοστάσια 

Μηχανοποίηση 

Η ευρεία εισαγωγή της 
μηχανής στην 

παραγωγική διαδικασία 
προκάλεσε την 

υποκατάσταση του 

ανθρώπου από τη 
μηχανή σε πολλούς 
τομείς  στα μεγάλα 

μηχανοκίνητα 
εργοστάσια 

Από την άλλη πλευρά 
κατέστη δυνατή η 

παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων αγαθών με 
μειωμένο κόστος 

Εργαζόμενοι:  
Συνύπαρξη αγροτικού 
εργατικού πληθυσμού 

Εργάτες-χειριστές 
μηχανημάτων 
Κυριαρχία της 

σωματικής/ μυικής 
δύναμης 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της 
παραγωγής 

 
 
 

 
 

 
 
Αυτοματισμός στη βιομηχανική 

παραγωγή 
Αυτοματισμός: Καλείται το σύστημα της 

αυτόματης λειτουργίας· αυτόματος 
μηχανισμός.  Ο αυτοματισμός έχει έναν 
αυστηρά εφαρμοσμένο χαρακτήρα και στην 

πράξη αξιοποιεί ποικιλία εξειδικευμένων 
προϊόντων ηλεκτρονικής και τεχνολογίας 
πληροφοριών (π.χ. μικροελεγκτές, συστήματα 

πραγματικού χρόνου,). Η σημασία του 
αυτοματισμού είναι μεγάλη στη βιομηχανία, 

όπου μειώνει σημαντικά την ανάγκη για 
ανθρώπινη παρέμβαση . 
 

 
 

Εργαζόμενοι 
Συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού 
Μείωση τις χειρωνακτικής εργασίας 

Κυριαρχία τις πνευματικής εργασίας 
Κατακόρυφη αύξηση του  ρόλου του 
τεχνολόγου, απαίτηση για εξειδικευμένες 

επιστημονικές γνώσεις, ικανότητα 
προσαρμογής σε νέα δεδομένα 

΄Ανθρωποι  ειδικοί στις μηχανές, τα 
ηλεκτρονικά τεχνολογικά συστήματα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Επαγγέλματα 
Χειρωνακτικά  

Παραδοσιακά 
 

 
Οικονομικό σύστημα 

Κεφαλαιοκρατικό 

σύστημα-σοσιαλιστικό 
σύστημα 

Κρατικός παρεμβατισμός 

 
Εθνική οικονομία 

΄Ελεγχος της οικονομίας 
από το κράτος 

Εθνικές επιχειρήσεις 

 
 

 

Επαγγέλματα 
Νέες μορφές εργασίας (π.χ. τηλεργασία) 

Δημιουργία νέων επαγγελμάτων 
Εξαφάνιση παραδοσιακών επαγγελμάτων 

 
Οικονομικό σύστημα 
Επικράτηση του Κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος 
 
 

 
Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

΄Ελεγχος της οικονομίας και της πολιτικής 
από τις πολυεθνικές εταιρείες-νέα 
οικονομικά κέντρα 

Οικονομικοί ανταγωνισμοί για επέκταση του 
οικονομικού και πολιτικού ελέγχου 

Οι ισχυροί ελέγχουν τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές του πλανήτη 
Έλεγχος της παγκόσμιας οικονομίας από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις 
Ελαχιστοποιείται ο οικονομικός 
πλούτος των χωρών, προκαλείται 

οικονομική εξαθλίωση και 
υποβιβάζεται το βιοτικό επίπεδο των 

λαών. 
Διατίθενται υπέρογκα κονδύλια για τους 
στρατιωτικούς εξοπλισμούς, δημιουργώντας 

τεράστια οικονομική επιβάρυνση στα έθνη 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Εμφάνιση της εργατικής τάξης 

Διαφοροποιήσεις στις σχέσεις των 
διάφορων κοινωνικών τάξεων σε 

κάθε χώρα 

Σύγκρουση εργοδοτών-
εργαζομένων 

Εμφάνιση και ανάπτυξη διαφόρων 
κινημάτων (του συνδικαλιστικού, 

του εργατικού κ.λ.π.) με αιτήματα 

σχετικά με τις αμοιβές και τη 
βελτίωση των εργασιακών 

συνθηκών 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Γυναικείο κίνημα 

Εξέγερση των νέων 
Κινήματα για τους μετανάστες 
Κινήματα ειρήνης 

Οικολογικό κίνημα 
Κίνημα κατά της 

Παγκοσμιοποίησης 
Βία, εγκληματικότητα, φαινόμενα 
κοινωνικής παθογένειας, 

ρατσισμός, ξενοφοβία 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Διαφοροποιήσεις προκλήθηκαν 
στο συσχετισμό δυνάμεων αφενός 

μεταξύ των βιομηχανικών 
ευρωπαϊκών χωρών και αφετέρου 

μεταξύ της Ευρώπης και του 

υπόλοιπου κόσμου 
 

Η δημογραφική έκρηξη υπήρξε 

φυσικό επακόλουθο της 
βιομηχανικής επανάστασης 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Παγκοσμιοποίηση 
Νέα παγκόσμια τάξη  Παγκόσμια  

de facto εξουσία   
Νέος καισαρικός δεσποτισμός 
 

Ανελέητος ανταγωνισμός 
κρατών και πολυεθνικών, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την οικονομική κυριαρχία, 
την εκμετάλλευση των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών 
και του ορυκτού πλούτου 
(π.χ. πετρέλαιο, ουράνιο), το 

μεγαλύτερο εύρος αγορών ή 
την επίλυση του ενεργειακού 

προβλήματος που αποτελούν 
οικονομικά συμφέροντα 
στρατηγικής σημασίας.  
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2.8 Η ΚΡΙΣΗ/ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Πολιτισμός: Όταν αναφερόμαστε στην έννοια πολιτισμός της σύγχρονης εποχής 
εννοούμε, προφανώς, το «δυτικό» κόσμο, του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: η 
βιομηχανική / τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη (καπιταλισμός), ο 
φιλελευθερισμός, η δημοκρατική οργάνωση και ο χριστιανισμός.   
Κρίση: Ο όρος δηλώνει τη διαταραχή της ισορροπίας των συνθηκών που 

χαρακτηρίζουν τους διάφορους τομείς της ζωής.  Οι συνθήκες αυτές είναι 
αλληλοσυγκρουόμενοι παράγοντες που προκαλούν προβλήματα, ανωμαλίες, 
δυσλειτουργίες και, -ίσως- αδιέξοδο. Σε περιόδους  «κρίσεων αδιεξόδου» 
παρατηρούνται βαθιά ρήγματα, έντονες και ανυπέρβλητες αντιφάσεις, ώστε υφίσταται 
ο κίνδυνος της καταστροφής και της κατάρρευσης (π. χ.  η διαρκής οικονομική 
κρίση). 
Μορφή της πολιτισμικής κρίσης: Η κρίση του πολιτισμού μας δεν αφορά την 
υλικοτεχνική του διάσταση.  Είναι σαφές ότι σε γενικό επίπεδο δεν παρατηρείται 
οπισθοδρόμηση, αφού κάθε νέο επίτευγμα είναι σχεδόν πάντοτε ανώτερο από το 
προηγούμενο. Η κρίση διέπει την ηθικοπνευματική διάσταση του πολιτισμού.  
Αντινομίες του πολιτισμού:  Με τον όρο εννοούμε τη θετική και αρνητική διάσταση 
του πολιτισμού. 
 

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Στα θετικά γνωρίσματα συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της καθαρής γνώσης 

(επιστήμη) και η τεχνολογική επανάσταση, η εξάπλωση των δημοκρατικών θεσμών, η 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η ενίσχυση του διεθνισμού, η άνοδος του 

πνευματικού επιπέδου κ. ά. 

Ωστόσο, διαπιστώνονται έντονα αρνητικά στοιχεία όπως λ. χ.  η γενικευμένη 

αλλοτρίωση το πνεύμα υλισμού και ευδαιμονισμού, η καταστροφή του φυσικού 

περιβάλλοντος, η έξαρση των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στις δυτικές 

χώρες, η απειλή της ειρήνης, η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

 
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 

 

 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
΄Εκρηξη επιστημονικών γνώσεων 

τεχνολογική πρόοδος 
 
 
 

Πυρηνική ενέργεια 
 
 
 
 

 
Κακή εφαρμογή της επιστημονικής 
γνώσης 
Εφαρμογές τεχνολογίας για την 
εξυπηρέτηση συμφερόντων σε βάρος του 
γενικού καλού.  
Πολεμική τεχνολογία για την 
εξυπηρέτηση των ισχυρών-πυρηνικά 
όπλα- έξαρση των πολεμικών 
συγκρούσεων.  
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΄Ελεγχος της φύσης, προβλέψεις, μείωση 
των κινδύνων από τα καιρικά φαινόμενα 

 
Αύξηση της γεωργικής και βιομηχανικής 

παραγωγής 
Βελτίωση βιοτικού επιπέδου 

Πληθώρα ανέσεων 
 

Εδραίωση της δημοκρατίας και της 
δικαιοσύνης 

 
 

 
 

 
 

Διεθνές δίκαιο, εθνικά κράτη-διεθνείς 
συνθήκες-υπερεθνικοί οργανισμοί 

 
Θεσμική αναγνώριση και προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων(συντάγματα, 
Ο.Η.Ε. Οικουμενική διακήρυξη) 

 
Κοινωνικές μεταρρυθμίσεις-κοινωνικοί 

θεσμοί-κράτος πρόνοιας-κινήματα-
κατακτήσεις 

 
 
 
 
 

 
Η ανθρωπότητα έχει μεταβληθεί 
σε ένα «παγκόσμιο χωρίο» χάρη 

στους δορυφόρους και τις 
τηλεπικοινωνίες, ενώ το τέλος του 

ψυχρού πολέμου έδωσε τη 

δυνατότητα για μια παγκόσμια 
πολύπλευρη σύγκλιση.  

 

 
Περιβαλλοντική υποβάθμιση-οικολογικό 
πρόβλημα-γιγάντωση των πόλεων 
 
 
Ανεργία-φτώχεια-υποσιτισμός-ανισότητες 
 
 
 
Πολιτική και κοινωνική αρρυθμία (φθορά 
δημοκρατίας, σκάνδαλα, αμοραλισμός, 
εκτεταμένη διαφθορά, κοινωνικός 
αναβρασμός).  

Ιδεολογική σύγχυση λόγω της 
κατάρρευσης παλαιών ή παραδοσιακών 
δομών στην πολιτική και την οικονομία.  
 
Αναζωπύρωση του εθνικισμού.  
Πόλεμοι-τρομοκρατία 
 
Παραβίαση των δικαιωμάτων και η 
έξαρση των ανισοτήτων.  
Εξάπλωση του ρατσισμού.  
 
Δυσλειτουργία των κοινωνικών θεσμών-
αδικίες 
Αύξηση των κρουσμάτων βίας και 
εγκληματικότητας και μάλιστα στις 
νεαρές ηλικίες, κ. ά.  
΄Εξαρση των ναρκωτικών.  
Εκφυλισμός των θεσμών   
Κατάρρευση του κράτους πρόνοιας 
 
Υπεροχή της οικονομίας έναντι της 
πολιτικής 
Λήψη αποφάσεων από υπερεθνικά 
οικονομικά κέντρα 
Σταδιακή αλλοίωση της ταυτότητας των 

λαών.  
Απομάκρυνση από τις παραδόσεις 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 Πνευματική μονομέρεια.  

 Επιστροφή των δεισιδαιμονιών με τη μαζική στροφή προς τη μεταφυσική.  

 Κυριαρχία του καταναλωτικού τρόπου ζωής και της μαζικής κουλτούρας.  

 ΄Αγχος (αίσθημα πνιγμού), η ανία και η δυσφορία.  

 Μοναξιά και επιδερμικές ανθρώπινες σχέσεις.  

 Παραίτηση από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας.  
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2.9. ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 
 

 
ΑΙΤΙΕΣ 

 

Α. 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 
Η ζωή στις μεγαλουπόλεις 

Αποξένωση από τη φύση-οικολογικό πρόβλημα 

Υπέρμετρη ανάπτυξη του τεχνολογικού εις βάρος του ηθικοπνευματικού 
πολιτισμού 

Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας με κοινωνικές και πολιτικές 
διαστάσεις 

 

 
Β. 

ΚΡΙΣΗ-ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 

 

 
Γ. 

ΗΘΙΚΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 
 

ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Διεθνής κοινότητα 

 
Εθνική-Πολιτική ζωή 

 

Επιστήμη-τεχνολογία 
 

Πνευματική ζωή 
 

Κοινωνία 

 
΄Ατομο 

ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 

 Διεθνής κοινότητα 

 
 Εθνική-Πολιτική ζωή 

 

 Επιστήμη-τεχνολογία 
 

 Πνευματική ζωή 
 
 Κοινωνία 

 
 ΄Ατομο 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

Κρίση Ο όρος "κρίση" με το νόημα της ασθένειας ή της κακής τροπής 
μιας κατάστασης πραγμάτων εισάγεται στη σύγχρονη σκέψη τον 19ο 

αιώνα από το χώρο της οικονομίας.  
Σήμερα η έννοια της κρίσης έχει καταστεί "καθολική" έννοια και 
αναφέρεται γενικά "σε καταστάσεις που περιέχουν απειλή" Τσιαντής 

Κώστας: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΟΡΟΙ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, πηγή: διαδίκτυο 
Ηθική κρίση Σχεδόν όλες οι εποχές του ανθρώπινου βίου, άλλες 

περισσότερο και άλλες λιγότερο, χαρακτηρίζονταν από ηθικές 
παρεκτροπές, από ηθική κρίση. Με τον όρο ηθική κρίση εννοούμε την 

«ανατροπή των καθιερωμένων αξιών», «τη μετάβαση από μιαν εποχή σε 
μιαν άλλη»   
Οι μεταβατικές εποχές ευνοούν τις ηθικές εκτροπές δηλαδή την 

εμφάνιση αρνητικών φαινομένων που επηρεάζουν δυσμενώς τον ιδιωτικό 
και δημόσιο βίο. 

 
 
Αιτίες 

 
Στην εποχή μας παρατηρείται ηθική κρίση ή κρίση των αξιών και των 
ιδανικών   

α)λόγω της  ζωής στις μεγαλουπόλεις και της αποξένωσης του ανθρώπου 
από τη φύση 

β) λόγω των ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης εποχής 
-οι αλλαγές είναι ραγδαίες γι’ αυτό  και απομυθοποιείται το παρελθόν  
και οι αξίες του. Η ρευστότητα  και η διαλυτότητα αποτελούν κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά  της εποχής  που αποδιοργανώνουν ηθικά και ψυχικά 
τον άνθρωπο και τις κοινωνικές σχέσεις. 
-οι αντιφάσεις της εποχής μας 

 Στις ίδιες πόλεις υπάρχουν άτομα με υψηλότατο βιοτικό επίπεδο και 

ικανοποιητική ποιότητα ζωής, ενώ άλλα άτομα πεθαίνουν από ασιτία ή 
διαβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες 

 Δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για εξοπλισμούς, ενώ εκατομμύρια 

άνθρωποι υποφέρουν από ασιτία ή άλλες ασθένειες 

 Σε πολλές χώρες επιδοτούνται εκατομμύρια τόνοι φρούτων, για να 

ταφούν στις χωματερές, ενώ στον τρίτο κόσμο εκατομμύρια παιδιά 
πάσχουν από αβιταμίνωση. 

γ)λόγω της επικράτησης των υλικών έναντι των ηθικών αξιών 
Οι υλικές αξίες έχουν υποσκελίσει τις ηθικές. Ζούμε σε μια εποχή που 
το «έχειν» , και το «φαίνεσθαι» κυριαρχούν έναντι του «είναι». Ο 

υπερκαταναλωτισμός και το όραμα του υλικού ευδαιμονισμού 
ισοπέδωσαν τις ηθικές αντιλήψεις, εξάλειψαν την ευαισθησία, 

άμβλυναν την ηθική βούληση. Ο άνθρωπος έπαψε να είναι 
συνάνθρωπος, δεν αντιμετωπίζεται ως αξία, αλλά ως μέσο για 
εκμετάλλευση. Η αλληλεγγύη, η αμοιβαιότητα, η ανθρωπιά και η 

ανιδιοτέλεια θεωρούνται παρωχημένες αντιλήψεις. Το χαμόγελο 
θεωρείται ύποπτο και η φιλία εξυπηρετεί ωφελιμιστικές σκοπιμότητες. 
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Εξάλλου η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη συντέλεσε και αυτή στον 
αποπροσανατολισμό του ανθρώπου με συνέπεια τον 

επαναπροσδιορισμό των αξιών. Οι πνευματικές και ηθικές αξίες 
παραμερίστηκαν και δόθηκε έμφαση στις οικονομικές. Η μονοδιάστατη 

αυτή αντίληψη οδήγησε στη θεοποίηση του κέρδους. Ιδανικός τύπος 
ανθρώπου της εποχής μας δεν είναι ο «καλός καγαθός» αλλά μόνο ο 
παραγωγικός, ο οικονομικά επιτυχημένος. 

 
-«έχειν»: η κατοχή και συσσώρευση υλικών αγαθών 
-«φαίνεσθαι»: η τάση εντυπωσιασμού και κοινωνικής αναγνώρισης με 

την επίδειξη οικονομικής επιτυχίας και πλούτου 
-«είναι»: η δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης 

-«καλός καγαθός»: ο ιδανικός τύπος του ανθρώπου της κλασικής 
εποχής που συνδύαζε την εξωτερική και εσωτερική ομορφιά. 
 

 
 

Eκφάνσεις της ηθικής κρίσης και τρόποι αντιμετώπισης 
 
Στάσεις 

Είναι οι απόψεις που σχηματίζουμε  για τους ανθρώπους και τον κόσμο 
γύρω μας.  
Αντικείμενο των στάσεων μπορεί να είναι διάφορες ιδέες, θέματα της 

καθημερινής ζωής, ιδεολογίες, συμπεριφορές άλλων ατόμων ή 
κοινωνικών ομάδων, άλλα έθνη, οι διαφορετικοί από το δικό μας 

πολιτισμοί, οι διαφορετικές από τη δική μας θρησκείες κ.λπ. 
Αλλαγή των στάσεων  
Υπάρχουν στάσεις απέναντι σε πρόσωπα, θεσμούς, καταστάσεις, 

γεγονότα, αξίες κ.λπ. που παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες και 
αντιστέκονται στην αλλαγή και άλλες που αλλάζουν περισσότερο ή 
λιγότερο εύκολα. Παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες οι στάσεις που 

διαμορφώνονται κατά την παιδική ηλικία του ανθρώπου, γι΄αυτό η 
οικογένεια και το στενό κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης της προσωπικότητας. 
Οι κυρίαρχες ηθικές αντιλήψεις κάθε εποχής και κάθε κοινωνικού 
περιβάλλοντος επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των ατόμων. 
Παράγοντες αλλαγής 

 Η συμμετοχή σε ομάδες με τις οποίες ταυτίζεται το άτομο και η 

συναλλαγή του με πρόσωπα μέσα σ΄αυτές (οικογένεια, παρέα, 
σύλλογοι, οργανώσεις, κινήματα κ.λπ.) 

 Ιστορικά γεγονότα (π.χ. πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατία, 

επαναστατικά κινήματα, γυναικείο κίνημα  κ.λπ.), 
 Βιώματα, έντονες συναισθηματικές εμπειρίες(φτώχεια, διαζύγιο, 

απώλεια προσφιλών προσώπων, ασθένειες κ.λπ.) 

 Αλλαγές στην κοινωνία π.χ. στην οικογένεια(νέες μορφές), την 
οργάνωση της εργασίας(νέες μορφές απασχόλησης, νέες εργασιακές 

συνθήκες, εξειδίκευση), την κατανάλωση, στην 
πληροφόρηση(κοινωνία της πληροφορίας), στην εκπαίδευση( 
μεταρρυθμίσεις, δια βίου εκπαίδευση) κ.λπ. 
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                 ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ/ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ                  ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 

 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
 Παραβιάσεις του διεθνούς 

δικαίου, πολεμικές 
συρράξεις (δίκαιο της 

πυγμής) 
 

 Αντιμετώπιση των 
προβλημάτων με στενή 
εθνική και οικονομική 

σκοπιμότητα 
 

 Χειραγώγηση των 
υπερεθνικών οργανισμών 

από τις οικονομικά 
πολιτικά ισχυρές χώρες 
και τους οικονομικούς 

υπερεθνικούς 
οργανισμούς 

 
 

 Κίνδυνος  για την εθνική 
ανεξαρτησία και 

αυτοδιάθεση των 
ανίσχυρων χωρών. 

 

Σεβασμός του διεθνούς 
δικαίου 
Επικράτηση της ειρήνης 

 
Διεθνής συνεργασία για την 

από κοινού επίλυση των 
οικουμενικών προβλημάτων 
 
 
Εκδημοκρατισμός των 
υπερεθνικών οργανισμών 
 
 
 
 
Σεβασμός του δικαιώματος για 
εθνική αυτοδιάθεση και εθνική 
κυριαρχία όλωντων λαών 

 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

 ανισομερής ανάπτυξη του 
υλικού εις βάρος του 

πνευματικού πολιτισμού  

 Τεχνοκρατικές αντιλήψεις 
 Πολιτιστικός μαρασμός 

 Προώθηση και επικράτηση 

πολιτιστικών υποπροϊόντων 
 πνευματική ελίτ,  

 Βιομηχανία της ψυχαγωγίας 
και του ελεύθερου χρόνου, 

πολιτιστική αλλοτρίωση. 

 Αδιαφορία για πνευματικά 
θέματα , χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο. 

 Εμπορευματοποίηση της 
τέχνης 

 Μαζική υποκουλτούρα 
 Αδιαφορία για τα μνημεία, 

απομάκρυνση από τις 
παραδόσεις 

 
 Εθνοκεντρική προσέγγιση των 

άλλων πολιτισμών 

 
Προαγωγή του 
ηθικοπνευματικού   
πολιτισμού 
Ανθρωποκεντρικός 
προσανατολισμός του πολι-
τισμού 

 
 
 
 
Αισθητική αγωγή 
 
 
Ανθρωπιστική εκπαίδευση 
 
 
 
Σεβασμός των μνημείων και 
της παράδοσης 
 
Σεβασμός της 
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 Εθνικισμός 
 Πνευματική ελίτ, 
απουσία/σιωπή των 

πνευματικών 
ανθρώπων 

πολυπολιτισμικότητας 
 

Φιλοπατρία  
Υπεύθυνη στάση και 

συμμετοχή των πνευματικών 
ανθρώπων, αναγνώριση του 
κοινωνικού τους ρόλου 
 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 Συμπτώματα 
δημοκρατικής κρίσης 

 μεταλλαγή του 

πανάρχαιου θεσμού της 
δουλείας σε δουλεία των 

ανίσχυρων στους κάθε 
λογής ισχυρούς 

 

 Νόμοι που προστατεύουν 
τα συμφέροντα των 

οικονομικά και πολιτικά 
ισχυρών 

 Αντιδημοκρατική 

συμπεριφορά των 
εκπροσώπων της εξουσίας 

 

 Διάλυση του κοινωνικού 
κράτους  

 Αυθαιρεσία των 
διαχειριστών της εξουσίας 

 Αναξιοκρατία, αδιαφάνεια 

 Διαφθορά των δημόσιων 
λειτουργών 

 Αδιαφορία για τα κοινά, 
κομματικοποίηση, 

Αδιαλλαξία, φανατισμός, 

δογματισμός, παραβίαση 
των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, 

 Πόλωση της πολιτικής 
ζωής 

 ιδιοτέλεια, πρόταξη στενών 
προσωπικών και 

κομματικών συμφερόντων 

έναντι του κοινού και 
δημόσιου συμφέροντος. 

 
Προάσπιση της δημοκρατίας, της 
ελευθερίας, της εθνικής 
ανεξαρτησίας 
 
 
 
 
 
Θέσπιση μέτρων, νόμων, θεσμών 
που προασπίζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αφού 
αναγνωρίζονται ως βασικές 
αξίες της ζωής. 
Ευνομία 
 
 
Κοινωνικό κράτος 
Κράτος δικαίου 
 
 
Αξιοκρατία, διαφάνεια 
 
 
Πολιτικοποίηση, 
ενδιαφέρον/συμμετοχή στα 
κοινά 
 
 
 
Διαλλακτικότητα 
Συναίνεση-διάλογος 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 Επικράτηση 

αντιανθρωπιστικών αξιών, 
εκμετάλλευση, απανθρωπιά  
 Παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 
 Βία, εγκληματικότητα, 

φαινόμενα κοινωνικής 

παθογένειας 
 Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται 

ως σκοπός(τεχνοκρατία) 
 Αδικία, ανισότητες 

 Κρίση στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, βία, 
εμπορευματοποίηση των 

ανθρωπίνων σχέσεων, 
εγκληματικότητα  
 Ανταγωνισμός 

 
 Παραβατικότητα, ανομία 

 

 Εξεγέρσεις, βανδαλισμοί 
 Ρατσισμός, εθνικισμός, 

αποκλεισμός 
 

 Διάρρηξη του κοινωνικού 

ιστού 
 Ιδιώτευση-αδιαφορία-

αναλγησία 

 
αντιμετώπιση του ανθρώπου ως 
αξίας 
σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
 
 
 
ο άνθρωπος να αντιμετωπίζεται 

ως σκοπός και όχι ως μέσον 
επικράτηση της δικαιοσύνης 
υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις 
 
 
 
 
συνεργασία σε όλους τους 
τομείς της συλλογικής δράσης 
Πρόληψη-εκσυγχρονισμός του 
σωφρονιστικού συστήματος 
Σεβασμός των νόμων  και  της 
δημόσιας περιουσίας 
Διαλλακτικότητα,  
ανεκτικότητα,  διάλογος 
 
 
Συμμετοχή, ενδιαφέρον για τα 
κοινά  

 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 Κρίση των κοινωνικών 

θεσμών  
η οικογένεια, το σχολείο  

και η πνευματική ηγεσία  
φαίνεται  πως στην πράξη  

δεν αντέχουν  το βάρος 

των υψηλών αξιών. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

οικογένεια: Προβολή αξιών  

και αρχών, καλλιέργεια  

πολύπλευρων ενδιαφερόντων, 
σεβασμός στην προσωπικότητα 
του νέου.  
σχολείο: ανθρωπιστική 

παιδεία, μύηση του παιδιού στα  

προβλήματα της κοινωνίας, 
εκπαιδευτικοί –πρότυπα, 
σκοπός η ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του 
παιδιού. ΄Εμφαση στη 
διαπαιδαγώγηση, την 

κοινωνικοποίηση  
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 Ο διαβρωτικός ρόλος 

των Μ. Μ. Ε: 
υπερπροβάλλουν την 

ανηθικότητα. 
 
 

 
 

 Κρίση των πολιτικών 

θεσμών, κρίση της 
Δημοκρατίας 

 
 
 

 Ελιτισμός των 
διανουμένων 

 
 

 
Μ.Μ.Ε: προβολή πνευματικών 

προτύπων, σεβασμός στην  
προσωπικότητα του δέκτη. 

Εξυγίανση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. 
Τήρηση του κώδικα 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας 
 
Κράτος-πολιτική: καθολική 

εφαρμογή της δημοκρατίας, 
καθώς η ηθική απαιτεί  ένα 

χώρο ελευθερίας και όχι 
καταναγκασμού.  
 

Πνευματική ηγεσία: 

πρωτοπορία στον αγώνα  για 

ηθική εξύψωση, αποφυγή 
ελιτίστικης αντίληψης, 
συμμετοχή στα προβλήματα 
 

 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 

Ηθική αλλοτρίωση 
Ανηθικότητα 

 Απανθρωποποίηση, 

σκληρότητα, βαρβαρότητα 
 Αλαζονεία 

 πρόταξη του ατομικού 
έναντι του κοινωνικού 

συμφέροντος, ωφελιμισμός, 

ευδαιμονισμός 
 ατομικισμός, εγωισμός, 

υστεροβουλία 

 ιδιοτέλεια  
 

 Ανυποληψία 
 

 κυριαρχία των παθών 

κυριαρχία των ένστικτων 
που καθορίζουν τις επιλογές 

και τις πράξεις 
 καταναλωτισμός, 

αλλοτρίωση 

 Ασυνειδησία 
 Δειλία, υποκρισία, 

δουλικότητα 

  
Ηθικοποίηση του 
ανθρώπου  

Προσήλωση στα 

ανθρωπιστικά ιδεώδη 
Εξανθρωπισμός- Εξευγενισμός 
Μετριοφροσύνη 
Υπέρβαση του ατομικισμού-
πρόταξη του κοινωνικού έναντι 
του ατομικού συμφέροντος 
Ανιδιοτέλεια 

 
Αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμός 
 
Αυτοέλεγχος –οριοθέτηση 
συμπεριφοράς 
Αυτοπειθαρχία 
 
Εγκράτεια 
Ευσυνειδησία  
Γενναιότητα, αγωνιστικότητα 
Υπευθυνότητα 
Απεξάρτηση από 
καταστροφικές και κακές 
συνήθειες 
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 Ανευθυνότητα, ευθυνοφοβία 
 Καταχρήσεις 

 
 Ασυνέπεια, έλλειψη 

σοβαρότητας 
 Ψευδολογία 

 Ψυχική δουλεία 

 
 

 Μιμητισμός των 

επιβαλλόμενων προτύπων 
(υπερκαταναλωτισμός, υλισμός, 

ευδαιμονισμός, μηδενισμός) 
 
 

 η επιτυχία, η άνοδος, η 
καταξίωση αποτελούν 

βασικές επιδιώξεις το 
σύγχρονου ανθρώπου και 

συνδέονται με τη χρήση 

αθέμιτων μέσων. 
 

Ψυχικά προβλήματα 

Αβεβαιότητα, μοναξιά, 
εσωστρέφεια, ανασφάλεια, 

άγχος, υπαρξιακά 
προβλήματα 

 

Συνέπεια λόγων και έργων 
Φιλαλήθεια, παρρησία, τόλμη 
Ανάπτυξη ελεύθερων 
προσωπικοτήτων 
 
Υγιή πρότυπα-υψηλά ιδανικά 
 
 
 
 
 
Το άτομο να θέτει υψηλούς 

ηθικούς στόχους –«ευ ζην», να 
επιδιώκει την αυτοβελτίωση 
 
 να επιδιώκει την αναγνώρισή 
του με αξιοκρατικά κριτήρια 
 
 
 

 
 
Ψυχική ηρεμία 

Η ήρεμη ηθική συνείδηση 
συνεπάγεται και ήρεμο ψυχικό 
κόσμο, απαλλαγμένο από 
άγχος, ενοχές και τύψεις 

 
Προϋποθέσεις 

 
΄Ατομο 
 

 Συνεχής κριτική  και αυτοκριτική  

 Έμφαση στην πνευματικότητα, καλλιέργεια του εσωτερικού 
κόσμου  

 Ισχυρή θέληση για αναμόρφωση  και ελεύθερο πνεύμα 

 Ενασχόληση  με δραστηριότητες που εξανθρωπίζουν. 
 Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

 Επιλογή υγιών τρόπων ψυχαγωγίας  
 Απόκτηση κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης. 
 Επαναπροσδιορισμός των ηθικών αξιών και των ιδανικών διότι τα 

ιδανικά αποτελούν βασικά κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
και προσδιορίζουν τις στάσεις. 
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Τα ιδανικά ως κίνητρα συμπεριφοράς 
 

 Η ουσία των αξιών συνίσταται στη σημασία που τους προσδίδουν 

άτομα, κοινωνικές ομάδες και λαοί, που τους κάνει να πιστεύουν ότι 
η επίτευξη ή προάσπισή τους αξίζει ανάλογη θυσία (π.χ. η 
ελευθερία, δημοκρατία, ειρήνη), αφού πρόκειται για ιδέες που 

υλοποιούνται με πράξεις. 
 Οι αξίες συνδέονται με τη συλλογική ζωή δηλ. συστοιχούν σε ιδέες 

και ενέργειες που βρίσκουν κοινωνική κατακύρωση στο πέρασμα 
του χρόνου. Γι αυτό διαφοροποιούνται κατά λαούς και εποχές. 

 Οι αξίες ιεραρχημένες αποτελούν το αξιολογικό σύστημα που ισχύει 

για κάθε άτομο ή κάποιο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
 Το σύστημα αξιών ως κινητήρια δύναμη συλλογικής συμπεριφοράς 

μπορεί να κατευθύνει την πορεία του «ιστορικού γίγνεσθαι» π.χ. Η 

ιεράρχηση της «ελευθερίας» πάνω από την αξία της ατομικής ζωής 
χάραξε την πορεία του ελληνικού έθνους και το οδήγησε στην 

Εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του 1821. 
 
 

 
 
 

 



[126] 

 

 
2.10. ΟΙΚΟΝΟΜΙA 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

Εκσυγχρονισμός 

των μεθόδων 

ανάπτυξης 

Προγραμματισμός 
Αειφόρος ανάπτυξη 

 

Επενδύσεις 

Αναπτυξιακή 

πολιτική 

Αξιοπιστία-
φερεγγυότητα της 

χώρας 

 

Εξυγίανση του 

δημόσιου τομέα 

Αποκρατικοποιήσεις 

Δίκαιο φορολογικό 
σύστημα 

 

Εξειδίκευση 

Τεχνολογική 

μόρφωση 

Υλικά και 

κοινωνικά κίνητρα 
Υγιής 

συνδικαλισμός 

Προστασία 

εργασιακών 

δικαιωμάτων 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

  

ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

ΚΊΝΗΤΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
(αγαθά) 

 Παραγωγή 

 Διακίνηση 

 Διανομή 

 Κατανάλωση 

Φυσικοί 
πόροι 

Ενέργεια 

Εργασία 
Μορφές εργασίας 

Εξειδίκευση 

+ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

+ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΦΥΣΗ 
΄Εδαφος-υπέδαφος 

Αέρας-ύδατα 

Χλωρίδα-πανίδα 

Οικονομικά συστήματα 

 Καπιταλισμός 

 Κρατικός 

παρεμβατισμός 

 Σοσιαλισμός 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Βιοτικό επίπεδο: Με τον όρο βιοτικό επίπεδο εννοούμε την υλική, 
πνευματική και πολιτιστική στάθμη της ζωής των κατοίκων μιας χώρας, 

ή το επίπεδο ποιότητας ζωής ή ευημερίας του ανθρώπου. 
Ευημερία: Η επάρκεια των υλικών μέσων της ζωής, που επιτρέπει τις 
απαραίτητες για έναν πολιτισμένο άνθρωπο ανέσεις 

Ευμάρεια:  οικονομικές συνθήκες που επιτρέπουν μια ζωή πλούσια, 
χωρίς υλικά προβλήματα, αφθονία υλικών αγαθών, ανέσεων, πλούτου. 
Ανάγκη: Η έννοια ανάγκη είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του 

ανθρώπου. Σημαίνει το δυσάρεστο αίσθημα που του δημιουργείται από 
την έλλειψη ενός συγκεκριμένου αγαθού και το οποίο εκφράζεται με την 

επιθυμία του να το αποκτήσει. Όταν θα αποκτήσει το αγαθό, η ανάγκη 
του θα ικανοποιηθεί και η δυσαρέσκειά του θα αντικατασταθεί από 
ευχαρίστηση. Οι ανάγκες  διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με  τις 

υποστάσεις του ανθρώπου(φυσικές, κοινωνικές, ψυχικές, πνευματικές ) 
Πρωτεύουσες (βιολογικές)/ φυσικές ή ανάγκες επιβίωσης 

αναφέρονται στη φυσική υπόσταση του ανθρώπου, που του επιβάλλονται 
από τη φύση (π.χ. ανάγκη διατροφής, κατοικίας, ασφάλειας κ.λπ.) 
Κοινωνικές ανάγκες: λέγονται οι ανάγκες του ανθρώπου που 

προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο υπαγορεύει 
συγκεκριμένες επιλογές (π.χ. συγκεκριμένο ντύσιμο, ορισμένη 
συμπεριφορά κ.λπ.) 

Αιτίες πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των αναγκών 
Οι ανάγκες συνδέονται με την ανθρώπινη φύση όπως αυτή 

διαμορφώνεται με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, οπότε 
οι αιτίες πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των αναγκών 
οφείλονται: 

 στην επιθυμία του ανθρώπου να βελτιώνει διαρκώς το βιοτικό του 
επίπεδο. 

 στη μίμηση των «κοινωνικά αποδεκτών» προτύπων ζωής και  
κατανάλωσης 

 στη συνήθεια(οι άνθρωποι συνηθίζουν στην απόλαυση που τους 
προσφέρει η   κάλυψη  μιας ανάγκης) 

 στη διαφήμιση 
Δευτερεύουσες (πολιτισμικές) ανάγκες: Οι ανάγκες που σχετίζονται 

με τον πολιτισμό (υγεία, μόρφωση, ελεύθερος χρόνος, ψυχαγωγία, 
παιχνίδι, καλλιτεχνική έκφραση κτλ.). 

Τεχνητές (πλασματικές) ανάγκες: Οι ανάγκες που έντεχνα υποβάλλει 
η διαφήμιση, ώστε να φαίνονται σαν πραγματικές μας επιθυμίες 
Αγαθά είναι τα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος ικανοποιεί τις ανάγκες 

του. Ειδικότερα, αγαθό μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε αντικείμενο, 
ουσία, πράξη ή υπηρεσία που μπορεί να μας προσφέρει ευχαρίστηση ή 
να μας προφυλάξει από δυσαρέσκεια. Σε όλες, ωστόσο, τις περιπτώσεις 

ενυπάρχει το στοιχείο της χρησιμότητας σε σχέση με τις ανθρώπινες 
ανάγκες. Τα αγαθά τα διακρίνουμε σε πνευματικά και σε υλικά. 
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Υλικά είναι όσα χρησιμεύουν, για να ικανοποιεί ο άνθρωπος βιοτικές 
του ανάγκες, δηλαδή τη διατροφή, την ένδυση, τη στέγαση του κ.ά. Η 

διάκριση, ωστόσο, ανάμεσα σε πνευματικά και υλικά αγαθά δεν είναι 
απόλυτη, αφού συχνά ένα υλικό αγαθό μπορεί να έχει, εκτός από υλική, 

και πνευματική, αισθητική αξία, όπως λόγου χάρη ένα οικοδόμημα, ένα 
κόσμημα. 
Πνευματικά είναι όσα ικανοποιούν πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, 

όπως η Γνώση, το Ωραίο, οι Ιδέες. 
Οικονομία: Με τον όρο οικονομία νοείται ο κοινωνικός θεσμός που 
οργανώνει την παραγωγή, τη διακίνηση, τη διανομή και την κατανάλωση 

των αγαθών. Ενδιάμεσες φάσεις στην παραγωγή και την κατανάλωση 
είναι η μεταφορά, η συντήρηση και το εμπόριο των αγαθών Γνωρίζουμε 

ότι τόσο η ατομική πρόοδος όσο και η κοινωνική ευημερία εξαρτώνται 
από την οικονομική ανάπτυξη που επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο και την 
ποιότητα ζωής σε επίπεδο προσωπικής και κοινωνικής ζωής.  

Παραγωγή: είναι το φαινόμενο δημιουργίας αγαθών 
Οικονομία και φυσικοί πόροι: Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει άμεση 

σχέση με τους φυσικούς πόρους της γης, δηλαδή τις πρώτες ύλες, διότι η 
σωστή αξιοποίησή τους αποτελεί το μέτρο της οικονομικής ανάπτυξης 
μιας χώρας. 

Οικονομία και επιστήμη στη σύγχρονη εποχή είναι αλληλένδετες διότι: 
Α)Ο χώρος της οικονομίας συνδέεται άμεσα με τις τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις, αφού η επιστημονική έρευνα συμβάλλει στη 

λειτουργία και οργάνωση της παραγωγής. 
Β) Η επιστημονική έρευνα εξαρτάται από τα οικονομικά και πολιτικά 

συμφέροντα που χρηματοδοτούν τα ερευνητικά κέντρα 
Οικονομική ανάπτυξη καλείται η δυνατότητα μιας κοινωνίας να 
ικανοποιεί τις οικονομικές ανάγκες των μελών της . Αυτή η δυνατότητα 

πραγματώνεται  με την  αύξηση ορισμένων παραγωγικών συντελεστών ή 
πόρων  
 Συντελεστές 
-Λόγω αύξησης του πληθυσμού αυξάνεται το εργατικό δυναμικό. 

-Μπορεί να αυξάνονται στοιχεία του υλικού κεφαλαίου (capital) που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή π.χ. τα κτήρια, τα μηχανήματα, τα 

μεταφορικά μέσα κ.λπ.. 
-Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι επιστημονικές έρευνες επιτρέπουν 
συνήθως την καλύτερη αξιοποίηση ορισμένων πρώτων υλών, την 

ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων ορυκτών ή την εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων που προηγουμένως ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν 

(π.χ. επειδή βρίσκονταν σε μεγάλο βάθος ή στο βυθό της θάλασσας ) 
κ.ο.κ. 
Αποτελέσματα 

-Ικανοποιητικές αμοιβές σε εργαζόμενους 
-Εξασφάλιση θέσεων εργασίας 
-Εκτέλεση κοινωφελών έργων (νοσοκομεία, ιδρύματα, εκπαίδευση κ.λπ.) 

-Μεγάλα έργα σε νευραλγικούς παραγωγικούς τομείς (γεωργία, 
βιομηχανία, ναυτιλία,   τουρισμός, εμπόριο) 

-Ανάπτυξη πολιτισμού 
 

http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ergatiko-dynamiko.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
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Αειφόρος και βιώσιμη  ανάπτυξη: Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, 
αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών 
γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες», με άλλα λόγια η μέριμνα 
ώστε η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες 

μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει 
επομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
- που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίμηση. 

Μια κοινωνία πρέπει να καθορίζει και πότε θα χρησιμοποιεί τους 
παραγωγικούς της πόρους. 

-Αν επιδιώκει να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις ανάγκες της σήμερα, έστω και σε βάρος των μελλοντικών γενεών, θα 
χρησιμοποιεί τώρα τους πόρους της σε πολύ μεγάλο βαθμό, διαθέτοντας 

ενδεχομένους μικρό σχετικά μέρος τους για παιδεία, για παραγωγή 
υλικού κεφαλαίου, για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και για 

ανανέωση ορισμένων πόρων κ.ά. 
-Αν, αντίθετα, η κοινωνία δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον  για την 
ευημερία και των μελλοντικών γενεών, θα επενδύει περισσότερο, θα 

κάνει μεγαλύτερες δαπάνες για τη βελτίωση της υγείας και της παιδείας, 
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κ.ά. 
Οικονομία και προγραμματισμός: ο προγραμματισμός, η οργάνωση 

και ο μακρόπνοος οικονομικός σχεδιασμός αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

Υγιής οικονομία: χαρακτηρίζεται η οικονομία που διαθέτει με σωστό 
τρόπο τον πλούτο της. Δηλαδή, κατανέμει με δίκαιο τρόπο τον πλούτο σε 
όλους τους πολίτες έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τις 

βασικές τους ανάγκες (στέγαση, τροφή, εκπαίδευση, ασφάλεια, 
ασφάλιση, περίθαλψη) 
Κακοδιαχείριση της οικονομίας: σημαίνει άνιση και άδικη κατανομή 

του παραγόμενου πλούτου ή  τη διάθεση του πλούτου σε έργα επίδειξης 
και όχι υποδομής. 

Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά 
που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι 
επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και της περιορισμένης ποσότητας των 

αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Στην 
ουσία η έλλειψη αγαθών είναι έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. 

Κάθε οικονομία, με όποιο σύστημα και αν είναι οργανωμένη, έρχεται 
αντιμέτωπη με το οικονομικό πρόβλημα, όμως οι επιδιωκόμενες λύσεις 
και η μεθόδευση για την επίτευξη τους διαφέρουν ανάλογα με το 

οικονομικό σύστημα. 
Φτώχεια: Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε 
στην οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών 

πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών. Το κατώφλι 
των βασικών αναγκών που ορίζει το όριο της φτώχειας διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. Η έννοια της φτώχειας μπορεί και χωρίζεται ως εξής:. 
Καπιταλισμός (ουσ.): από την αγγλική λέξη ‘capitalism’ (<αγγ. ‘capital’: 
κεφάλαιο). Καπιταλισμός είναι η κεφαλαιοκρατία, το οικονομικό και 

http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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γενικότερα κοινωνικό σύστημα που στηρίζει τη λειτουργία του στην 
ύπαρξη ιδιωτικών κεφαλαίων. Το κεφάλαιο (ο συσσωρευμένος πλούτος) 

επενδύεται από τους ιδιώτες κατόχους του (καπιταλιστές – 
κεφαλαιούχους) με σκοπό το κέρδος 

Σοσιαλισμός: Θεωρία και σύστημα κοινωνικής οργάνωσης, στο οποίο τα 
μέσα παραγωγής και κατανομής των αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από 
κοινωνικές ομάδες, κοινότητες ή από το κράτος και όχι από ιδιώτες. 

Homo economicus: Τύπος ανθρώπου που στοχεύει, με γνώμονα το 
δικό του συμφέρον, στη μεγιστοποίηση εκείνου που επιθυμεί, στην 
επιδίωξη του ιδιοτελούς συμφέροντος 

Θεοποίηση του χρήματος: Η μετατροπή του χρήματος σε υπέρτατη 
αξία τη ζωής και η ταυτόχρονη υποβάθμιση των ηθικών αξιών (της 

ελευθερίας, της ειλικρίνειας, του σεβασμού κτλ.). 
 
Ηλεκτρονικό λεξικό οικονομικών όρων 
http://www.euretirio.com/2010/06/biotiko-epipedo.html 
Ηλεκτρονικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής 
http://www.greek-language.gr/ 
Wikipedia 
http://el.wikipedia.org/  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Φιλελευθερισμός- Καπιταλισμός 

 
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός υποστηρίζει 
τον περιορισμό των εξουσιών του κράτους Η 

παρέμβαση του κράτους στην κοινωνική ζωή 
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που 
είναι δυνατό, για να παράσχει ασφάλεια 

στους πολίτες και να εξασφαλίζει σε κάθε 
άτομο χωριστά τον μεγαλύτερο δυνατό χώρο 

ελευθερίας για την επιδίωξη των σκοπών του. 
Σε ένα σύστημα ελεύθερης οικονομίας ή 

ελεύθερων συναλλαγών (‘laissez faire’), η κατανομή των πόρων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του μηχανισμού των τιμών, 
ανάλογα με τις αποφάσεις των αγοραστών και των πωλητών. O όρος 

‘laissez faire’ σημαίνει ακριβώς αυτό: «αφήστε τους ανθρώπους να 
ενεργήσουν, όπως νομίζουν». Το κράτος δημιουργεί απλώς ένα πλαίσιο 
κανόνων για τη διεξαγωγή του εμπορίου μεταξύ των συναλλασσομένων 

(π.χ. προστασία επενδυτών από απάτες). 
Ο Σκωτσέζος οικονομολόγος Άνταμ Σμιθ (Αdam Smith, 1723- 1790) 

αναγνωρίζεται ως ο πατέρας του οικονομικού φιλελευθερισμού. Το έργο 
του συνολικά αποτελεί έναν ύμνο στην ατομική πρωτοβουλία, την 
ελεύθερη επιχείρηση, την αναζήτηση του κέρδους. Ο οικονομικός 

φιλελευθερισμός ενισχύει τη φιλοδοξία της αστικής τάξης να αναπτύξει 
την οικονομική της ελευθερία και διευκολύνει την επέκταση της 

εκβιομηχάνισης. 
 

http://www.euretirio.com/2010/06/biotiko-epipedo.html
http://www.greek-language.gr/
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Καπιταλισμός 
Ο καπιταλισμός (κεφαλαιοκρατία) είναι το οικονομικό σύστημα 

παραγωγής, διανομής και ανταλλαγής προϊόντων, στο οποίο ο 
συσσωρευμένος πλούτος (το κεφάλαιο) επενδύεται από τους ιδιώτες 
κατόχους του (καπιταλιστές  κεφαλαιούχους) με σκοπό το κέρδος. Τα 

θεμελιακά χαρακτηριστικά τουκαπιταλισμού είναι:  
• Η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. 
• Ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση αγορών. 

• Η κερδοσκοπική επιχείρηση. 
Με τον καπιταλισμό συνδέεται, επίσης, η καθιέρωση του ημερομισθίου 

ως συστήματος πληρωμής των εργατών. 
 
 

 
Σοσιαλισμός 

Η ιστορία του επιστημονικού 
σοσιαλισμού συνδέεται σε μεγάλο 
βαθμό με το έργο του διαπρεπέστερου 

στοχαστή του, του Γερμανού Καρλ 
Μαρξ (Karl Marx, 1818 -1883) 
Στο έργο του «το Κεφάλαιο» ο Μαρξ 

περιγράφει τις διαδικασίες παραγωγής 
προϊόντων όπως λειτουργούν στο 

πλαίσιο του καπιταλιστικού 
συστήματος. Διατυπώνει την «εργασιακή 

θεωρία της αξίας». Υποστηρίζει ότι στον καπιταλισμό δεν αποδίδεται 

στους  
 

εργάτες η αξία της εργασίας που παράγουν. 
Η αξία κάθε βιομηχανικού προϊόντος καθορίζεται από το μέγεθος 
εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του. Οι εργάτες όμως 

αμείβονται με ημερομίσθια, των οποίων η αξία είναι κατά πολύ 
μικρότερη από την αξία των αγαθών που παράγουν. Πού πηγαίνει η 

διαφορά μεταξύ της αξίας των εργατικών ημερομισθίων και της αξίας της 
εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή των αγαθών; την καρπώνονται 
ως κέρδος οι καπιταλιστές, οι οποίοι από την τιμή πώλησης του τελικού 

προϊόντος παίρνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από όσο 
δικαιούνται. 

Η εργατική τάξη (το «προλεταριάτο»), καταλήγει ο Μαρξ, υποφέρει στο 
καπιταλιστικό σύστημα. Οι εργάτες που εκμισθώνουν την εργασία τους 
καταντούν να μην είναι τίποτα περισσότερο από εμπορεύματα στην 

αγορά, αντικείμενα εκμετάλλευσης από τους αστούς καπιταλιστές (τη 
«μπουρζουαζία»). 
Κατά την πρόβλεψη του Μαρξ ο καπιταλισμός είναι προορισμένος να 
καταρρεύσει. Το προλεταριάτο θα επαναστατήσει εναντίον της 
μπουρζουαζίας. Αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι ένα στάδιο 

σοσιαλισμού με τρία χαρακτηριστικά: 
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• Δικτατορία του προλεταριάτου. 
• Ιδιοκτησία όλων των μέσων παραγωγής από το κράτος. 

• Αμοιβή του καθενός ανάλογα με την εργασία του. 
Το στάδιο του σοσιαλισμού θα διαδεχθεί ένα στάδιο κομμουνισμού με τα 

εξής χαρακτηριστικά: 
• Επικράτηση μιας αταξικής κοινωνίας. 
• Εξαφάνιση του κράτους. 

• Λειτουργία των μέσων παραγωγής από εθελοντικές ενώσεις που θα 
μεριμνούν για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. 
• Αμοιβή του καθενός ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Η επανάσταση βέβαια που σφράγισε την ιστορία του κόσμου τον 20ο 
αιώνα ήταν η οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία το 1917. 

Αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη αντίδραση στο καπιταλιστικό 
σύστημα. Η Σοβιετική Ένωση μεταβλήθηκε λόγω του κομμουνιστικού 
καθεστώτος αλλά και λόγω του μεγέθους και της στρατηγικής σημασίας 

της σε «αντίπαλο δέος» για τις φιλελεύθερες κυβερνήσεις της υπόλοιπης 
Ευρώπης. 

 
 
Κρατικός παρεμβατισμός 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ιδίως 
όμως μετά την οικονομική κρίση του 
1929, ο φιλελευθερισμός υιοθετεί την 

αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να 
παρεμβαίνει στην οικονομία. 

Κύριος εμπνευστής του κρατικού 
παρεμβατισμού υπήρξε ο Bρετανός 
οικονομολόγος Tζον Μέιναρντ Κέινς 

(John Meynard Keynes, 1883 – 1946) 
Τα δύο πιο σημαντικά βιβλία που 
συνέγραψε ήταν "Οι Οικονομικές 

Συνέπειες της Ειρήνης" (1919) και "Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του 
Τόκου και του Χρήματος"(1936). Με το πρώτο από τα παραπάνω βιβλία 

του υποστήριξε ότι η Γερμανία δεν είχε την ικανότητα να πληρώσει τις 
πολεμικές αποζημιώσεις που απαίτησαν από αυτήν οι νικήτριες 
δυνάμεις του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και ότι αυτό θα οδηγήσει στην 

επανάληψη του σε πιο μεγάλη κλίμακα. Με το δεύτερο ότι, για να λυθεί 
το πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετώπιζε ο δυτικός κόσμος μετά το 

κραχ της Νέας Υόρκης (1929), θα πρέπει να παρέμβει το κράτος και 
χρηματοδοτώντας την οικονομία και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας. Από τον Κέυνς έχει πάρει το όνομά της και 

η Κεϋνσιανή ρύθμιση, η αναδιανομή δηλαδή μέρους των κερδών του 
κεφαλαίου στις κατώτερες τάξεις, με τη μορφή κοινωνικών και άλλων 
παροχών, προκειμένου να αποφεύγεται η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι 

αναταραχές. Ας σημειωθεί όμως ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν ήταν ποτέ 
στόχος του ίδιου του Κέυνς. Ο Κέυνς πρότεινε την άνοδο των δημοσίων 

δαπανών σε περιόδους κρίσεων για να καλύψουν μέρος του ελλείμματος 
ζήτησης που υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει την οικονομία 
μακριά από μια θέση ισορροπίας πλήρους απασχόλησης. Οι δημόσιες 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%8B%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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δαπάνες μπορεί να ξοδεύονται ως επιδόματα ανεργίας κτλ., αλλά ο 
κύριος στόχος δεν είναι η αναδιανομή αλλά η επανόρθωση της 

ισορροπίας. Μάλιστα η αύξηση της φορολογίας σε περιόδους κρίσης 
είναι πλήρως αντίθετη στη νοοτροπία του Κέυνς ο οποίος ζητά αύξηση 

των ελλειμμάτων στις κρίσεις, τα οποία χρηματοδοτούνται από 
πλεονάσματα στις καλύτερες εποχές. 

 

 
  



[135] 

 

 

Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία και η ιστορική του 
εξέλιξη 

 

Ιστορική αναδρομή 
 

Το κράτος στη σύγχρονη εποχή εξασκεί µια σηµαντικότατη επίδραση 

στην οικονοµία. Η παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία δεν ήταν 
πάντοτε τόσο διαδεδοµένη και αυτονόητη, όπως σήµερα θεωρείται. Στις 

αρχές ακόµα του περασµένου αιώνα ήταν πολύ περιορισµένη και οι 
επικρατούσες πολιτικές απόψεις υποστήριζαν ότι πρέπει να µείνει 
αµετάβλητη και σε πολύ χαµηλό επίπεδο.  Η παρέµβαση του κράτους 

στην οικονοµία είναι συνάρ- τηση του ρόλου του κράτους µε τη µορφή 
της κεντρικής διοίκησης στην κοινωνία, µε την ύπαρξη δηλαδή ενός και 
µοναδικού κέντρου εξουσίας σε µία χώρα 

 

 Μεσαιωνική Ευρώπη 

Στη µεσαιωνική Ευρώπη όπου αρχικά δεν υπήρχαν κράτη-έθνη, η 
διοίκηση ήταν τοπικού χαρακτήρα το ίδιο και οι οικονοµίες, όπου 

µεγάλο ρόλο έπαιζαν οµάδες οµοειδών κλειστών επαγγελµάτων οι 
λεγόµενες συντεχνίες».  

 

 15ος αι. Μερκαντιλισμός 
Η ανάπτυξη από το δέκατο πέµπτο αιώνα του ατοµικιστικού. αλλά και 

του «εµποριοκρατικού» πνεύµατος (επέµβαση του κράτους στις εισαγωγές, 
εξαγωγές, ανάπτυξη της βιοτεχνίας κτλ.), ήρθε σε σύγκρουση µε τους 

τοπικούς περιορισµούς του εµπορίου, µε αποτέλεσµα οι τοπικοί θεσµοί 
και οι συντεχνίες να υποχωρήσουν και βαθµιαία να διαλυθούν και να 
εµφαστεί το κράτος-έθνος, που αρχικά είχε τη µορφή της απόλυτης 

µοναρχίας. Η ανάπτυξη του κράτους-έθνους επέδρασε στην οικονοµία µε 
την εµφάνιση του εµποριοκρατισµού (µερκαντιλισµος). που έδινε έµφαση 
στην έννοια του ισχυρού κράτους σε αντίθεση µε τα κράτη του µεσαίωνα, 

όπου η επιρροή της κεντρικής εξουσίας ήταν πολύ χαλαρή και την 
πραγµατικη εξουσία εξασκούσε ο τοπικός άρχοντας. Το κράτος-έθνος 

σύµφωνα µε τις αντιλήψεκ αυτές έπρεπε να παρεµβαίνει ιδιαίτερα στους 
τοµείς του εξωτερικού εμπορίου. της βιοµηχανίας, γεωργίας και στην 
ανακούφιση των φτωχών.  

 Φιλελευθερισμός 
Η παρεµβατική όµως πολιτική του κράτους ήρθε µε τη σειρά της σε 

σύγκρουση µε το ατοµικιστικό πνεύµα, την ανερχόµενη αστική τάξη και 
την ανάπτυξη της ατοµικιστικής ελεύθερης επιχείρησης. Η ιδέα του 

laissez-faire, του ότι δηλαδή τα συµφέροντα µιας κοινωνίας 
εξυπηρετούνται καλύτερα, αν κάθε άτοµο αφήνεται ελεύθερο να 
ακολουθήσει το δικό του ατοµικό συμφέρον χωρίς καµιά ανάµειξη του 

κράτους, επικράτησε τελικά µε αποτέλεσµα να κυριαρχήσει η ιδιωτική 
επιχείρηση και να περιοριστεί στο ελάχιστο η συλλογική δράση µέσω του 
κράτους. Η παρέµβαση του κράτους στην οικονοµική ζωή γινόταν  

αισθητή µόνο σε περίοδο πολέµου, καθώς και στους τοµείς της 
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δικαιοσύνης και σε πολύ περιορισµένο βαθµό στην ανακούφιση των 
φτωχών.  

Η χρηµατοδότηση των πολέµων όµως οδήγησε στη δηµιουργία του 
Δηµόσιου Χρέους και η ανάγκη της εξυπηρέτησης του τελευταίου στην 

καθιέρωση των πρώτων άµεσων και έµµεσων φόρων.  
 

 18ος-19ος αι. 

Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας µε τη µεγάλη βιοµηχανική επανάσταση του 
18ου και 19ου αιώνα έγινε κάτω από καθεστώς ελεύθερης  επιχείρησης 

και  δηµιούργησε µεγάλες εισοδηματικές και κοινωνικές αντιθέσεις 
µεταξύ εργατών και εργοδοτών. Το πολύ χαµηλό επίπεδο των 
εργαζοµένων από την άποψη της υγείας και εκπαίδευσης ανέλαβε τελικά 

να καλύψει το κράτος.  
 

 20ος αι. Κοινωνικός και οικονομικός ρόλος του κράτους 
Ο ρόλος του κράτους αυξήθηκε σηµαντικά µε τη σταδιακή δηµιουργία 

των αντίστοιχων δηµόσιων υπηρεσιών, για να πάρει µε την πάροδο του 
χρόνου τη σηµερινή του µορφή, όπου το κράτος διαθέτει τη δύναµη και 
τα µέσα να επιβάλει στους πολίτες  του τις θέσεις και τις απόψεις του. 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη του ρόλου του κράτους αναπτύχθηκε σε 
πολλές χώρες και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανέλαβε τη 

διαχείριση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό επίπεδο 
(υγεία, εκπαίδευση, βοήθεια φτωχών) πολλές από αυτές τις υπηρεσίες 
ήταν πριν στα χέρια ιδιωτών.   

Η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία εκδηλώνεται με τη μορφή της 
δημοσιονομικής πολιτικής που επιτελεί τρεις λειτουργίες: 

1. Οικονομική πολιτική (απασχόληση, οικονομική ανάπτυξη, εμπόριο 

κ.λπ.) 
2. Ικανοποίηση συλλογικών αναγκών της οικονομίας (υγεία, άμυνα, 

εκπαίδευση, εσωτερική ασφάλεια κ.λπ.) 
3. Κοινωνική πολιτική (εξασφάλιση δίκαιης κατανομής των οικονομικών 

αγαθών στον πληθυσμό). 
 

 21ος αι. Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 

Η έννοια της εθνικής αυτάρκειας ανατρέπεται. 
Τα εθνικά κράτη δεν μπορούν να κλείσουν τα σύνορά τους ακόμη και αν 

το επιθυμούν. Επιστρέφει ο «ατομικισμός» του παρελθόντος, η 
κεφαλαιοκρατία με το πιο στυγνό της πρόσωπο. Ο homo economicus 

κυριαρχεί ως πρότυπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αγορές 
παίρνουν τη θέση του κράτους, τα κεφάλαια, η γνώση, η πληροφορία 
διακινούνται ελεύθερα σε όλες τις περιοχές του κόσμου με σκοπό την 

αναζήτηση οικονομικών διευκολύνσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση 
του κόστους παραγωγής και στη μεγιστοποίηση των κερδών. (Στοιχεία 

Οικονομικών, ΟΕΔΒ, 1985, σελ. 104-106) 
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2.11. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 
ΤΑ «ΚΟΙΝΑ»-ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

 Οικονομική ανάπτυξη - ευημερία 
 Επιστημονική έρευνα 

 Αξιοποίηση φυσικών πόρων 

 Καταπολέμηση ανεργίας 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 Εσωτερική διοίκηση-οργάνωση του 
κράτους, των υπηρεσιών 

 Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας -

εξυπηρέτηση των πολιτών 

 Διαφάνεια, αξιοκρατία 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

 Κοινωνική γαλήνη - συνεργασία –

συναίνεση - συνοχή 

 Ασφάλιση - πρόνοια 

 Κοινωνικά προβλήματα 

 Ασφάλεια - προστασία 
 Απονομή δικαιοσύνης 

 Εκπαίδευση 

 Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Ανάπτυξη και προβολή του πολιτισμού 

 Προστασία μνημείων - αρχαιολογικών 

τόπων 

 Αθλητισμός 

 
ΦΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΟΜΗΣΗ 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 Αειφόρος βιώσιμη ανάπτυξη 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 Εξωτερική πολιτική 

 Άμυνα  

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ - ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Σχεδιασμός (νόμοι)  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Διοίκηση (θεσμοί) 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Κράτος δικαίου 

Ανομία - παραβατικότητα 

Ποινή - σωφρονισμός 

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
 

ΝΟΜΟΙ  

 

                            

ΘΕΣΜΟΙ    

 
 Οικονομικοί 

 Πολιτικοί 

 Θρησκευτικοί 

 Αθλητικοί 

 Στρατιωτικοί 
 Καλλιτεχνικοί 

 Εκπαιδευτικοί 

 Κοινωνικοί 

 Επιστημονικοί 

 Περιβαλλοντικοί κ.λπ. 

 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΛΑΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ 

 
          Προνομιούχοι 

 

                        Μη προνομιούχοι 

 Διαφορετικά συμφέροντα 

 Δικαιώματα - υποχρεώσεις 
 Διαφορετικές ανάγκες 

 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 Δημοκρατικά 

 Ολοκληρωτικά 

 

  

 
 

 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 



[139] 

 

Κράτος: οργανωμένη πολιτική οντότητα που κατέχει καθορισμένη γεω-
γραφική περιοχή και αντιπροσωπεύει έναν πληθυσμό. Αυτά μπορεί να 

αντιστοιχούν σε εθνικά κράτη, υποεθνικά κράτη, ή πολυεθνικά κράτη. 
Ένα κράτος συνήθως περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανισμών οι οποίοι έ-

χουν τη δικαιοδοσία να φτιάχνουν τους κανόνες που κυβερνούν τον 
πληθυσμό μίας κοινωνίας μέσα σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια. Το 
κράτος έχει κυβέρνηση, νόμους και αναγνωρισμένη κυριαρχία. 

Εξουσία: η δύναμη μιας ομάδας ανθρώπων να ρυθμίζουν με τις αποφά-
σεις τους τη ζωή ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων. 

Κρατική εξουσία: όταν η εξουσία ασκείται από το κράτος, γίνεται λόγος 
για άσκηση κρατικής εξουσίας. Η λέξη κράτος προέρχεται ετυμολογικά 
από το ρήμα «κρατέω–κρατώ», που σημαίνει κυριαρχώ, έχω δύναμη και 

την επιβάλλω. Η έννοια του κράτους είναι λοιπόν συνυφασμένη με τη 
δύναμη, την εξουσία, την κυριαρχία. Κρατική εξουσία είναι η δυνατότητα 

του κράτους να επιτάσσει και να εξαναγκάζει σε συμμόρφωση προς τις 
επιταγές του.  
Πολιτική: η συντονισμένη δράση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων με σκο-

πό να πετύχουν στόχους που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Με την πο-
λιτική οι άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική τους συμβίωση. Συμμετέ-

χουν σε μια δημόσια διαδικασία προκειμένου να αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα που αφορούν κοινωνικές ομάδες ή το κοινωνικό σύνολο. Η πο-
λιτική αναφέρεται κατεξοχήν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και τις 

σχέσεις κράτους - πολιτών. 
Κοινά: οι υποθέσεις και τα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των 
πολιτών. 

Συμμετοχή στα κοινά: η έμπρακτη –άμεση ή έμμεση– παρέμβαση των 
πολιτών στη δημόσια ζωή με σκοπό την αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

τους αφορούν. 
Πολίτευμα: το πολιτειακό καθεστώς (σύστημα) με το οποίο ρυθμίζεται η 
άσκηση της πολιτικής εξουσίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αρχό-

ντων και αρχομένων. 
Απολυταρχία: καθεστώς που εδραιώθηκε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη 

μετά τη φεουδαρχία, στο οποίο ο μονάρχης είχε απεριόριστες εξουσίες 
με στόχο να αποδυναμώσει τις τοπικές αριστοκρατίες και την Εκκλησία. 
Ολοκληρωτισμός: σύστημα διακυβέρνησης που επιδιώκει να ελέγξει 

όλες τις πτυχές της κοινωνικής και προσωπικής ζωής των πολιτών, να 
τους χειραγωγήσει με την προπαγάνδα, με σκοπό να περιορίσει τις ελευ-
θερίες τους και να τους υποτάξει στη θέληση της κρατικής εξουσίας. 

Χούντα - δικτατορία: ολοκληρωτικό σύστημα που καταργεί τον κοινο-
βουλευτισμό, τη δημοκρατία, τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Η 

διακυβέρνηση του κράτους χωρίς σύνταγμα, η κατάργηση των κομμά-
των. Το κράτος θεοποιείται, όλες οι άλλες αξίες (ανθρώπινη ζωή, ειρήνη, 
ελευθερία, ελευθεροτυπία, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα κ.λπ.) 

υποχωρούν. 
Δημοκρατία: το πολίτευμα κατά το οποίο η εξουσία πηγάζει από τον 

λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κε-
ντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με 
ψηφοφορία των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπρο-

σώπων τους, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Δημοκρατικό έλλειμμα: όρος που χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι τα 
θεσμικά όργανα μιας κοινωνίας ή ενός διακρατικού οργανισμού στερού-

νται δημοκρατικότητας και φαίνονται απρόσιτα στον πολίτη, εξαιτίας της 
περίπλοκης λειτουργίας τους. 

Κοινωνία των πολιτών: το σύνολο των οργανωμένων ενεργών πολιτών 
που αναπτύσσουν συλλογική δράση για να εξυπηρετήσουν μέσω ενός 
δημοκρατικού διαλόγου το γενικό συμφέρον και χρησιμεύουν ως μεσο-

λαβητές μεταξύ των δημοσίων αρχών και των πολιτών 
Πολιτικοί θεσμοί: αναφέρονται στη δημιουργία και διατήρηση της ε-
ξουσίας, την κατανομή και την άσκησή της από διάφορα κέντρα (Κοινο-

βούλιο, διοικητικοί θεσμοί, νομαρχίες, τοπική αυτοδιοίκηση, εκλογές, 
δικαστήρια, σωφρονιστικό σύστημα, Κράτος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

κ.λπ.). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
 

Η πολιτική αφορά κατεξοχήν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στις 
σχέσεις κράτους - πολιτών. Πολιτική δηλαδή είναι η συντονισμένη δράση 

ατόμων ή κοινωνικών ομάδων με σκοπό να πετύχουν στόχους που αφο-
ρούν το κοινωνικό σύνολο. Με την πολιτική οι άνθρωποι οργανώνουν την 
κοινωνική τους συμβίωση: συμμετέχουν σε μια δημόσια διαδικασία 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αναφέρονται σε κοινω-
νικές ομάδες ή στο κοινωνικό σύνολο.  
 

Εξουσία 
Η εξουσία είναι συνυφασμένη με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ανάμεσα σε 

αυτόν που ασκεί την εξουσία και αυτόν που επηρεάζεται από την άσκησή 
της υπάρχει σχέση ανισότητας. Ο ένας υπερέχει έναντι του άλλου σε έ-
ναν ή περισσότερους τομείς (π.χ. οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματι-

κά, γνωσιακά) και καθιστά αυτή την υπεροχή σαφή. Άρα η εξουσία συν-
δέεται άρρηκτα με τη δύναμη που έχει κάποιος να επιβάλλει τη βούλη-

σή του σε κάποιον άλλον ή να επηρεάζει τη συμπεριφορά του. 
 
Κρατική εξουσία 

Όταν η εξουσία ασκείται από το κράτος, γίνεται λόγος για άσκηση κρατι-
κής εξουσίας. Κρατική εξουσία είναι η δυνατότητα του κράτους να επι-
τάσσει και να εξαναγκάζει σε συμμόρφωση προς τις επιταγές του.  

 
Σκοποί 

● Συμβολή στην προαγωγή του βιοτικού επιπέδου και της πνευματικής 
στάθμης του λαού.  
● Εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος και όχι μεμο-

νωμένων ατόμων ή ομάδων. 
 

Μέσα άσκησης εξουσίας 
Η εξουσία μπορεί να ασκείται με τρόπους που εκτείνονται σε ένα ευρύ 
φάσμα, από τον εξαναγκασμό μέχρι τη χειραγώγηση. 

 
Μηχανισμοί 
Η κρατική εξουσία έχει τους μηχανισμούς που της επιτρέπουν να κά-

μπτει οποιαδήποτε βούληση της αντιτίθεται. Για παράδειγμα, τις εξωτε-
ρικές απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας το κράτος τις κάμπτει με 

τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ τις εσωτερικές απειλές της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας τις κάμπτει με τις αστυνομικές δυνάμεις. 

 

Δίκαιο - νόμοι 
Οι πολιτικές αποφάσεις γίνονται πράξη με την εισαγωγή κανόνων. Αυτό 

είναι το σημείο στο οποίο η πολιτική συναντά το δίκαιο.  
Το δίκαιο είναι ένα σύνολο δεσμευτικών κανόνων που ρυθμίζουν 

την κοινωνική συμπεριφορά. Η επιβολή των κανόνων αυτών είναι απόρ-

ροια συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών (π.χ. η Κυβέρνηση επιθυμεί να 
μειώσει τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, γι’ αυτό προωθεί στη Βουλή για 
ψήφιση αυστηρές ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). 
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Κατά συνέπεια, το δίκαιο είναι αδύνατο να νοηθεί ανεξάρτητα από 
την πολιτική. Από την άλλη πλευρά, το δίκαιο είναι αυτό που ορίζει πώς 

ασκείται η πολιτική εξουσία, ποια είναι τα όριά της, πώς λαμβάνονται οι 
αποφάσεις από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα, πώς διεξάγεται η πολιτι-

κή διαδικασία. 
 
Κανόνες δικαίου και ηθικής 

Μεταξύ δικαίου και ηθικής υπάρχουν οι ακόλουθες διαφορές: 
● Το δίκαιο έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 

με την ηθική. Το άτομο, βέβαια, δέχεται κριτική για την «ηθική ποιότη-

τα» των πράξεών του, κάνει και το ίδιο αυτοκριτική, εισπράττει επιδοκι-
μασία ή απόρριψη από το κοινωνικό σύνολο, έχει τύψεις, δεν υφίσταται 

όμως κυρώσεις, όπως στην περίπτωση παράβασης ενός κανόνα δικαίου. 
● Δίκαιο και Ηθική είναι δυνατό να συμπίπτουν, αυτό όμως δεν 

είναι πάντα απαραίτητο. Για παράδειγμα, το γκρέμισμα αυθαίρετου κτι-

ρίου που στέγαζε μια άπορη οικογένεια μπορεί να είναι μια νόμιμη πρά-
ξη, ηθικά πάντως αποδοκιμάζεται. Άλλωστε μπορεί μια πράξη να είναι 

παράνομη, να επιδοκιμάζεται ωστόσο ηθικά. Όπως για παράδειγμα στην 
τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή: η παράβαση από την Αντιγόνη της α-
παγόρευσης του Κρέοντα να θάψει τον αδελφό της επιδοκιμάζεται από-

λυτα και μάλιστα διαχρονικά. 
 

Πολιτικοί θεσμοί 
Θεμελιώδεις πολιτικοί θεσμοί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς είναι το 
Κοινοβούλιο, το Σύνταγμα, τα συνδικάτα, οι δημοκρατικοί νόμοι. Τα στοι-

χεία αυτά, μαζί με τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
αποτελούν πολιτικούς θεσμούς θεμελιώδεις για τη λειτουργία του δημο-

κρατικού πολιτεύματος. 
 
Τα κοινά 

Τα «κοινά», τα «δημόσια πράγματα», αντιδιαστέλλονται με τα θέματα που 
ανήκουν στην ιδιωτική σφαίρα, δηλαδή τον ιδιωτικό βίο, όπου το άτομο 

διαχειρίζεται τις προσωπικές του υποθέσεις (οικογένεια, κοινωνικές σχέ-
σεις, πολιτιστική δημιουργία κ.λπ.) χωρίς την παρέμβαση του κράτους. 
Τέτοια είναι: 

 η Δημόσια Διοίκηση 
 η εκπαίδευση 
 η δημόσια υγεία 

 η εξεύρεση πόρων για την αντιμετώπιση των κρατικών αναγκών 
 η ασφάλεια 

 η οικονομία (βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός, ναυτιλία κ.λπ.) 
 η προστασία του πολίτη 
 η εξωτερική άμυνα 

 η οργάνωση και συντήρηση του στρατού 
 η ασφάλιση 

 η απονομή δικαιοσύνης 
 η λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος 
 ο αθλητισμός 

 ο πολιτισμός. 
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Α. Ο ρόλος της πολιτείας 
 

Μόνο η οργανωμένη πολιτεία είναι σε θέση να θεσπίσει κανόνες και να 
εγγυηθεί την εφαρμογή τους, ώστε να ευδοκιμήσει τόσο το άτομο όσο και 

το κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, η οργανωμένη πολιτεία έχει τις ακό-
λουθες ευθύνες και υποχρεώσεις. 
 

 
Στην οικονομική ζωή 

 

Οι βασικές οικονομικές λειτουργίες του κράτους είναι η εξασφάλιση οι-
κονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η αναδιανομή του εισοδήματος 

και η παροχή δημόσιων αγαθών. 
 
Εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης 

Σε περιπτώσεις οικονομικής ύφεσης, σε περιόδους πληθωρισμού όπως 
και σε άλλες περιπτώσεις που η οικονομία παρουσιάζει σοβαρά προβλή-

ματα, το κράτος παρεμβαίνει παίρνοντας μέτρα με σκοπό τη σταθερο-
ποίηση της οικονομίας και τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. 

Πέρα από τον ρυθμιστικό του ρόλο για την οικονομική σταθερότη-

τα, το κράτος έχει σημαντική συμμετοχή στην εκτέλεση δημόσιων έργων, 
που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της οικονομίας. Τέτοια έργα εί-
ναι οι εθνικές οδοί, τα λιμάνια, τα εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά 

έργα κ.λπ. Τα έργα αυτά είναι επενδύσεις που αυξάνουν το κεφάλαιο της 
οικονομίας και βελτιώνουν την παραγωγικότητά της. Με άλλα λόγια, το 

κράτος μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία 
υποδομής, επί της οποίας στηρίζονται πολλές οικονομικές δραστηριότη-
τες. Για παράδειγμα, ένα εγγειοβελτιωτικό έργο αυξάνει τη γεωργική πα-

ραγωγή και τα εισοδήματα των αγροτών. 
 
Αναδιανομή του εισοδήματος 

Ένα βασικό και κρίσιμο μειονέκτημα των σύγχρονων οικονομιών είναι η 
τάση που υπάρχει στο οικονομικό σύστημα να δημιουργεί ανισότητες 

στη διανομή του εισοδήματος. Έτσι, στην οικονομία υπάρχουν ταυτόχρο-
να άτομα με μεγάλο πλούτο και άτομα που υποφέρουν από φτώχεια. Η 
συνύπαρξη πλούτου και φτώχειας αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνική 

αρμονία, γιατί γίνεται αιτία κοινωνικών αναταραχών.  
Για τον λόγο αυτόν, το κράτος παίρνει μέτρα με τα οποία ένα μέ-

ρος του εισοδήματος της οικονομίας μεταφέρεται από τα πλουσιότερα 
προς τα φτωχότερα άτομα, δηλαδή το κράτος παίρνει μέτρα αναδιανομής 
του εισοδήματος. Τέτοια μέτρα είναι η πληρωμή επιδομάτων σε ανέρ-

γους, η δωρεάν ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
των απόρων, η απαλλαγή από τη φορολογία των χαμηλών εισοδημάτων, 
η δωρεάν παιδεία κ.λπ. 

Σκοπός λοιπόν του κράτους όταν παίρνει μέτρα αναδιανομής του 
εισοδήματος είναι να επιτύχει κοινωνικά πιο αποδεκτή διανομή της συ-

νολικής παραγωγής και να εξαλείψει τις περιπτώσεις μεγάλης φτώχειας 
σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 
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Παροχή δημόσιων αγαθών 

Ως δημόσια αγαθά γενικά θεωρούνται η εθνική άμυνα, η δημόσια ασφά-
λεια, τα εθνικά ή κοινοτικά πάρκα, οι εθνικές οδοί, οι φάροι στα λιμάνια 

κ.λπ. Εξαιτίας του χαρακτήρα αυτών των αγαθών και της αδυναμίας να 
εφαρμοστεί η αρχή του αποκλεισμού στη χρήση τους, την παραγωγή και 
διάθεσή τους αναλαμβάνει το κράτος. 

 
Κρατικός προϋπολογισμός 
Για να ανταποκριθεί το κράτος στις οικονομικές υποχρεώσεις του, συ-

ντάσσει κάθε χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο κρατικός προϋπολο-
γισμός είναι ένας λογαριασμός που περιέχει όλες τις δαπάνες που προ-

βλέπεται να γίνουν από το κράτος μέσα σε ένα έτος και όλα τα έσοδα που 
προβλέπεται να εισπράξει το κράτος κατά το ίδιο έτος. Ο κρατικός προϋ-
πολογισμός δείχνει με μεγάλη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο κατα-
νέμονται οι δημόσιες δαπάνες στους διάφορους τομείς της οικονομίας 
καθώς επίσης και τις πηγές από τις οποίες εισρέουν τα έσοδα προς το Δη-

μόσιο. Η κατανομή των δημοσίων δαπανών και η επιβολή φόρων δείχνει 
και την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, γι' αυτό και ο 

κρατικός προϋπολογισμός είναι μια περιεκτική και σύντομη έκφραση 
της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. 

Οι δαπάνες του δημόσιου τομέα περιλαμβάνουν πολλές και δια-

φορετικές μεταξύ τους κατηγορίες εξόδων, όπως είναι οι μισθοί των δη-
μοσίων υπαλλήλων, η αγορά υλικού για τη δημόσια διοίκηση, η εκτέλε-
ση διάφορων έργων, π.χ. δρόμων, οι στρατιωτικές δαπάνες, οι υποτροφί-

ες, τα επιδόματα ανεργίας κ.λπ. 
Τα έσοδα του Δημόσιου Τομέα με τα οποία καλύπτονται οι δημό-

σιες δαπάνες προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως είναι οι φόροι, ο 
δανεισμός, διάφορα έσοδα από επιβολή τελών, έσοδα από επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα κ.λπ. Οι κυριότερες πηγές εσόδων είναι οι φόροι και ο 

δανεισμός. 
 

 
Στην κοινωνική ζωή 

 

Μέσω των κοινωνικών θεσμών η πολιτεία εξασφαλίζει την εύρυθμη λει-
τουργία της κοινωνίας και καθορίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Βασικές 
κοινωνικές λειτουργίες που επιτελεί είναι: 

 παροχή οργανωμένης εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα 
από την οικονομική τους κατάσταση και άλλες διαφορές (εθνοτικές, 

θρησκευτικές κ.λπ.) 
 κοινωνική πρόνοια σε όλους τους πολίτες (μέριμνα για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, τους φτωχούς, τα άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.) 

 υγειονομική περίθαλψη  
 οικονομική και ηθική στήριξη στους πολίτες όταν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, όπως είναι 
οι σεισμοί, οι πλημμύρες και άλλα φυσικά φαινόμενα 

 επιβολή της έννομης τάξης και περιορισμός των φαινομένων κοινωνι-

κής παθογένειας, τα φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας. 
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Στην πολιτική 

 

Μια ευνομούμενη πολιτεία θεσμοθετεί κανόνες και θεσμούς με τους ο-
ποίους: 

 περιορίζει την κατάχρηση εξουσίας από άτομα που ασκούν εξουσία, 
διότι προβλέπει ότι κανένα άτομο, όποια εξουσία και αν ασκεί, δεν 
βρίσκεται πάνω από τους νόμους και τους θεσμούς (κράτος δικαίου) 

 παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να συμμετέχει στα πολιτικά δρώμε-
να, να αγωνίζεται για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος και 
την απόκτηση περισσότερων δικαιωμάτων 

 επιβάλλει την αξιοκρατία, την ισονομία, την ισηγορία και την αταξική 
αντιμετώπιση των μελών της  

 στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτρέπει την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από τον συνάνθρωπο 

 φροντίζει ώστε όλα τα μέλη της να είναι ίσα απέναντι στο νόμο 

 διασφαλίζει τα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα 
 κατοχυρώνει τον διάλογο, τον πλουραλισμό, την πολυφωνία. 

 
 
Στον πολιτισμό 

 
Μέσω νόμων και θεσμών προάγεται ο πολιτισμός, αφού: 
 προωθείται η επιστημονική έρευνα 

 παρέχεται εκπαίδευση 
 αναπτύσσονται τα γράμματα και οι τέχνες 

 προάγεται ο αθλητισμός 
 στηρίζονται οι προσπάθειες ατόμων και συλλόγων για πολιτιστικές 

πρωτοβουλίες  

 μέσω της εκπαίδευσης αναπτύσσεται η εθνική συνείδηση, προστατεύ-
εται η γλώσσα και διαφυλάσσονται οι πολιτιστικές αξίες και η παρά-
δοση 

 ελέγχονται οι θεσμοί πληροφόρησης και διασφαλίζεται η ελευθεροτυπία 
 προστατεύονται και φυλάσσονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί 

χώροι. 
 
 
Στο περιβάλλον 

 
Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό επιδιώκεται μια λειτουργικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά αποτελεσματικότερη οργάνωση του αστικού χώρου, με: 
 εξασφάλιση χώρων πρασίνου 

 κατάλληλη χάραξη δρόμων 
 πρόβλεψη τεχνικών έργων 
 ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών 

 προγραμματισμένη οικιστική ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών 
 τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 

 προστασία του περιβάλλοντος 
 τήρηση των διεθνών συνθηκών για το περιβάλλον 
 προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
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Με την περιφερειακή ανάπτυξη και τον χωροταξικό σχεδιασμό: 
 καθορίζονται οι χρήσεις της γης, η διαμόρφωση οικισμών 

 προστατεύονται περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία 

 επιλέγονται περιοχές που κρίνονται κατάλληλες να δεχτούν δραστη-
ριότητες με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

 
Στις διεθνείς σχέσεις 

 

Η πολιτεία: 
 εξασφαλίζει και κατοχυρώνει την εθνική ελευθερία, την εθνική αυτο-

διάθεση και κυριαρχία 
 λαμβάνει μέτρα για την άμυνα της χώρας και την αποτροπή οποιασ-

δήποτε επιβουλής εναντίον της 

 συμμετέχει σε υπερεθνικούς οργανισμούς για την από κοινού αντιμε-
τώπιση ποικίλων προβλημάτων 

 συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας 

 συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αθλητικές, επιστημονικές και 
πολιτιστικές διοργανώσεις. 

 
Προϋποθέσεις  
● Ειρήνη 

● Εθνική ανεξαρτησία 
● Δημοκρατία 

● Ελευθερία 
● Ευνομία 
● Κοινωνική δικαιοσύνη 

 
Μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία τα άτομα αισθάνονται ασφά-

λεια και σιγουριά. Αποβάλλουν τον υπαρξιακό φόβο, το άγχος, την αβε-

βαιότητα και κατακτούν την ψυχολογική τους ελευθερία. 
Μόνο σε μια οργανωμένη πολιτεία το άτομο πραγματοποιεί τους 

στόχους του και ολοκληρώνει την προσωπικότητά του. Χωρίς την αμφί-
δρομη σχέση πολιτείας και ατόμου δεν θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να 
επιτελέσει τον προορισμό του, να αξιοποιήσει τις ικανότητές του, να κα-

ταξιωθεί και να πραγματωθεί. 
 

 

Β. Οι υποχρεώσεις των πολιτών 
 
Ο πολίτης δεν πρέπει μόνο να απαιτεί από την πολιτεία εξασφάλιση όρων 

καλής και ασφαλούς διαβίωσης, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενδιαφέρε-
ται για αυτή, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και να συμβάλλει 
καθημερινά στη στήριξη και στην ορθή λειτουργία της. Γι’ αυτό το Σύ-

νταγμα, εκτός από δικαιώματα, καθιερώνει και υποχρεώσεις των πολι-
τών, όπως: 

α) ο σεβασμός του Συντάγματος και η τήρηση των νόμων· εί-
ναι η πρώτη και θεμελιώδης υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγμα 
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β) η υποχρέωση κοινωνικής ευθύνης και εθνικής αλληλεγ-
γύης, όπως η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή επείγουσας κοινωνικής ανά-
γκης, πυρκαγιών, σεισμών κ.λπ. (άρθρο 25 Σ.) 

γ) η φορολογική υποχρέωση, δηλαδή η υποχρέωση όλων των 
Ελλήνων πολιτών να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, χωρίς διακρίσεις, 
ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα (άρθρο 4, παρ. 5 Σ.) 

δ) η στρατολογική υποχρέωση· κάθε Έλληνας είναι υποχρεωμέ-
νος να συμβάλει στην άμυνα της πατρίδας του όπως ορίζουν οι νόμοι 
(άρθρο 4, παρ. 6 Σ.) 

ε) η υποχρεωτική εκπαίδευση· τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης 
δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (άρθρο 16, παρ. 3 Σ.). 

 
 
Προϋποθέσεις 

 
 Η συνειδητοποίηση του πολίτη ότι δεν είναι δυνατή η ευτυχία του έξω 

από την οργανωμένη πολιτεία. 
 Η συμμετοχή στα κοινά, δηλαδή η ενεργή συμμετοχή στην επίλυση 

των κοινωνικών προβλημάτων. Χρέος των πολιτών είναι να συμβάλ-

λουν στη διαμόρφωση των θεσμών που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και προωθούν την αξιοκρατία, την ισονομία και την κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Πρώτιστο καθήκον τους είναι η πολιτικοποίηση 

και όχι η στυγνή κομματικοποίηση ή η συντεχνιακή αντίληψη, και η 
αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. 

 Η απόκτηση κοινωνικής συνείδησης. Ο πολίτης οφείλει να μη θέτει το 
ατομικό συμφέρον υπεράνω του κοινωνικού και, αν παραστεί ανάγκη, 
πρέπει αγόγγυστα να υποστεί οποιαδήποτε θυσία για την εξυπηρέτη-

ση του κοινωνικού συμφέροντος. Να μην επιζητεί μόνο δικαιώματα, 
αλλά να εκπληρώνει παράλληλα και τις υποχρεώσεις του και να εκτε-
λεί τα καθήκοντά του απέναντι στην οργανωμένη κοινωνία. 

 Η παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων, η ενημέρωση για τα προ-
γράμματα των κομματικών σχηματισμών. 

 Η ορθή αξιολόγηση και η αξιοκρατική επιλογή των αντιπροσώπων 
του. 

 Ο αγώνας εναντίον εκείνων που θέλουν να παραβιάσουν τους δημο-

κρατικούς θεσμούς. 
 Η καλλιέργεια του διαλόγου και η προώθηση της κοινωνικής συνερ-

γασίας. 
 Η αποβολή του φανατισμού και του δογματισμού. 
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2.12. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 
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Τα περισσότερα θέματα που προτείνονται στην γ΄λυκείου για συζήτηση 
στα σχολικά βιβλία απαιτούν ιστορική γνώση. Τέτοια θέματα είναι: 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Αρχαιότητα (2.500 π.Χ. - 5ος αι. μ.Χ.) 
 
 

Μεσσιανισμός - ελευθερία 
Η προσφορά του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού 
Παρελθόν 
Ιστορία, 
Πολιτιστική κληρονομιά 
Μνημεία και εκπαίδευση 
Παράδοση 
Τουρισμός, σχολικές εκδρομές 

15ος αι. - 18ος αι. 
15ος αι. μ.Χ.: Αναγέννηση  
Αμερικανική επανάσταση 

Γαλλική επανάσταση 
18ος αι. μ.Χ: Βιομηχανική επανάσταση 

Διαφωτισμός 
 

 
Ανθρωπισμός 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
 
 
 
 
Εθνική συνείδηση - εθνισμός – 
εθνικισμός 
Η μειονεξία των Νεοελλήνων 
Ελληνικό κράτος 
Κράτος και Νεοέλληνες 
Έλληνες - εθνική αγωγή 
 

19ος αι 
Ευρωπαϊκή ηγεμονία 

Εθνικισμός  
Ίδρυση εθνικών κρατών  

α΄ μισό 20ού αι. 
Παγκόσμιοι πόλεμοι 

β΄ μισό 20ού αι. 
 

Μεταπολεμικός κόσμος 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταβιομηχανικές κοινωνίες 
Κοινωνία της πληροφορίας 

 

Ολοκληρωτισμός - φασισμός 
Πόλεμος – ειρήνη – πυρηνική 
    ενέργεια 
ΟΗΕ - Οικουμενική Διακήρυξη – 
 ανθρώπινα δικαιώματα -    
 παραβιάσεις, ρατσισμός 
Φεμινισμός 
Ανθρωπισμός, εθελοντισμός 
 
Ενωμένη Ευρώπη 
Ελλάδα - Ευρώπη 
Ευρωπαϊκή διάσταση στην 
 εκπαίδευση 
Νέες τεχνολογίες 
Παγκοσμιοποίηση 
 



[150] 

 

 

 
 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
Σημείωση: Οι λέξεις που είναι γραμμένες με έντονα γράμματα είναι 

θέματα/έννοιες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα που προ-

τείνονται για συζήτηση. 
 

Αρχαιότητα έως 5ος αιώνας μ.Χ. 
 

 

 
ΚΟΣΜΟΣ                        

 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

                               

 
Ανατολικοί λαοί - 7η χιλιετία… 

 
 Λαοί Μεσοποταμίας 
 Αιγύπτιοι 
 Φοίνικες 
 Εβραίοι 
 Χετταίοι 
 Μήδοι και Πέρσες 
 Ινδία 
 Κίνα 

 
Απολυταρχία, Δεσποτισμός, Μεσσιανι-

σμός 

 
Ασία 

 
Εξελληνισμός 

Εξάπλωση του ελληνικού πολιτι-

σμού 
Ελληνική γλώσσα 

 
 

Επέκταση των Ρωμαίων 
1ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ. 

(πολυεθνική αυτοκρατορία) 
Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός 

(τέχνη, φιλοσοφία, λογοτεχνία) 
 

 
Αρχαιότητα 2.500 π.Χ. - 5ος  αι. π.Χ. 

 
 Πόλεις-κράτη 
 Συνείδηση γένους 

Σελλοί 

 
Ανθρωποκεντρικός πολιτισμός 

Επιτεύγματα-προσφορά 
 Πνευματικά 
 Ηθικά 

 Πολιτικά(δημοκρατία, ελευ-
θερία) 

 Εθνικά 

  
Ελληνιστικοί χρόνοι –  

μέσα 4ου αι. π.Χ. 
 

 Ένωση των Ελλήνων 
 Μέγας Αλέξανδρος  
 Ελληνιστικά κράτη  

Γραικοί 
 

Ρωμαϊκή επαρχία 
 

Ελληνική γλώσσα 
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5ος-15ος αιώνας 

 
 

 
ΕΥΡΩΠΗ                        

 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

                               

 
5ος αι. - 15ος αι.  

  
Βαρβαρικές επιδρομές 

 
Κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κρά-
τους από βαρβαρικά φύλα (έφιππους 

νομάδες, χωρίς οργάνωση/θεσμούς, 
χωρίς γραπτό δίκαιο, ειδωλολάτρες) 

 
 

Μεσαίωνας - φεουδαρχία 
 

 Εκπολιτίζονται από το προϋ-
πάρχον ρωμαϊκό υπόστρωμα 

 
Επιρροή από Βυζάντιο  

(εκπολιτισμός, εκχριστιανισμός) 
 

 
7ος αι.  

Διάδοση ελληνικού πολιτισμού από 

Άραβες 
 

 
4ος αι. - 1453 

 
Εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊ-

κού κράτους 
(Βυζάντιο) 

Ελληνική γλώσσα-βυζαντινή 

 
Τέχνες 

Αρχιτεκτονική 
Ζωγραφική - τοιχογραφίες 

Ψηφιδωτά - Γλυπτική 
Μικροτεχνία - διακοσμητικές τέχνες 

(υαλουργία, υφαντική, σμάλτα, αργυ-
ροχρυσοχοΐα, μεταλλοτεχνία) 

 
Εκπαίδευση 

Πανεπιστήμια - Ανώτερες σχολές 
Βιβλιοθήκες - εργαστήρια αντιγραφής 
χειρογράφων - διάσωση κλασικών 

κειμένων 
 

Κοινωνική πολιτική 
Φροντίδα για τους φτωχούς και τους 

ανίσχυρους, ενίσχυση της μικρής ιδι-
οκτησίας, δημιουργία κοινοτήτων 

 
Κοινωνική πρόνοια 

Φιλανθρωπία, εθελοντισμός,  
από ιδιώτες, Εκκλησία 

 
Ίδρυση κοινωνικών ιδρυμάτων 

Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πτωχοκομεί-
α, λεπροκομεία, μαιευτήρια 

 
10ος αι.  

 
Ρίζες του Νέου Ελληνισμού 

 

Δημώδης ελληνική γλώσσα 
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15ος-18ος αιώνας 

 
 

 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες 

 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Εγιαλέτι της Ρούμελης 
(διοικητική περιοχή που περιλάμβανε 

τη Βαλκανική Χερσόνησο) 
 

 
15ος αι.: Αναγέννηση 

 
 Απολυταρχία 

 Ανακαλύψεις νέων χωρών 
 Αποικιοκρατία (Ασία-

Αμερική) 

 Εμπόριο 
 Φιλελευθερισμός 
 

Μελέτη του αρχαίου  

ελληνικού πολιτισμού 

 
 Επιστημονική επανάσταση 
 Επιστήμες-τέχνες 
 Τυπογραφία 
 Ανθρωπισμός 
     (καθολικός άνθρωπος) 

 
18ος αι. 

 
 Βιομηχανική επανάσταση 

Καπιταλισμός 
 Αμερικανική επανάσταση 
 Γαλλική επανάσταση 

Διαφωτισμός 

Δημοκρατία 

1η γενιά δικαιωμάτων 
 Ρομαντισμός 

 Νεοκλασικισμός 
 Φιλελληνισμός 
 Εθνικισμός 

 
 

 
1453-1832: Τουρκοκρατία 

 
Γεωργοκτηνοτροφική κοινωνία 

 
 Κοινότητες 

 Λαϊκός πολιτισμός 

 Δημοτικά τραγούδια 
 Νεοελληνική γλώσσα 

 
Ρουμ - μιλέτ - Ρωμιοί 
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19ος αιώνας 
 

 
 

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΣΜΟΣ 
 

ΘΕΣΜΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

 
Εθνικισμός 

 
Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 

 
 

1821 
Ελληνική Επανάσταση 

 
Νεοελληνικό κράτος 

 
1832 

Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος-Εύβοια 
 

1864 
Προσάρτηση Επτανήσων 

 
1881 

Προσάρτηση της Θεσσαλίας 
 

Κυριαρχία των Ευρωπαίων «εκπολιτι-
στών» 

 
 
 

Νέα αποικιοκρατία  
(Ασία-Αφρική) 

 
 

 
 

Αρχή των Εθνοτήτων 
 
 
 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
 
 
 

Μοναρχία 

 
 

Παράδοση και νεωτερισμός 
 

 

 
Καπιταλισμός 

 
 

Οικονομικοί ανταγωνισμοί 
Δουλεία 

 
 

Καλλιτεχνικά ρεύματα 
Νεοκλασικισμός 

Ρομαντισμός 
Ρεαλισμός 

Μοντερνισμός 
Συμβολισμός 

 
 

Εμφάνιση σοσιαλιστικών ιδεών 

 
Εργατικά κινήματα 
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20ός αιώνας  

 
 

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΣΜΟΣ 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Βαλκανικοί Πόλεμοι 
 

1913 
Προσάρτηση Α. Μακεδονίας,  

Ν. Ηπείρου, Κρήτης 
 

1914-1918 
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Προσπάθεια διαμελισμού της Ο-
θωμανικής Αυτοκρατορίας 

 
Εθνικά κράτη 

 
1917 

Οκτωβριανή Επανάσταση 
 

Μεσοπόλεμος 
 

1929 
Διεθνής οικονομική κρίση 

 

1940-1945 
Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 

Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 
 

Οικονομική ανάπτυξη της Δ. Ευ-
ρώπης με τη στήριξη των ΗΠΑ 

 
 

ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
Κινήματα ανεξαρτησίας  

των αποικιών 
 

1960  
Ανεξαρτησία των πρώην αποικιών -

αποαποικιοποίηση 
 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ  
1950-1974 

Αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
 

Ψυχρός Πόλεμος 
(ΗΠΑ - ΕΣΣΔ) 

 
1967-1974 

Δικτατορία - χούντα 

Καλλιτεχνικά ρεύματα 
Κυβισμός 

Σουρεαλισμός 
Μινιμαλισμός 

Αφηρημένη τέχνη 
 
 
 

 
 
 
 

 

Σοσιαλισμός 

Δεύτερη γενιά δικαιωμάτων 
(οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά) 

 
 
 

Κρατικός παρεμβατισμός 
 
 

Φασισμός - Πυρηνική ενέργεια 
 
 

1945 
Ίδρυση του ΟΗΕ 

 
1948 

Οικουμενική διακήρυξη  
(ανθρώπινα δικαιώματα) 

 
 

Κοινωνικά κινήματα 

(Γυναικείο κίνημα, 
Φοιτητικό κίνημα) 

 
1957 

Ίδρυση της ΕΟΚ 
 
 

Δυτικοποίηση 

Εξαμερικανισμός της παγκόσμιας 
κουλτούρας 

Μαζική κουλτούρα 
Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός 

1972 
Συνέδριο του ΟΗΕ στη Στοκχόλμη 

για το περιβάλλον 
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Σύγχρονη εποχή: 1975 - 21ος αιώνας 

 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 
1975-1989 

Περίοδος ύφεσης 
μείωση των εξοπλισμών 

} 

1974 
Μεταπολίτευση 

Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της 
Ελλάδας  οικονομική ανάπτυξη 

Αστικοποίηση 
 

1981 
Η Ελλάδα μέλος της ΕΟΚ 

 

1985 
Συνθήκη του Σένγκεν (Schengen) 
Κατάργηση εσωτερικών συνόρων  

 

1989 
Κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστι-

κών χωρών 
Ενοποίηση της Γερμανίας 

Τέλος του Ψυχρού Πολέμου 
 

1992 
 Συνθήκη του Μάαστριχτ 

Ενωμένη Ευρώπη 
 

1991 
Διάλυση της ΕΣΣΔ 

Δημιουργία νέων εθνικών κρατών 
στα Βαλκάνια και στην πρώην ΕΣΣΔ 

 

2002 
Νομισματική Ένωση (ευρώ) 

 
 

 
 

21ος αι. 
 

Παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού 
Αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις 

Ρωσία, Κίνα, Ινδία 
Νεοφιλελευθερισμός 

 

2008  
Παγκόσμια οικονομική ύφεση 

 

2010 
Οικονομική κρίση στην Ελλάδα-

μνημόνιο 

 
Παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού 

Οικονομικοί ανταγωνισμοί 
Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

Οικολογικό πρόβλημα 
 

1976              
Καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας 

 
 

 
 
 

Νεοεθνικισμοί 
 
 

Διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον 
 

1992 
Συνέδριο του ΟΗΕ στο Ρίο ντε Ζανέιρο 
για το περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

3η γενιά δικαιωμάτων 

Δικαιώματα στο ανθρώπινο περιβάλ-
λον 

 

1997 
Πρωτόκολλο του Κιότο (μείωση εκπομπών) 

 

2002 
Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Αειφό-

ρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ 
 

2007 
Συνθήκη της Λισαβόνας 

 

2007 
Συνθήκη του Ρίο ντε Ζανέιρο 

 
21ος αι. 

 
Παγκοσμιοποίηση 

Η τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιο-
ποίηση, η βιοϊατρική και οι νέοι θεσμοί 
δημιουργούν νέες πραγματικότητες και 

την ανάγκη για νέα δικαιώματα 

 
Οικονομική κρίση 

 

Έλλειμμα δημοκρατίας 
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2.13. ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ-ΚΟΣΜΟΣ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 
Ο ανθρώπινος πολιτισμός αποτελεί προϊόν της προσφοράς και της συ-
νεργασίας όλων των λαών που εμφανίστηκαν σε διαφορετικά στάδια της 
ιστορίας της ανθρωπότητας. Ωστόσο όλοι συμφωνούν πως ο Ελληνι-

σμός έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπινου πνεύ-
ματος, της τέχνης, των επιστημών, της ηθικής, της πολιτικής και της φι-

λοσοφίας. Για να κατανοήσουμε τις κοινές ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού, την έννοια της δημοκρατίας και της ελευθερίας, για να αξιολογή-
σουμε την προσφορά του Ελληνισμού στον κόσμο και τις αιτίες για τις 

οποίες η σύγχρονη Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή την δυσχερή θέση, είναι 
απαραίτητο να προσεγγίσουμε κριτικά το παρελθόν. 

Η συγκριτική παρουσίαση της μακρόχρονης ιστορίας του 
Ελληνισμού (παράλληλα με την πορεία των υπόλοιπων εθνών) αφενός 
προσφέρει τη δυνατότητα για ιστορική αναδρομή, όπου κρίνεται ανα-

γκαία, αφετέρου προσφέρει την ευκαιρία στον μαθητή να κατανοήσει κα-
λύτερα την εποχή μας, αφού κάτι ανάλογο δεν επιτυγχάνεται σε ικα-
νοποιητικό βαθμό από τη διδασκαλία της Ιστορίας στα πλαίσια του σχο-

λείου. Η κατανόηση του παρόντος, η ανάλυση και ερμηνεία των σύγχρο-
νων προβλημάτων, η ανάπτυξη προβληματισμού για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων απαιτούν εφοδιασμό με κά-
ποια γνώση του παρελθόντος, αφού «…το παρόν μπορεί να γίνει σαφώς 
αντιληπτό και το μέλλον να σχεδιαστεί έξυπνα, μόνο όταν οι υπεύθυνοι 

για τα πεπρωμένα του κόσμου κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση. Και 
για τη γνώση αυτού του εξαιρετικά περίπλοκου και συναρπαστικού μη-

χανισμού, δεν υπάρχει καλύτερη πηγή από την ιστορία» (Ε. Burns, Ευ-
ρωπαϊκή ιστορία, 1985, σελ. 424). 

Απαραίτητη είναι επίσης η εξοικείωση με ειδικούς όρους που 

σχετίζονται με αυτή την ευρεία θεματική ενότητα, προκειμένου να γίνουν 
κατανοητές οι πληροφορίες των κειμένων. Για τον εμπλουτισμό του ειδι-

κού λεξιλογίου παρατίθενται οι ορισμοί των όρων που συνδέονται με κά-
θε ιστορική ενότητα. 
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – 15ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Μ.Χ. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ 7Η ΧΙΛΙΕΤΙΑ… 
 
Λαοί Μεσοποταμίας 

 Αιγύπτιοι 
 Φοίνικες 
 Εβραίοι 
 Χετταίοι 
 Μήδοι και Πέρσες 
 Ινδία 
 Κίνα 

Απολυταρχία, δεσποτισμός,  
μεσσιανισμός 
Ανατολικοί πολιτισμοί 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

AΡXAIOTHTA 
 
Μινωικός πολιτισμός  

   (πριν το 3000 π.Χ. - 1420 π.Χ.) 
Αιγαιακός πολιτισμός 
Κυκλαδικός (πριν το 1600 π.Χ.) 
Μυκηναϊκός πολιτισμός 
   (περ. 1600-1100 π.Χ.) 
Σκοτεινοί αιώνες ή Γεωμετρική Εποχή 
   (1100-800 π.Χ.) 
Αρχαϊκή εποχή  
   (περ. 800 π.Χ. – περ. 500 π.Χ.) 
Κλασική εποχή 
   (περ. 500 π.Χ.-323 π.Χ.) 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΚΡΑΤΗ 
 Πόλεις-κράτη 
 Συνείδηση γένους 
 Γραικοί-Σελλοί 

 
Ανθρωποκεντρικός πολιτισμός 
 Πνευματικός τομέας 
 Ηθικός τομέας 
 Πολιτικός τομέας  
     (δημοκρατία, ελευθερία) 
 Εθνικός τομέας 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1420_%CF%80.%CE%A7.&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/800_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/500_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/500_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/323_%CF%80.%CE%A7.
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 
 

Οι λαοί που έζησαν στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου είναι γνω-
στοί με την ονομασία «Ανατολικοί πολιτισμοί». Στην αρχαιότητα (από το 

5000 π.Χ. και έπειτα) σημαντικά είναι τα επιτεύγματα ιστορικών πολιτι-
σμών όπως οι Σουμέριοι, οι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Φοίνικες, οι Ασ-
σύριοι, οι Έλληνες, οι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Ρωμαίοι, οι  Κινέζοι, οι Βί-

κινγκς, οι Μάγια, οι Αζτέκοι, οι Ίνκας. Αξιόλογοι πολιτισμοί που αναπτύ-
χθηκαν κατά την αρχαιότητα σε άλλες περιοχές του πλανήτη παρέμειναν 
απομονωμένοι και έγιναν γνωστοί κυρίως στα νεότερα χρόνια. 

Οι Ανατολικοί λαοί, από τους οποίους επηρεάστηκε ο αρ-
χαίος ελληνικός πολιτισμός, συνέβαλαν στην πολιτιστική εξέλιξη 

με τον καταμερισμό της εργασίας, την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του 
εμπορίου στον χώρο της οικονομίας, με την ανάπτυξη της γραφής, 
της αρχιτεκτονικής, της πλαστικής, της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας 

στον χώρο της τέχνης. 
Η συμβολή των Ανατολικών πολιτισμών ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

και στον χώρο των επιστημών. Οι Αιγύπτιοι επινόησαν το ημερολόγιο 
και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πρακτικής γεωμετρίας και των μαθη-
ματικών, καθώς και στην ανάπτυξη της ιατρικής (ανατομία, χειρουργικές 

επεμβάσεις). Οι Σουμέριοι προσφέρουν στον οικουμενικό πολιτισμό την 
πρώτη γραπτή νομοθεσία (κώδικας του Χαμουραμπί), οι Βαβυλώνιοι 
χώρισαν τον κύκλο σε 360 μοίρες και την ώρα σε 60 λεπτά και μελέτη-

σαν τις κινήσεις των άστρων, επειδή πίστευαν ότι η μοίρα του ανθρώπου 
καθορίζεται από αυτές (αστρολογία). Οι Φοίνικες επινόησαν το αλφάβη-

το, το οποίο στη συνέχεια τροποποίησαν οι Έλληνες και το μετέδωσαν 
στην Ιταλία, απ’ όπου διαδόθηκε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σημαντι-
κή προσφορά των Εβραίων είναι ο μονοθεϊσμός (η λατρεία ενός θεού, 

σε αντίθεση με τις πολυθεϊστικές θρησκείες των υπόλοιπων πολιτισμών). 
Αξιόλογο βιβλίο της εβραϊκής γραμματείας είναι η Βίβλος (η Παλαιά Δι-
αθήκη). 

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Στην κοινή κληρονομιά, που οι στοχαστές και οι καλλιτέχνες έκαναν να 
καρποφορήσει στη διάρκεια 15 αιώνων με διαφορετικά αποτελέσματα, 
κανείς δεν αμφισβητεί τον πρωταρχικό ρόλο που έπαιξε ο Ελληνι-

σμός. Ο σύγχρονος κόσμος οφείλει σχεδόν τα πάντα στους Έλληνες. Αυ-
τοί προσδιόρισαν για πρώτη φορά τις κατηγορίες σκέψης που έχουμε 
ως σήμερα, διαμόρφωσαν τα κυριότερα πνευματικά μας εργαλεία και 

έδωσαν συγκεκριμένο περιεχόμενο στις αρχές της ηθικής μας. Γενικό-
τερα, ανακάλυψαν την επιστημονική έρευνα διατυπώνοντας τα πρώτα 

ερωτήματα και προσπάθησαν να τα απαντήσουν, με επιτυχία σε ικανο-
ποιητικό βαθμό. Ανύψωσαν όλες τις μορφές της τέχνης τόσο, ώστε όλα 
τα σύγχρονά της ρεύματα να πηγάζουν από  την ελληνική τέχνη. 
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (ΜΕΣΑ 4ΟΥ ΑΙ. Π.Χ.) 
 

 
 

 
 
 

Ελληνιστική περίοδος  

(323-146 π.Χ.) 
Ένωση των Ελλήνων 
(Μέγας Αλέξανδρος - 

πολυεθνική αυτοκρατορία) 
Ελληνιστικά κράτη  

 

Ασία 
 
Εξελληνισμός 
Εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού 
Ελληνιστική κοινή γλώσσα 

 

 

Με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου το κέντρο του Ελληνισμού 
μετατοπίστηκε από τη Δύση στην Ανατολή. Εκεί ιδρύθηκαν πολλές πό-

λεις, οι οποίες εξελίχθηκαν σε μεγάλα πνευματικά κέντρα. 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (146 Π.Χ - 5ΟΣ ΑΙ. Μ.Χ. ) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/323_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/146_%CF%80.%CE%A7.
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 Πολυεθνική αυτοκρατορία 

 
 

Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός 

Τέχνη, φιλοσοφία, λογοτεχνία 
Κατασκευές, οικοδομήματα 

Δρόμοι, υδραγωγεία, λουτρά 

Διοίκηση 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
Ρωμαϊκή επαρχία - Γραικοί 

 
Ελληνική γλώσσα 

 
 
Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό μέσω των αποί-

κων της Μεγάλης Ελλάδας. Στη διάρκεια των πέντε αυτών αιώνων οι κα-
τακτημένοι Έλληνες συνυπήρξαν με τους κοσμοκράτορες κατακτητές, 

συνεργάστηκαν και επικράτησαν πολιτιστικά στα πλαίσια της«ρωμαϊκής 
ειρήνης» και του «ελληνορωμαϊκού πολιτισμού». 

Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν από τους Έλληνες τις καλές τέχνες και έ-

καναν τις απαραίτητες προσαρμογές. Επίσης υιοθέτησαν το Δωδεκάθεο 
των Ελλήνων, με εκλατινισμό των ονομάτων των θεών. Ο φιλόσοφος Σε-
νέκας επανέρχεται στον Αριστοτέλη. Εξάλλου η πρώτη μετάφραση της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας στα λατινικά έγινε τον 13ο αι. μ.Χ. από τον Άγ-
γλο Αδελάρδο, ο οποίος μετέφραζε από τα αραβικά. 

 
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

(330-1453) 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
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ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 
 
 

ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ - 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Βαρβαρικές επιδρομές 
από βαρβαρικά φύλα 

(έφιπποι νομάδες,  

χωρίς οργάνωση/θεσμούς,  
χωρίς γραπτό δίκαιο,  

ειδωλολάτρες) 
Γερμανικά φύλα, Ούννοι, Γότθοι, 

Βάνδαλοι, Οστρογότθοι,  

Βησιγότθοι, Σάξονες, Φράγκοι 
 

Κατάλυση του 
Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους  

 

5ος αι.-15ος αι. 
Μεσαίωνας-φεουδαρχία 

Εκπολιτίζονται από το  

προϋπάρχον ρωμαϊκό υπόστρωμα 
 

 
 

Επιρροή από Βυζάντιο  

(εκπολιτισμός, εκχριστιανισμός) 
 

 

Έλληνες = Εθνικοί - 
   ειδωλολάτρες 
Τέχνες 
Αρχιτεκτονική 
Ζωγραφική - τοιχογραφίες 

Ψηφιδωτά - γλυπτική 
Μικροτεχνία - διακοσμητικές τέχνες 
   (υαλουργία, υφαντική, σμάλτα, 

   αργυροχρυσοχοΐα, μεταλλοτεχνία) 
Εκπαίδευση 
Πανεπιστήμια-Ανώτερες σχολές 
Βυζαντινή γλώσσα 
Βιβλιοθήκες – εργαστήρια 

   αντιγραφής χειρογράφων –  
   διάσωση κλασικών κειμένων 
Κοινωνική πολιτική 
Φροντίδα για τους φτωχούς 
   και τους ανίσχυρους, ενίσχυση 

   της μικρής ιδιοκτησίας,  
   δημιουργία κοινοτήτων 
Κοινωνική πρόνοια 
Φιλανθρωπία, εθελοντισμός, 
   από ιδιώτες, Εκκλησία 

Ίδρυση κοινωνικών ιδρυμάτων 
Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πτωχο-
κομεία, λεπροκομεία, μαιευτήρια 

10ος αι.: ρίζες του Νέου  
   Ελληνισμού 
Δημώδης ελληνική γλώσσα 

 
 

Ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή Βυζάντιο ή Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία αναφέρεται στην αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντι-
νούπολη η οποία ήταν κληρονόμο κράτος του γεωγραφικού χώρου 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Διοικούσε εδάφη που περιελάμβαναν την 
Ιταλική χερσόνησο, τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, Συρία και Παλαιστίνη, 

την Αίγυπτο, τη σημερινή Τυνησία καθώς και μικρό τμήμα της Ιβηρικής 
χερσονήσου. 
Η ονομασία Ρωμαίος και Ρωμαϊκό κράτος δόθηκε για καθαρά διοι-

κητικούς λόγους, εξυπηρετούσε δε τον σκοπό της κατοχύρωσης της αυ-
τοκρατορίας, ένα είδος πνευματικών δικαιωμάτων δηλαδή. Το Βυζάντιο 
ήταν πράγματι πολυεθνικό, εξαπλώνονταν, όμως, σε περιοχές, οι ο-

ποίες ανήκαν παλαιότερα στα Ελληνιστικά κράτη του Βασιλείου των Σε-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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λευκιδών, του Βασιλείου των Πτολεμαίων, αλλά και στην κυρίως Ελλάδα 
και στην Βαλκανική εν γένει. Στις περιοχές αυτές, εκτός των Ελλήνων, η 

συντριπτική πλειοψηφία των άλλων λαών είχαν ως γλώσσα συνεννόησης 
την Ελληνιστική Κοινή, η οποία τότε ήταν παγκόσμια γλώσσα. Για να 

μην αναφερθούμε και σε πληθυσμούς, οι οποίοι αν και μη Ελληνικής 
καταγωγής ήταν Ελληνόφωνοι. Οι Έλληνες, λοιπόν, ως βασικό συστατικό 
στοιχείο της αυτοκρατορίας, ήταν ευνόητο να αναλάβουν τον κυρίαρχο 

ρόλο στην διοίκηση του κράτους, ως οι πλέον κατάλληλο 
 
Ο όρος Βυζαντινός 

Όσο κι αν μελετήσει κάποιος τις πηγές, κατά τη διάρκεια των 11 και 
πλέον αιώνων ζωής της "Βυζαντινής" αυτοκρατορίας, πουθενά δεν θα βρει 

τους όρους "Βυζαντινή Ιστορία" και "Βυζαντινός" να προσδιορίζουν την ι-
στορία και τους κατοίκους του κράτους που είχε για πρωτεύουσα την 
Κωνσταντινούπολη. Οι κάτοικοί της ονόμαζαν τους εαυτούς τους μό-

νο Ρωμαίους, ενώ η αυτοκρατορία τους ήταν Ρωμαϊκή και πρωτεύουσά 
τους ήταν η Νέα Ρώμη. Το Βυζάντιο έφερε πάντοτε το όνομα "Ρωμαίων 
κράτος" ή "Ρωμαίων πολιτεία" .  

 
Η συμβολή του Βυζαντίου στη διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού 
Για 11 ολόκληρους αιώνες το «Bυζάντιο» υπήρξε το πιο πολιτισμένο κρά-
τος του μεσαιωνικού κόσμου. Αναχαίτισε τις βαρβαρικές επιδρομές, δια-

τήρησε και εμπλούτισε την αρχαία ελληνική κληρονομιά, και με τους 
θεσμούς του, την κρατική του οργάνωση ,την παιδεία του ,την νομοθεσία 

και την τέχνη του επηρέασε αποφασιστικά Ανατολή και Δύση. Στο Ανα-
τολικό Ρωμαϊκό Κράτος διασώθηκαν τα έργα των αρχαίων Ελλήνων στις 
βιβλιοθήκες  από τους αντιγραφείς. 

Φορείς του βυζαντινού ελληνικού πολιτισμού ήταν: οι έμποροι και 
ναυτικοί, οι διπλωμάτες, οι στρατιώτες. Ήταν οι βυζαντινές πριγκίπισσες, 
που ως σύζυγοι ξένων ηγεμόνων μετέφεραν τα ελληνοχριστιανικά ήθη και 

έθιμα στις χώρες τους και ήταν υπόδειγμα τρόπου ζωής για τους λαούς 
τους, αυτές και η πολυπληθής ακολουθία τους. Ακόμα και οι αιχμάλω-

τοι διέδιδαν τον χριστιανισμό και τον ελληνικό τρόπο ζωής κατά τη διάρ-
κεια της αιχμαλωσίας τους, αλλά οι σπουδαιότεροι και πλέον οργανωμέ-
νοι ήταν οι κληρικοί και οι μοναχοί. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ15ος αι.-1914 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ-ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
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15ος -18ος αι. 
 

     ΕΥΡΩΠΗ  ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
 

15ος αι. μ. Χ. Αναγέννηση 

 

Απολυταρχία 

Αποικιοκρατία (Ασία-Αμερική) 

Κυριαρχία Ευρωπαίων εκπολιτιστών 

Κράτη έθνη 

Εμποριοκρατισμός-μερκαντιλισμός 

Κεφαλαιοκρατία-καπιταλισμός 

Επιστήμες-τέχνες 

Ανθρωπισμός-μελέτη του Αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού 

Καθολικός άνθρωπος 

Τυπογραφία 

 

 

Ανακαλύψεις νέων χωρών 
Αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες 

 

18ος αι. μ. Χ. 

Αμερικανική επανάσταση-
Δημοκρατία 

Πρώτες Μ.Κ.Ο. για κατάργηση 

της δουλείας 

Γαλλική επανάσταση 

(1η γενιά δικαιωμάτων, 

ατομικά και πολιτικά) 

Διαφωτισμός 

Βιομηχανική επανάσταση 

1453-1832 Ο πολιτισμός της 

τουρκοκρατίας 
 
Ρωμιοί 

Οι ΄Ελληνες ανήκαν στο εγιαλέτι 
της Ρούμελης 

(διοικητική περιοχή  που 
περιλάμβανε τη Βαλκανική 
χερσόνησο) 

 

Γεωργοκτηνοτροφική κοινωνία 

Κοινότητες 

Λαϊκός πολιτισμός 

Δημοτικά τραγούδια 

Νεοελληνική γλώσσα 

 

 

 

Ευρωπαϊκές επιδράσεις 

 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός 

Εθνικισμός 
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ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

 

15Ος αι. μ. Χ-Αναγέννηση-Ανθρωπισμός 

Οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν και μελέτησαν τους Αρχαίους ΄Ελληνες 
φιλοσόφους και επιστήμονες με αποτέλεσμα την αναβίωση του κλασικισμού 
και την εμφάνιση του πνευματικού κινήματος του ανθρωπισμού.  

 

«Το φαινόμενο της αναβίωσης των κλασικών σπουδών δεν είναι καινοφανές, 
αφού ήδη στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του 12ου αι. μελετήθηκαν αρχαία 

φιλοσοφικά κείμενα και στο Βυζάντιο κατά την περίοδο από το 10ο έως το 
15ο αι., ιδιαίτερα κατά την εποχή των Παλαιολόγων, ασχολήθηκαν με τη 
μελέτη της αρχαίας γραμματείας. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός 
ότι ο αναγεννησιακός λόγιος δεν μελετά τον αρχαίο πολιτισμό μόνον σε 
θεωρητικό επίπεδο, αλλά επιχειρεί να αντλήσει από αυτόν αξίες για τη 
θεμελίωση του συγχρόνου του κόσμου. 
Ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να παραμερίσει τη μεσαιωνική παράδοση 
και να αναζητήσει τρόπους έκφρασης των νέων ιδεών και ιδανικών, στρέφεται 
προς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Για την πληρέστερη γνωριμία του 
επιδίδεται στη συστηματική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμό των αρχαίων 
χειρογράφων. Η στροφή αυτή προς τη βαθύτερη γνώση των ελληνικών και 
λατινικών γραμμάτων και της αρχαιότητας γενικότερα ονομάστηκε 
ανθρωπισμός 
Εκείνο που αναζητούσε ο άνθρωπος της Αναγέννησης ήταν η προβολή ενός 
νέου τύπου ανθρώπου, απαλλαγμένοι από το μεσαιωνικό θεοκεντρισμό και το 
στερεότυπο του όντος που μεριμνά συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο 
στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άρνηση της μεσαιωνικής 
κληρονομιάς και την τοποθέτηση του ανθρώπου σε ένα νέο ρόλο.» 
Ο Ανθρωπισμός: κίνημα για έναν ανθρώπινο κόσμο και για την ανανέωση της 
σκέψης.http://www.e-telescope.gr/e 
 

Ανακαλύψεις νέων χωρών-αποικιοκρατία 
Από το 16ο αιώνα οι Ευρωπαίοι είχαν ιδρύσει αποικίες σε καίρια σημεία της 

γης. Είναι γνω- 
στή για παράδειγμα, η περίπτωση της Γαλλίας και η ίδρυση αποικιών στο 
έδαφος της Αμερι- 

κής ή της Ισπανίας στην Λατινική Αμερική. 
 

Βιομηχανική επανάσταση 
Ο κόσμος μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους αλλάζει. 
Εξαπλώνεται η βιομηχανική επανάσταση που είχε αρχίσει στην Αγγλία το 

18ο αι. στα υπόλοιπα κράτη της Β. Ευρώπης. Η Bιομηχανική 
Επανάσταση ήταν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα ραγδαίων μεταβολών και 
ανακατατάξεων - τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πνευματικών - οι 

οποίες οδήγησαν για πρώτη φορά στην εμφάνιση της "εκβιομηχανισμένης" 
κοινωνίας στη Μεγάλη Βρετανία μεταξύ των ετών 1760 - 1860. Την αλλαγή 

αυτή ακολούθησαν ανάλογες, αλλά όχι και ταυτόσημες βιομηχανικές 

http://www.e-telescope.gr/e
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1760
http://el.wikipedia.org/wiki/1860
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επαναστάσεις και στις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες που από την αγροτική 
κυρίως μορφή τους επέφεραν την εκβιομηχάνισή τους.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν: 

1. H εκτεταμένη χρήση νέων τεχνικών μέσων που περιόριζαν τη 

χειρωνακτική εργασία, αυξάνοντας την παραγωγή και μειώνοντας 

το κόστος των προϊόντων, 

2. H αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας, 

3. H εφαρμογή καινοτομιών στη μεταλλουργία, 

4. H ανάδειξη του εργοστασίου ως του βασικού τόπου παραγωγής, όπου 

συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των εργατών και τέλος 

5. Oι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. 

6. Ο καπιταλισμός 

 
Καπιταλισμός-ο ρόλος του κράτους 

Το νεότευκτο οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού οδήγησε αρχικά, από 
τη μία πλευρά τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής σε οικονομική 
ανάπτυξη και πλουτισμό και από την άλλη μετέτρεψε τους εργαζόμενους σε 

θύματα εκμετάλλευσης και οικονομικής εξαθλίωσης. Το κράτος τήρησε 
αρχικά ουδέτερη στάση σ' αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων, στη συνέχεια 
όμως, μέσα από κοινωνικές ανακατατάξεις και μετά τις επαναστατικές 

εκρήξεις και τη σταδιακή άνοδο των σοσιαλιστικών κινημάτων, υιοθέτησε 
ένα παρεμβατικό ρόλο αναδιανομής του πλούτου (Κεϋνσιανή ρύθμιση) 

 
Αποτελέσματα 
Κοινωνικά αποτελέσματα των νέων δεδομένων στο χώρο της παραγωγής είναι 

η εμφάνιση μιας νέας τάξης, της εργατικής και η εμφάνιση κινημάτων όπως 
ο συνδικαλισμός και το γυναικείο κίνημα 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%8B%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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19Ος αι.  

 
 

ΕΥΡΩΠΗ 
Βιομηχανικές κοινωνίες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Αγροτική κοινωνία 
 

Νέα αποικιοκρατία (Ασία-
Αφρική) 

Κυριαρχία των Ευρωπαίων 

«εκπολιτιστών» 

Οικονομικοί ανταγωνισμοί 

Δουλεία 
Σοσιαλισμός-Μαρξ 

Βαθμιαία ανάπτυξη των 

συνδικάτων και των πολιτικών 
κομμάτων που αντιπροσωπεύουν 

την εργατική τάξη 
 

Επανάσταση 

Επεμβάσεις Ευρωπαϊκών 
δυνάμεων 

Απελευθέρωση 

«Ξενικά κόμματα» 

Οικονομική, στρατιωτική και 
πολιτική εξάρτηση από Αγγλία 
Γλωσσικό ζήτημα 

 

 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία 13ος αι.-20ος αι. 
 

 
 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα αχανές κράτος που ιδρύθηκε τον 

ύστερο 13ο αιώνα από τουρκικά φύλα στη Μικρά Ασία και κυβερνήθηκε 

από τους απογόνους του Οσμάν Α' μέχρι την κατάλυσή της το 1918. Η 

σύγχρονη Τουρκία είναι μόνον ένα τμήμα της ιστορικής οθωμανικής 

αυτοκρατορίας παρόλο που οι όροι Τουρκία και Οθωμανική 

αυτοκρατορία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να χαρακτηρίσουν μία από 

τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες αυτοκρατορίες της σύγχρονης ιστορίας.  

Η οθωμανική αυτοκρατορία διήρκεσε μέχρι τον 20ο αιώνα. Παρόλο που οι 

ιστορικοί μιλούν για αυτοκρατορίες με όρους ανάπτυξης και παρακμής, οι 

Οθωμανοί παρέμειναν στρατιωτικά και πολιτισμικά υπολογίσιμοι έως τη 

διάσπαση της αυτοκρατορίας, στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το 

πραγματικό τέλος της οθωμανικής κουλτούρας ήρθε με την εκκοσμίκευση 

http://el.wikipedia.org/wiki/13%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/1918
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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της Τουρκίας μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο σύμφωνα με ευρωπαϊκά 

πρότυπα διακυβέρνησης.  

 
Τουρκοκρατία 

Τουρκοκρατία στην ελληνική ιστοριογραφία ονομάζεται η περίοδος άσκησης 

της κυριαρχίας των Οθωμανών Τούρκων στο χώρο της 

σημερινής Ελλάδας και γενικά σε πολλές περιοχές κατοικούμενες, σε μικρό 

ή μεγάλο βαθμό, από Έλληνες. Η εξάπλωση των Οθωμανών στον χώρο αυτόν 

ήταν σταδιακή και προοδευτικά κατέκτησαν όλη την έκταση της σημερινής 

Ελλάδας, εκτός των Ιονίων νήσων. Η Ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα για την 

ανεξαρτησία από την Οθωμανική αυτοκρατορία με την Επανάσταση του 

1821 

 

Ρωμιοί (η ονομασία των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας) 

Οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν  οργανωμένοι σε 

θρησκευτικές κοινότητες, τα μιλέτ. Με τις μεταρρυθμίσεις, τα μιλέτ γίνονται 
θεσμοί του κράτους και  έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία (θρησκευτική, 
διοικητική,  δικαστική, εκπαιδευτική). Οι ορθόδοξοι χριστιανοί υπήκοοι 

αποκαλούνται Ρωμιοί, ανήκουν στο ορθόδοξο μιλέτ και μιλούν διαφορετικές 
γλώσσες. Αυτό που τους ενώνει είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και η 
ιδέα ότι ανήκουν στο ίδιο μιλέτ. 

 
 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
 

Τα εθνικά κράτη, όπως τα ξέρουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα διεργασιών, 

που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και που είχαν ως 
αφετηρία την Γαλλική Επανάσταση. Η δημιουργία των εθνικών κρατών κατά 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης 

επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας εθνών που κινδύνευαν να χαθούν, στα 
πλαίσια των μέχρι τότε πολυεθνικών αυτοκρατορικών συστημάτων, (βλ. 

αυτοκρατορία του Ναπολέοντα και Οθωμανική αυτοκρατορία), καθώς και 
την ανάγκη για τη δημιουργία νέων γεωπολιτικών ορίων, (ανεξάρτητων 
δηλαδή εθνικών κρατών), μέσα από τις αρχές της αυτοδιάθεσης και της 

εθνικής συνείδησης που διακήρυξε η Γαλλική επανάσταση. 
Η δημιουργία των εθνικών κρατών– της Ιταλίας, της Γερμανίας και της 

Ελλάδας – έδειξε ότι προκειμένου να συγκροτηθεί ένα εθνικό κράτος 
υπήρξαν πολεμικές συγκρούσεις, διαπραγματεύσεις, ιδεολογικές ζυμώσεις 
και, βεβαίως, χρόνος. 

Το ελληνικό κράτος αποτελεί προϊόν του σκληρού πολέμου που διεξήγαγαν 
οι ΄Ελληνες και των σκοπιμοτήτων των Μεγάλων δυνάμεων(Βρετανία, 
Γαλλία, Ρωσία) , οι οποίες εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία, το μοναρχικό 

καθεστώς και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
19ος αιώνας-1948 

 
Το ελληνικό κράτος αποτελεί προϊόν του σκληρού πολέμου που διεξήγαγαν 

οι ΄Ελληνες και των σκοπιμοτήτων των Μεγάλων δυνάμεων(Βρετανία, 
Γαλλία, Ρωσία) , οι οποίες εγγυήθηκαν την ανεξαρτησία, το μοναρχικό 
καθεστώς και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.  

Οι Έλληνες, ζούσαν σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην 
Αυστροουγγαρία, στη Ρωσία και αλλού, συγκατοικώντας μάλιστα και με 
άλλες εθνικότητες. Έτσι, όταν βαθμιαία διαλύεται η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, τον χώρο της τον καταλάμβαναν εθνικά κράτη. Αυτή η 
σταδιακή διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ άλλων σήμαινε 

ότι κανένα από τα ιδρυόμενα κράτη δεν ήταν ευχαριστημένο από τα αρχικά 
σύνορά του. Διεκδικούσε σε κάθε ευκαιρία την περαιτέρω επέκτασή του. 
Τέτοια είναι και η ελληνική περίπτωση συγκρότησης εθνικού κράτους:  

 
ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 
19ος αιώνας-1948 

 

 
 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

 Με τη συνθήκη του Λονδίνου (22 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου του 1830) 

ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος με μοναρχικό πολίτευμα και σύνορα 
που δεν περιλαμβάνουν την Ακαρνανία και τμήμα της Αιτωλίας, αλλά την 

Εύβοια, τη Σκύρο και τις Κυκλάδες. Ωστόσο, τα σύνορα αυτά δεν ήταν 
αρεστά ούτε στους Έλληνες, αλλά ούτε και στους Βρετανούς. Έτσι, το 

καλοκαίρι του 1832 έγινε διακανονισμός για τα νέα και «οριστικά» 
σύνορα του ελληνικού κράτους στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού 
κόλπου.  
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 Η έκταση του κράτους (Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος-Εύβοια) και το 

πολιτικό καθεστώς(μοναρχία) επηρέασαν τις ιστορικές εξελίξεις στο 
εσωτερικό της χώρας και την εξωτερική της πολιτική(Το εθνικό όραμα της 
Μεγάλης Ιδέας για την απελευθέρωση του αλύτρωτου ελληνισμού 

(Πόντος-Μ.Ασία) 

 Το 1864 με την αλλαγή του βασιλιά (εκθρονίστηκε ο Όθων και ανέβηκε ο 

δανός Γεώργιος Α’), οι Βρετανοί παραχώρησαν τα Επτάνησα στο 
ελληνικό κράτος.  

 Το 1881, μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, στο περιθώριο των 
εργασιών του 

Συνεδρίου τουΒερολίνου, το ελληνικό κράτος προσάρτησε τη Θεσσαλία 
και την Άρτα.  

 Με τον πόλεμο του 1897, η ήττα της Ελλάδας οδήγησε στην 

αυτονόμηση – και όχι 
στην ένωση, που ήταν ο στόχος – της Κρήτης.  

Μέχρι τότε, λοιπόν, οι επεκτάσεις της ελληνικής επικράτειας είχαν γίνει 
μέσω διαπραγματεύσεων. Όμως με τους νικηφόρους Βαλκανικούς 

πολέμους (1912-3) το ελληνικό κράτος διπλασιάστηκε:  
Το 1913 προσαρτήθηκε στην Ελλάδα η Ήπειρος, το μεγαλύτερο μέρος 
της Μακεδονίας και τα νησιά του Αιγαίου.  

 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι άλλαξαν  το χάρτη των Βαλκανίων 
΄Ετσι στην επικράτεια του Ελληνικού κράτους προστίθενται η Αν. 

Μακεδονία, η Ν.΄Ηπειρος και η Κρήτη 

 Τις επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων θα επισκιάσει ο α΄παγκόσμιος 

πόλεμος, ο οποίος θα προκαλέσει εθνικό διχασμό και τη Μικρασιατική 
καταστροφή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό των Ελλήνων από 
τα παράλια της Μ.Ασίας και του Πόντου. Το όραμα της Μεγάλης ιδέας 

καταποντίζεται προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές στο νεαρό 
ελληνικό κράτος. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα θα αλλάξει 

την παραδοσιακή μορφή της χώρας. Η Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή διέρχεται περίοδο έντονων πολιτικών κρίσεων που 
προκαλούν πολιτική αστάθεια λόγω των συχνών αλλαγών κυβερνήσεων 

και των στρατιωτικών πραξικοπημάτων. 

 Με τη συνθήκη της Λωζάνης προστίθεται στην Ελλάδα η Ανατολική 

Θράκη  

 Η συνθήκη των Σεβρών το 1920, που υπογράφτηκε από την 

καταρρέουσα εξουσία του 
Σουλτάνου, προέβλεπε την προσάρτηση της Δυτικής και Ανατολικής 

Θράκης (εκτός 
από την ευρύτερη περιοχή των Στενών), των νησιών Ίμβρος και Τένεδος. 
Επίσης, η Ελλάδα πήρε την κατοχή και διοίκηση της Σμύρνης για πέντε 

χρόνια, μετά την παρέλευση 
των οποίων θα γινόταν δημοψήφισμα για το αν θα προσαρτηθεί η περιοχή 
ή όχι.  

 Η  εσωτερική σταθερότητα και η νέα εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου με 
την παράλληλη εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας (1928-1935) 

θα αλλάξουν το κλίμα και θα προκαλέσουν αισιοδοξία. Όμως η 
παγκόσμια οικονομική κρίση (1929) θα προκαλέσει εκ νέου πολιτική 

αστάθεια και κοινωνική αναταραχή. Το 1935 αποκαθίσταται η 
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βασιλευόμενη δημοκρατία ενώ το 1936 καταργείται ο 
κοινοβουλευτισμός και εγκαθιδρύεται το δικτατορικό καθεστώς της 

4ης Αυγούστου1948: Με το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τα 
Δωδεκάνησα είχαν περάσει 

από τα χέρια των Οθωμανών στα χέρια των Ιταλών. Η ήττα των Ιταλών 
στον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, επέτρεψε στην Ελλάδα να ζητήσει την προσάρτηση 

των Δωδεκανήσων, την οποία και πέτυχε. 
 

Ιστορία του 1821 6.27 λεπτά 

https://www.youtube.com/watch?v=i2gB0SlOL04 
 

 

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 
 

Νέα αποικιοκρατία-ιμπεριαλισμός (1870-1914) 
Η αναζήτηση νέων αγορών και πηγών ενέργειας στρέφει τους Ευρωπαίους 

και τις Η.Π.Α. στην αποικιοποίηση των υπανάπτυκτων χωρών της Αφρικής 

https://www.youtube.com/watch?v=i2gB0SlOL04
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και της Ασίας Η νέα μορφή αποικιοκρατίας δεν είχε να  κάνει μόνο με 
εξερευνήσεις αλλά και με κατακτητικές επιχειρήσεις, με άγριο αποικιακό 

ανταγωνισμό, με πολέμους και οικονομική εκμετάλλευση. Ο σιδηρόδρομος 
και το ατμόπλοιο, τα εξελιγμένα όπλα, τα φάρμακα και η συσκευασμένη 

τροφή διευκόλυναν την μετακίνηση και εγκατάσταση των Ευρωπαίων στις 
νέες χώρες. 
Ανάμεσα στο 1876 και 1915 περίπου το ένα τέταρτο της επιφάνειας της γης 

είχε διανεμηθεί και αναδιανεμηθεί σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη (Βρετανία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία), στην 
τσαρική Ρωσία, στις Η.Π.Α και στην Ιαπωνία. Τη δεκαετία μάλιστα του 

1890, άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως και ο όρος «ιμπεριαλισμός»  
(imperium, λατιν: εξουσία) προκειμένου να εκφράσει την αποικιακή 

διείσδυση των ισχυρών δυνάμεων. Το 1914 η Ευρώπη ήταν στην κυριολεξία 
ο ομφαλός της γης. Το 80% της ξηράς του πλανήτη βρισκόταν κάτω από τον 
διοικητικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό έλεγχο των Ευρωπαίων ενώ 

στο διεθνή χώρο εκτοπίζονται οι παλαιές αποικιοκρατικές χώρες (Ισπανία-
Πορτογαλία) από τις Η.Π.Α.  

 
 
 
Ελλάδα  
Την ίδια περίοδο η κατάσταση για το ελληνικό κράτος, μισό αιώνα από την 

ίδρυσή του (1830), δεν ήταν η αναμενόμενη. Δεν είχαν απελευθερωθεί ακόμη 
τα «αλύτρωτα» μέρη του έθνους. Το πολιτικό σύστημα, παρά την εισαγωγή 

συνταγματικών θεσμών το 1844 και το 1864, διαιώνιζε την παλαιά μορφή 
διακυβέρνησης από τους αιρετούς άρχοντες. Η χώρα παρέμενε χώραγεωργών 

και κτηνοτρόφων. Μόνον το εμπόριο παρουσίαζε αξιόλογη ανάπτυξη, χάρη 
στους Έλληνες της Διασποράς. Εθνική προτεραιότητα δεν αποτελούσε ο 

εκσυγχρονισμός του κράτους και της κοινωνίας, αλλά η απελευθέρωση των 
«αλύτρωτων ιστορικών εδαφών».  

Τον εκσυγχρονισμό της χώρας τόλμησε το 1880 ο Χαρίλαος Τρικούπης, που 
προώθησε ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εκτέλεσης δημόσιων έργων. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

 
 

ΚΟΣΜΟΣ  
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 
ΕΛΛΑΔΑ  
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΜΗ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία  
Οικονομικοί ανταγωνισμοί  
 
 
 
 

 
 

Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος1914-1918  
Προσπάθεια διαμελισμού της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας  
Εθνικά κράτη  

1917 Οκτωβριανή Επανάσταση  
Σοσιαλιστική επανάσταση  

(Δεύτερη γενιά δικαιωμάτων, 
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά)  

Διεθνισμός  
Μεσοπόλεμος  

1919 Κ.Τ.Ε.  
 
 
 
 
 

1929 Διεθνής οικονομική κρίση  
Κρατικός παρεμβατισμός-κοινωνικό 

κράτος  
1932  

Φασισμός-Ναζισμός  
 
 

1940-1945 Β΄Παγκόσμιος πόλεμος  
Ατομική βόμβα 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ  
 
Βαλκανικοί πόλεμοι  
1913  
Προσάρτηση Αν.Μακεδονίας, Ν. 
Ηπείρου, Κρήτης  

 
 
Α΄παγκόσμιος πόλεμος  
Μεγαλοϊδεατισμός  
 
 
 
 
 
 
 
 

1920  
Προσάρτηση Αν. Θράκης, νησιών 
Αιγαίου  
1922  
Μικρασιατική καταστροφή-
ανταλλαγή πληθυσμών-προσφυγικό 
πρόβλημα  
 
 
 
1936  
Δικτατορία του Μεταξά-φασισμός  
1941-1945  

Β΄Παγκόσμιος πόλεμος  
Ελληνοϊταλικός πόλεμος  
Γερμανική κατοχή-εθνική αντίσταση  
 
1946-1949  
Εμφύλιος πόλεμος  
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Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 
 
Ευρώπη  

« Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων της 
Ευρώπης, σε συνδυασμό με τον συνασπισμό των δυνάμεων αυτών σε δυο 

στρατόπεδα, σήμαινε τη γενίκευση κάθε τοπικής κρίσης σε οποιοδήποτε μέρος 
του κόσμου. […] Ο πόλεμος αυτός εξασθένισε και υπονόμευσε θεσμούς και 

αξίες, όπως η κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα φιλελεύθερα ιδεώδη και η 
ελεύθερη οικονομία, και εισήγαγε ή επέτεινε άλλους θεσμούς όπως ο κρατικός 

παρεμβατισμός στην οικονομία και η παρέμβαση των στρατιωτικών στην 
πολιτική ζωή.» ((Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, Ο.Ε.Δ.Β.2007 

:75)  
 

Οκτωβριανή Επανάσταση 1917  
Η Ρωσική Επανάσταση ήταν μια σειρά από μεγάλα ιστορικά γεγονότα που 

συνέβησαν στη Ρωσία κατά το έτος 1917 και δεν σφράγισαν μόνο την ιστορική 
πορεία της χώρας αυτής, αλλά επηρέασαν καθοριστικά ολόκληρη τη νεότερη 

παγκόσμια ιστορία. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά 
γεγονότα της ανθρωπότητας.  

Όπως η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789, έτσι και η Ρωσική του 1917 
αποτελούν κεφαλαιώδους σημασίας ορόσημα στη μακραίωνη και πολύμοχθη 

πορεία των λαών της Γης για την πραγματοποίηση του ιδεώδους της ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 
Ελλάδα-Νέες περιπέτειες  

Τις επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων θα επισκιάσει ο Α΄παγκόσμιος 
πόλεμος, ο οποίος θα προκαλέσει εθνικό διχασμό και τη Μικρασιατική 

καταστροφή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τα 
παράλια της Μ.Ασίας και του Πόντου. Το όραμα της Μεγάλης ιδέας 

καταποντίζεται προκαλώντας ανεπανόρθωτες καταστροφές στο νεαρό ελληνικό 
κράτος. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα θα αλλάξει την 

παραδοσιακή μορφή της χώρας. Η Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή 
διέρχεται περίοδο έντονων πολιτικών κρίσεων που προκαλούν πολιτική 

αστάθεια λόγω των συχνών αλλαγών κυβερνήσεων και των στρατιωτικών 
πραξικοπημάτων 
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Ευρώπη  
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, το αρχικό κλίμα αισιοδοξίας που 

επικράτησε την πρώτη δεκαετία, άλλαξε γρήγορα λόγω της πολιτικής και 
οικονομικής κρίσης. Η αποτυχία της Κ.Τ.Ε (Κοινωνίας των Εθνών, 1920 ) του 

πρώτου παγκόσμιου οργανισμού για την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και 
ειρήνης, τα συγκρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, η εκβιαστική 

πολιτική της Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας και η οικονομική κρίση του 1929 
δημιούργησαν για άλλη μια φορά σοβαρότατα οικονομικά , πολιτικά και 

κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη με αποτέλεσμα την έκρηξη του 
β΄παγκόσμιου πολέμου.  

Ελλάδα-Νέες περιπέτειες  
Η εσωτερική σταθερότητα και η νέα εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου με την 

παράλληλη εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας (1928-1935) θα 
αλλάξουν το κλίμα και θα προκαλέσουν αισιοδοξία. Όμως η παγκόσμια 

οικονομική κρίση (1929) θα προκαλέσει εκ νέου πολιτική αστάθεια και 
κοινωνική αναταραχή. Το 1935 αποκαθίσταται η βασιλευόμενη δημοκρατία 

ενώ το 1936 καταργείται ο κοινοβουλευτισμός και εγκαθιδρύεται το 
δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 

 
Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 
 
Ευρώπη Κόσμος  

Η έκρηξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου αποτέλεσε απόρροια της εκβιαστικής  
τακτικής που άσκησε η ναζιστική Γερμανία απέναντι στις συμμαχικές 

κυβερνήσεις, οι οποίες φάνηκαν ενδοτικές, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ειρήνη. Κατά την πρώτη φάση του πολέμου τα γερμανικά στρατεύματα 

σημείωσαν αλλεπάλληλες νίκες και επεξέτειναν τον έλεγχο της ναζιστικής 
Γερμανίας απ' άκρου εις άκρον της ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι στρατιωτικές 

επιχειρήσεις θα σημειώσουν εντούτοις νέα τροπή μετά τη γερμανική εισβολή 
στη Σοβιετική Ένωση, τον Ιούνιο του 1941, και την αιφνιδιαστική ιαπωνική 
επίθεση κατά του Περλ Χάρμπορ, τον Δεκέμβριο, οπότε και θα οδηγηθούν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες στον πολεμικό αγώνα. 
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Η συμμαχική αντεπίθεση θα οδηγήσει, μετά το 1943, στην κάμψη της 
Γερμανίας και, τελικά, στη συνθηκολόγησή της, τον Μάιο του 1945. Τον 

Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, αφού όμως 
προηγηθεί η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.  

 
Ελλάδα  

Οι ΄Ελληνες κατά το β΄παγκόσμιο πόλεμο πολέμησαν στο πλευρό των 
συμμάχων εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και του άξονα. Μετά την 

επικράτησή τους εναντίον της Ιταλικής επίθεσης (1940) υποκύπτουν στις 
Γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Ωστόσο συνεχίζουν την αντίσταση με τη 

συμμετοχή τους σε αντιστασιακές ομάδες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και 
στην Αν. Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή όπου είχαν επικρατήσει οι συνασπισμένες 

δυνάμεις του ΄Αξονα.  
 
Α΄παγκόσμιος πόλεμος-Ελλάδα  

https://www.youtube.com/watch?v=05GJS9g06eM  
 
Μικρασιατική καταστροφή  

https://www.youtube.com/watch?v=eAjTwKupd7U  
 
β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟς ΠΟΛΕΜΟΣ-ΧΙΤΛΕΡ  

https://www.youtube.com/watch?v=nG2jONlLTZ8  
https://www.youtube.com/watch?v=7wFaMcmBUmE  
 

Οι Γερμανοί στην Ελλάδα https://www.youtube.com/watch?v=5-m1plnR_4Q  
 

Η πείνα στην κατοχή https://www.youtube.com/watch?v=4_Vwl2mdMuw 
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ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Πολιτικές περιπέτειες 

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ 
Διπολισμός-Ψυχρός πόλεμος 
(Αμερική-Σοβιετική ΄Ενωση) 

  

1945 ΄Ιδρυση του Ο.Η.Ε. 
1948 Οικουμενική διακήρυξη 

(ανθρώπινα δικαιώματα) 
 

1950-1974  
Αμερικανικός ιμπεριαλισμός 

 
1957 ΄Ιδρυση της Ε.Ο.Κ. 

Οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής 
Ευρώπης με τη στήριξη της Αμερικής 

1960-1970 Κοινωνικά κινήματα 
(φεμινιστικό- φοιτητικό) 

Αύξηση των Μ.Κ.Ο. 
Κινήματα ανεξαρτησίας των αποικιών 

1960 ανεξαρτησία των πρώην 
αποικιών-αποαποικιοποίηση 

ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ 
 

1975 μείωση των εξοπλισμών 
1975-1989 Περίοδος ύφεσης 
1989 Κατάρρευση των πρώην 

σοσιαλιστικών χωρών  
1989 Ενοποίηση της Γερμανίας  

1991 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ  

Νέοι εθνικισμοί  
Δημιουργία νέων εθνικών κρατών στα 
Βαλκάνια και στην πρώην Σοβιετικη 

΄Ενωση  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ  

ΡΩΣΙΑ, ΚΙΝΑ, ΙΝΔΙΑ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ  
Οικονομικοί ανταγωνισμοί  

Εξαμερικανισμός της παγκόσμιας 
κουλτούρας  

2008 Παγκόσμια οικονομική 
ύφεση  

 

 
 
 
 
 
1945 Λήξη Γερμανικής κατοχής  
1945-1949 εμφύλιος πόλεμος  
1948 Προσάρτηση Δωδεκανήσων  
 
 
 
Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της 

Ελλάδας 
1961 Συμφωνία σύνδεσης 
1967-1974 Δικτατορία των 

συνταγματαρχών 
Κατάργηση της βασιλείας 

Πάγωμα της συμφωνίας ένταξης της 
χώρας στην Ε.Ο.Κ. ως πράξη 

αποδοκιμασίας για τη χούντα των 
συνταγματαρχών 

 
 

Μεταπολίτευση 
1974 

Αποκατάσταση της δημοκρατίας 
1978  

Καθιέρωση της Δημοτικής γλώσσας 
1981 

 ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. 
Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της 

Ελλάδας οικονομική ανάπτυξη 
Αστικοποίηση 

 
Εκσυγχρονισμός της Ελλάδας 

Δάνεια 
Ευημερία-υπερκατανάλωση 

Δυτικοποίηση 
2004  

Ολυμπιακοί αγώνες 
 
 
 
 
 

2010 Οικονομική κρίση-κηδεμονία 
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Κυριαρχία Η.Π.Α. και Ε.Σ.Σ.Δ-Ο διπολικός κόσμος.  

 
Το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου επέφερε τεράστιες αλλαγές στη δομή του 

διεθνούς συστήματος και πρώτιστα την έκλειψη των παλαιών ευρωπαϊκών 
μεγάλων δυνάμεων, που είχαν υποστεί (ακόμη και η νικήτρια Βρετανία) 

τεράστιες καταστροφές. Η σκυτάλη των διεθνών υποθέσεων πέρασε σε δύο 
εξωευρωπαικές δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη 

Σοβιετική Ένωση. Οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ ήταν μεγάλα κράτη, με τεράστιο 
πληθυσμό, εξαιρετικά ανεπτυγμένη βαριά βιομηχανία και μεγάλες στρατιωτικές 

δυνατότητες. Οι δύο αυτές χώρες χαρακτηρίστηκαν ως υπερδυνάμεις, όρος που 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου και δήλωνε τα κράτη 

εκείνα που είχαν συμφέροντα σε όλες τις περιοχές της υφηλίου. Οι δύο 
υπερδυνάμεις εκπροσωπούσαν επίσης διαφορετικές μορφές οικονομικής και 

κοινωνικής οργάνωσης. Οι ΗΠΑ ακολουθούσαν την ελεύθερη οικονομία και το 
πολυκομματικό πολιτικό σύστημα, ενώ η ΕΣΣΔ υιοθετούσε την κρατική 

ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και ένα μονοκομματικό πολιτικό σύστημα, 
βασισμένο στην παντοδυναμία του Κομμουνιστικού Κόμματος.  

Ο διπολισμός αναφέρεται στην ιδεολογική αντιπαράθεση του ανατολικού και 
του δυτικού κόσμου σχετικά με την αποτελεσματικότερη οργάνωση της 

κοινωνίας.(καπιταλισμός-σοσιαλισμός)  
 

Ελλάδα:1946-1949 Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος  
 

Η Ελλάδα, που γνώρισε τον Εμφύλιο Πόλεμο τ ο 1946-1949, υπήρξε το πρώτο 
πεδίο ένοπλης αντιπαράθεσης του Ψυχρού Πολέμου. Κατά τον Εμφύλιο 

Πόλεμο συγκρούστηκαν από τη μία πλευρά οι φιλοδυτικές δυνάμεις του 
Κέντρου και της Δεξιάς (κύριοι εκπρόσωποι τους ήταν το Κόμμα των 

Φιλελευθέρων και το Λαϊκό Κόμμα αντίστοιχα), με ένοπλη δύναμη τον Εθνικό 
Στρατό, και από την άλλη οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 

(ΚΚΕ), με ένοπλη δύναμη τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ). Το ΚΚΕ 
τέθηκε εκτός νόμου τον Δεκέμβριο του 1947 και παρέμεινε στην παρανομία 

έως το 1974. Ο Εμφύλιος Πόλεμος τελείωσε το καλοκαίρι του 1949 με νίκη των 
φιλοδυτικών δυνάμεων. Η τραγική εμπειρία του εμφύλιου σπαραγμού ήλθε 

μετά τις τρομερές δοκιμασίες του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, προκάλεσε νέο 
μεγάλο αριθμό θυμάτων και επέτεινε τα προβλήματα της ανασυγκρότησης, 

καθώς οι καταστροφές συνεχίστηκαν και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1940. Επιπλέον, η εμφύλια σύγκρουση διέψευσε με τρόπο επώδυνο τις 

προσδοκίες για κοινωνική απελευθέρωση και κοινωνική δικαιοσύνη, που είχαν 
επαγγελθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου όλες ανεξαιρέτως οι αντιστασιακές 

οργανώσεις, δεξιές και αριστερές. Τέλος, ίσως το σημαντικότερο, ο Εμφύλιος 
Πόλεμος προκάλεσε βαθιά ψυχολογικά τραύματα στην ελληνική κοινωνία, τα 

οποία χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να επουλωθούν.  
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Ψυχρός πόλεμος-Συνασπισμοί δυνάμεων (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ)  
 

Μετά το 1945 δημιουργήθηκαν, υπό την ηγεσία κάθε υπερδύναμης, δύο 
μεγάλοι συνασπισμοί κρατών: ο δυτικός συνασπισμός , με ηγέτη τις ΗΠΑ, 

στον οποίο μετείχαν κράτη της Δυτικής Ευρώπης, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η 
Νέα Ζηλανδία κ.ά. και ο ανατολικός συνασπισμός, με ηγέτη την ΕΣΣΔ και 

μέλη του χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία, 
η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία. Το νέο διεθνές σύστημα ονομάστηκε 

διπολικό, επειδή κυριαρχούνταν από δύο αντίπαλα κέντρα ισχύος.  
Ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων συνασπισμών υπήρξε έντονος σε όλη τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής εποχής. Επειδή όμως δεν εξελίχτηκε ποτέ σε 
γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους, ο ανταγωνισμός αυτός έγινε 

γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος .  
Επιπλέον, οι δύο υπερδυνάμεις διέθεταν μεγάλα πυρηνικά οπλοστάσια. 

Σύντομα διαμορφώθηκε η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου, δηλαδή μια 
κατάσταση στην οποία κάθε υπερδύναμη απειλούσε την άλλη με πυρηνική 

καταστροφή. Εξάλλου και άλλες χώρες αποκτούσαν την ατομική βόμβα: 
πρώτες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα. Μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, το 

1945, τα πυρηνικά όπλα δε χρησιμοποιήθηκαν σε πολέμους, αλλά η ύπαρξή 
τους επηρέαζε την εξέλιξη της διεθνούς πολιτικής, καθώς καθιστούσε αδιανόητο 

έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο μοιραία θα καταστρέφονταν όλοι.  
 

Τρίτος Κόσμος  
 

Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι επιτάχυναν την παρακμή των παλαιών ευρωπαϊκών 
αποικιακών αυτοκρατοριών. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960 οι 

περισσότερες αποικίες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Η πλειονότητα των 
νέων αυτών κρατών συγκρότησε τον Τρίτο Κόσμο.  

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι αποικιακές αυτοκρατορίες άρχισαν να 
διαλύονται και πολλά αποικιακά κράτη αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους. Οι 

ιθαγενείς κάτοικοι της Αφρικής άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα 
και τη δύναμη των χωρών τους και επιζητούσαν την αυτονομία τους. Η 

αποικιοκρατία άφησε στην Αφρική -και ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική- 
μία βαριά κληρονομιά από ασταθή πολιτικά καθεστώτα, εμφύλιους πολέμους, 

οικονομική εξαθλίωση και θα χρειαστούν ακόμα αρκετά χρόνια για να 
εμφανιστούν δείγματα ανάπτυξης και ευημερίας  

Απαρτχάιντ (Apartheid): Στη Ν. Αφρική το σύστημα διαχωρισμού λευκών και 
μαύρων διήρκεσε από το 1948 μέχρι το 1991. Με μια σειρά νόμων, ο 

πληθυσμός των μαύρων δεν επιτρεπόταν να κινείται στις περιοχές των λευκών 
(πόλεις, παραλίες κτλ.), ούτε να χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς που 

προορίζονταν για τους λευκούς. Οι συνθήκες ζωής της πλειοψηφίας των μαύρων 
ήταν άθλιες.  

 
Αναδυόμενες οικονομίες- BRICS-Από το διπολισμό στον πολυπολισμό  

 
Οι BRICS είναι ένας διεθνής πολιτικός οργανισμός των κορυφαίων 

αναδυόμενων αγορών, που αποτελείται από πέντε χώρες: τη Βραζιλία, τη 
Ρωσία, την Ινδία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Νότια Αφρική. 

Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των χωρών. Στις 16 
Ιουνίου 2009, οι ηγέτες των χωρών BRIC (των μετέπειτα BRICS) 

πραγματοποίησαν την πρώτη σύνοδο κορυφής στη Ρωσία, και εξέδωσαν  



[181] 

 

δήλωση με την οποία ζητούσαν τη δημιουργία μιας δίκαιης, δημοκρατικής και 
πολυπολικής παγκόσμιας τάξη . Στις αναδυόμενες οικονομίες κατοικεί πάνω 

από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, λόγω των βαθύτατων 
οικονομικών μετασχηματισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολλές από τις 

αναδυόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν ταχεία αστικοποίηση και ογκώδεις 
μετακινήσεις πληθυσμών από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις.  

 
Νέα εποχή για την Ευρώπη  

Στην ίδια την Ευρώπη, που έχασε πλέον την παλαιά δεσπόζουσα θέση της, 
συνειδητοποιήθηκε σταδιακά η ανάγκη για μια νέα αρχή. Η αναζήτηση μιας 

συνεργασίας, ικανής να φέρει τη συμφιλίωση και την ευημερία, επέφερε την 
ανάπτυξη του κινήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, με κυριότερο 

σταθμό τη δημιουργία, το 1957, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 
προδρόμου της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Ελλάδα  

Κατά τη δεκαετία του 1940 η Ελλάδα είχε γνωρίσει πόλεμο, τριπλή ξένη 
κατοχή, πείνα και εμφύλιο σπαραγμό.  

Το διάστημα 1949-1967 χαρακτηρίζεται από τα έντονα τραύματα που άφησε 
ο Εμφύλιος Πόλεμος.  

Η δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974) ανακόπτει τον 
εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και απομονώνει διεθνώς τη χώρα, 

ιδίως στην Ευρώπη.  
Μετά την πτώση της δικτατορίας (μεταπολίτευση) αρχίζει μια νέα 

περίοδος εδραίωσης στην Ελλάδα ενός σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια τάση αποδέσμευσης από την 

αμερικανική εξάρτηση και από ανοίγματα προς τις σοσιαλιστικές χώρες και 
προς τα κράτη του Τρίτου Κόσμου. Την 1η Ιανουαρίου 1981 η Ελλάδα έγινε 

πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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2.14. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
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Άνθρωπος 
 
1. Εφηβική ηλικία: ήβη, η πρώτη νεότητα, αφότου ο άνθρωπος γίνεται 

ικανός για αναπαραγωγή. Αρχίζει γύρω στα 13 χρόνια και τελειώνει γύρω 
στα 18-20 χρόνια. 
2. Νεότητα (18-24 χρόνια): η χρονική περίοδος κατά την οποία ένα 

άτομο μεταβαίνει από την εξαρτημένη παιδική και εφηβική ηλικία στην 
αυτονομία και υπεύθυνη ενηλικίωση. Αποτελεί προέκταση της εφηβικής 

ηλικίας.  
3. Ενηλικίωση/ωρίμανση: η μετάβαση από την ανηλικότητα στην κα-
τάσταση του ενηλίκου. Χαρακτηρίζεται από αυτοτέλεια στον τρόπο σκέ-

ψης και δράσης και ελευθερία-ανεξαρτησία στις κοινωνικές, πολιτικές, 
επαγγελματικές, πνευματικές επιλογές και προσανατολισμούς.  

4. Προσωπικότητα: το σύνολο των βιολογικών, ψυχικών, πνευματικών 
και ηθικών ιδιοτήτων του ανθρώπου που τον διαφοροποιούν από κάθε 
άλλον άνθρωπο και τον καθιστούν μοναδικό.  

5. Αντίληψη: αντιληπτικότητα, η ικανότητα να μαθαίνει κανείς εύκολα, 
εξυπνάδα.  
6. Μνήμη: η λειτουργία με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να διατηρεί 

και να επαναφέρει τις πληροφορίες που αποκτά με την αντίληψη και τη 
μάθηση.  

7. Νοημοσύνη: ικανότητα αντίληψης, μάθησης και προσαρμογής. Ο 
όρος εμπεριέχει τις νοητικές ή γνωστικές λειτουργίες, αντίληψη, μνήμη, 
γλώσσα, σκέψη, δηλαδή αναφέρεται στο σύνολο των νοητικών λειτουρ-

γιών και ικανοτήτων του ανθρώπου.  
8. Παρατηρητικότητα - προσοχή: η ιδιότητα του νου να προσηλώνεται 

σε κάτι με αποτέλεσμα την καλύτερη αντίληψη και συνειδητοποίηση των 
συνθηκών του εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου.  
9. Σκέψη: η ικανότητα της σύγκρισης και του συνδυασμού των ιδεών. Η 

σκέψη περιλαμβάνει τη φαντασία, τους συνειρμούς, την ικανότητα για τη 
λύση των προβλημάτων.  
10. Φιλομάθεια: η αγάπη του ανθρώπου για μάθηση.  

11. Γλώσσα: το σύνολο των λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιεί ένας 
λαός ή μια ομάδα ανθρώπων για να συνεννοείται γραπτά ή προφορικά.  

12. Αισθητική: η αντίληψη ως προς το ωραίο που αναφέρεται σε όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής μας και στις επιλογές μας (εμφάνιση, κόμμωση, 
διακόσμηση, ομιλία, συμπεριφορά κ.λπ.). 

13. Βούληση: πρόθεση, σκοπός, νοητική δύναμη με την οποία ένα άτο-
μο μπορεί να κατευθύνει τις σκέψεις και τις ενέργειές του προς την επί-
τευξη ενός σκοπού, τη λήψη μιας απόφασης κ.λπ.  

14. Αυτοπραγμάτωση: η δυνατότητα του ανθρώπου να επιτυγχάνει, να 
υλοποιεί και να πραγματώνει τους στόχους και τις επιδιώξεις του.  

15. Συναίσθημα: ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που προ-
καλείται από ενέργειες, βιώματα, παραστάσεις, σκέψεις.  
16. Αυτοσυναίσθημα: το ευχάριστο ή δυσάρεστο συναίσθημα που προ-

έρχεται από τη γνώμη που έχουμε για την αξία ή απαξία του εαυτού μας.  
17. Ευτυχία: συναίσθημα ευδαιμονίας που προέρχεται από τη βαθιά 

ικανοποίηση, που δημιουργείται από την εκπλήρωση των ψυχικών και 
υλικών αναγκών και επιθυμιών.  
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18. Αυτογνωσία: η γνώση του εαυτού μας, των αρετών ή αδυναμιών 
μας.  

19. Αυτοκριτική - αυτοέλεγχος: η άσκηση κριτικής από τον εαυτό 
μας στις ίδιες μας τις πράξεις ή παραλείψεις. Σκοπός αυτής της νοητικής 

διαδικασίας είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών και η διόρθωση των λα-
θών μας, η αυτοβελτίωση.  
20. Βιοθεωρία: το σύνολο των απόψεων που έχει κάποιος για τη ζωή, 

δηλαδή πώς πρέπει να ζει, ποιους σκοπούς θεωρεί απαραίτητους. Συνδέ-
εται με το αξιακό σύστημα.  
21. Κοσμοθεωρία: η αντίληψη που διαμορφώνει ο άνθρωπος για τον 

κόσμο, κοσμοαντίληψη, φιλοσοφική θέση για το βαθύτερο νόημα της 
ζωής και του κόσμου (διανοητές, φιλόσοφοι, φιλοσοφικές θεωρίες). 

22. Χαρακτήρας: ο ιδιαίτερος τρόπος συμπεριφοράς, ενέργειας, σκέψης 
κάθε ατόμου, η ιδιοσυγκρασία. 
23. Κίνητρο: ό,τι κινεί σε δράση, οτιδήποτε ελκύει και προσανατολίζει 

την ενεργητικότητά του ανθρώπου για την κάλυψη των αναγκών του.  
 

 

Ηθική ζωή 
 
1. Στάση/εις: τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος, θέματος.  

2. Συμπεριφορά: ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κάποιος, δια-
γωγή. Τρόπος αντίδρασης (θετικής ή αρνητικής) στα ερεθίσματα που 
προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον.  

3. Αξίες: κοινώς αποδεκτές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά και τις 
σχέσεις των προσώπων. Είδη: υλικές, πνευματικές, κοινωνικές, πολιτικές, 

αισθητικές, ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές.  
4. Ανθρωπισμός: η πίστη στην ιδέα και αξία του ανθρώπου ως ελεύθε-
ρης ύπαρξης, που έχει δικαίωμα να ζήσει, να μορφωθεί και να δημιουρ-

γήσει μέσα σε συντεταγμένη πολιτική κοινωνία.  
5. Ανθρώπινα δικαιώματα: απαίτηση, αξίωση κάθε ανθρώπου (που την 

επιτρέπει ένας άγραφος νόμος ή που την κατοχυρώνει ένας γραπτός νό-
μος) να σέβονται τη ζωή, την τιμή και την προσωπικότητά του λόγω της 
ιδιότητάς του ως ανθρώπου.  

6. Ισότητα: εξομοίωση των πολιτών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, 
δηλαδή η χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των πολιτών από την πολιτεία.  
7. Οικουμενική Διακήρυξη: καταστατικός χάρτης που αφορά στα αν-

θρώπινα δικαιώματα και συντάχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Ε-
θνών. Η Οικουμενική Διακήρυξη δεν έχει νομικό χαρακτήρα.  

8. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ): διεθνής οργανισμός-συνα-
σπισμός μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό την συνεργασία στο 
διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική 

ισότητα.  
9. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): οργανώσεις μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα που λειτουργούν σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη 
δημιουργία ευρύτερων κινημάτων, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, 
την αφύπνιση της «παγκόσμιας συνείδησης» για θέματα σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάργηση διακρίσεων, την προστασία μειο-
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νοτήτων, μεταναστών, τα δικαιώματα του παιδιού και της γυναίκας, το 
περιβάλλον, τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την υγεία.  

10. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: η πίστη στην αξία της προσωπικότητας 
κάθε ανθρώπου. 

11. Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: σεβασμός της μοναδι-
κότητας κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, και η δια-
φορετικότητά του αυτή είναι άξια σεβασμού και προστασίας.  

12. Ανεκτικότητα: το να δεχόμαστε τους άλλους με τις ιδιαιτερότητές 
τους.  
13. Εθελοντισμός: η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιον κοι-

νωφελή σκοπό.  
14. Κοινωνική παθολογία/παθογένεια: η κοινωνιολογία δανείζεται 

τον όρο από την ιατρική προκειμένου να περιγράψει φαινόμενα κοινωνι-
κής αποδιοργάνωσης, όπως εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πορνεία.  
15. Κοινωνικό πρόβλημα: το πρόβλημα που προκύπτει όταν οι ισχύ-

ουσες σχέσεις και οι θεσμοί δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελε-
σματικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ή λειτουργίες, με συνέπεια άτομα ή 

κοινωνικές ομάδες να μην εντάσσονται πλήρως ή ομαλά στις διαδικασίες 
κοινωνικής αναπαραγωγής.  
16. Ανομία: η κοινωνική αποδιοργάνωση, κατάσταση κατά την οποία οι 

συμπεριφορές των ατόμων δεν ρυθμίζονται από τους κοινούς κανόνες, 
αλλά, αντίθετα, χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικού ελέγχου και 
εξασθένιση αξιών.  

17. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: αντικοινωνική, μη κοινωνικά αποδε-
κτή συμπεριφορά.  

18. Διακρίσεις (φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές κ.λπ.): εχθρική 
αντιμετώπιση μιας κατηγορίας ανθρώπων είτε από το κοινωνικό σύνολο 
είτε από τις αρχές του τόπου, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα αν-

θρώπινα δικαιώματα, εξαιτίας της διαφοράς φύλου, κοινωνικής τάξης, 
χρώματος, θρησκευτικών ή πολιτικών αντιλήψεων κ.λπ.  
19. Μετανάστευση: η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από τη χώρα 

της καταγωγής τους σε μια άλλη, που πραγματοποιείται για οικονομι-
κούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς λόγους.  

20. Μετανάστης: πρόσωπο που για οικονομικούς, κοινωνικούς, περι-
βαλλοντικούς και πολιτικούς λόγους μετοίκησε σε ξένη χώρα προκειμέ-
νου να εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

21. Πρόσφυγας: πρόσωπο που υποχρεώνεται από πιεστικές καταστά-
σεις (πόλεμος, πολιτικές διώξεις, φυσική καταστροφή) να εγκαταλείψει 

τον τόπο της μόνιμης διαμονής του και να καταφύγει αλλού.  
22. Μειονότητα: ομάδα πολιτών ενός κράτους που διαφέρει κατά την 
καταγωγή, τη γλώσσα ή τη θρησκεία από τον επικρατούντα πληθυσμό.  

23. Στερεότυπα: οι παγιωμένες και υπεραπλουστευμένες πεποιθήσεις 
ατόμων και κοινωνικών ομάδων σχετικά με ιδιαίτερα γνωρίσματα άλλων 
ατόμων ή κοινωνικών ομάδων.  

24. Προκαταλήψεις: οι αδικαιολόγητες και αρνητικές στάσεις ατόμων 
απέναντι στα μέλη μιας άλλης ομάδας (φυλετικής, εθνικής ή άλλης).  

25. Ρατσισμός: θεωρία που υποστηρίζει την ανωτερότητα μιας φυλής 
και αποβλέπει στη διατήρηση της «καθαρότητάς» της και στην κυριαρχία 
της επί των άλλων. Συνέπεια αυτής της στάσης είναι η εχθρότητα εναντί-
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ον μιας κοινωνικής ομάδας, που εκδηλώνεται με ενέργειες είτε βίαιες, 
είτε που αποσκοπούν στον αποκλεισμό της από τις δραστηριότητες (ε-

παγγελματικές κ.λπ.) του κοινωνικού συνόλου.  
26. Απαρτχάιντ (apartheid): πολιτική φυλετικών διακρίσεων στη Νοτιο-

αφρικανική Δημοκρατία, φυλετισμός. Το σύστημα διαχωρισμού λευκών 
και μαύρων επικράτησε στη Νότια Αφρική το χρονικό διάστημα 1948-
1991. Με μια σειρά νόμων ο πληθυσμός των μαύρων δεν επιτρεπόταν να 

κινείται στις περιοχές των λευκών (πόλεις, παραλίες κ.λπ.), ούτε να χρη-
σιμοποιεί μέσα μεταφοράς που προορίζονταν για τους λευκούς. Οι συν-
θήκες ζωής της πλειοψηφίας των μαύρων ήταν άθλιες.  

27. Γκέτο: μια αποκλεισμένη περιοχή στην οποία κατοικούν άνθρωποι 
που ανήκουν σε ένα θρήσκευμα, φυλή ή εθνότητα παρά τη θέλησή τους. 

Σήμερα ονομάζεται έτσι αστική περιοχή όπου ορισμένη μειονότητα ζει 
απομονωμένη από το υπόλοιπο τμήμα της κοινωνίας.  
28. Σεξισμός: νοοτροπία, αντίληψη, συμπεριφορά που επιβάλλει δια-

κρίσεις εις βάρος του γυναικείου φύλου.  
29. Κοινωνικός αποκλεισμός: κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης ατό-

μων ή κοινωνικών ομάδων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να απο-
λαύσουν τα δημόσια αγαθά (συμμετοχή στα κοινά, εκπαίδευση, περί-
θαλψη κ.λπ.).  

30. Ξενομανία: η μέχρι μανίας μίμηση ξένων τρόπων ζωής, συμπεριφο-
ράς ή έκφρασης.  
31. Ξενοφοβία: το αίσθημα τρόμου, αντιπάθειας, αποστροφής ή εχθρό-

τητας απέναντι στο ξένο πρόσωπο αλλά και γενικότερα σε οτιδήποτε ξε-
νόφερτο.  

32. Μισαλλοδοξία: μίσος προς αλλόθρησκους ή προς όσους πρεσβεύ-
ουν άλλες αρχές (κοινωνικές, πολιτικές κ.λπ.).  
 

 

Κοινωνικό περιβάλλον 
 
1. Περιβάλλον: στην ψυχολογία ο όρος σημαίνει την εξωατομική πραγ-

ματικότητα, ό,τι δηλαδή βρίσκεται γύρω από το άτομο. Η συμπεριφορά, 
η ζωή και η εξέλιξη του ανθρώπου καθορίζονται από τους γενετικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες.  
2. Κοινωνία: σύνολο ανθρώπων που συμβιώνουν σε έναν τόπο ή σε μια 
εποχή.  

3. Μάζα: ένα πλήθος ανθρώπων τα μέλη του οποίου χάνουν την ατομι-
κότητά τους και μεταβάλλονται σε όχλο.  
4. Κοινωνική ομάδα: ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που έχουν 

κοινούς σκοπούς για την επίτευξή των οποίων συνεργάζονται και επικοι-
νωνούν. Τα μέλη των κοινωνικών ομάδων αποκτούν συνείδηση των κοι-

νών τους στοιχείων, δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι αποτελούν ομάδα με 
χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες υπο-ομάδες της κοι-
νωνίας.  

5. Κοινωνική θέση: η θέση που κατέχει το άτομο σε μια κοινωνική ο-
μάδα. Η θέση αυτή συνδέεται με το σύνολο των δικαιωμάτων και των υ-

ποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.  
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6. Γόητρο: το κύρος που απολαμβάνει ο κάτοχος μιας θέσης μέσα στην 
κοινωνία.  

7. Ελίτ: ομάδα προσώπων που κρατούν, σε οποιαδήποτε κοινωνία, εξέ-
χουσες θέσεις, οι εκλεκτοί μιας ομάδας ή κοινωνίας.  

8. Κοινωνικός ρόλος: προκαθορισμένες συμπεριφορές και προσδοκίες 
που έχει η κοινωνία από τον κάτοχο μιας κοινωνικής θέσης. Κάποιοι 
κοινωνικοί ρόλοι αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την πρόοδο 

και την εξέλιξη της κοινωνίας (π.χ. γονέας, πνευματικός άνθρωπος, επι-
στήμονας, δάσκαλος, κριτικός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, πολιτικός). 
9. Κοινωνικοί θεσμοί: τρόποι οργάνωσης της ανθρώπινης δραστηριότη-

τας στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής. Καθιερώνονται και επιβάλλονται 
από την κρατική εξουσία με βασικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της.  

10. Κοινωνικοποίηση: στην κοινωνική ψυχολογία, η διαδικασία με την 
οποία ένα άτομο μαθαίνει να προσαρμόζεται στην ομάδα αποκτώντας την 
κοινωνική συμπεριφορά που εγκρίνει η ομάδα. Συντελείται ανεπαίσθητα, 

σταδιακά και ασυνείδητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου 
και πραγματώνεται με τη μεταβίβαση πολιτισμικών στοιχείων στα μέλη 

των κοινωνικών ομάδων.  
11. Κοινωνικός έλεγχος: είναι το σύνολο των μέσων (προτροπές, αμοι-
βές, επιβραβεύσεις, δικαστικές ποινές) με τα οποία η κοινωνία παρακινεί 

και εξαναγκάζει τα μέλη της να συμμορφώνονται με τους κοινωνικά απο-
δεκτούς τρόπους σκέψης και δράσης.  
12. Εσωτερίκευση: η αφομοίωση από το άτομο στοιχείων γνώσης, προ-

τύπων συμπεριφοράς, πολιτισμικών αξιών κ.λπ. και η αποδοχή τους ως 
στοιχείων της δικής τους προσωπικότητας.  

13. Κοινωνικός κομφορμισμός: η τάση του ανθρώπου να ακολουθεί 
τις κυρίαρχες αντιλήψεις και συμπεριφορές της ομάδας στην οποία ανή-
κει.  

14. Κοινή γνώμη: αντίληψη ή πεποίθηση κοινότητας ανθρώπων για ο-
ρισμένο θέμα: τα μαζικά μέσα επικοινωνίας επηρεάζουν την κοινή γνώ-
μη.  

15. Αλλοτρίωση: η αποξένωση του ατόμου από τον εαυτό του και τις 
πραγματικές ανάγκες του, η αλλοίωση της προσωπικότητάς του.  

 
 

Φυσικό περιβάλλον 
 

1. Περιβάλλον: 1) το σύνολο των φυσικών και, ειδικότερα για τον άν-
θρωπο, πολιτιστικών συνθηκών στις οποίες ζει και αναπτύσσεται ένας ορ-
γανισμός· 2) οι φυσικές συνθήκες (έδαφος, αέρας, νερό κ.λπ.) που επι-

κρατούν στον χώρο όπου ζει ένας οργανισμός· 3) χώρος διαβίωσης. 
2. Φύση: ο φυσικός κόσμος όπου ζει ο άνθρωπος, το περιβάλλον. Στοι-

χεία του φυσικού κόσμου αποτελούν ο αέρας, το έδαφος, το υπέδαφος, 
τα ύδατα, η πανίδα και η χλωρίδα, το κλίμα.  
3. Βιόσφαιρα: το τμήμα της γήινης σφαίρας (γη, αέρας, νερό), όπου οι 

φυσικοχημικές συνθήκες επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής.  
4. Ρύπανση του περιβάλλοντος: εισαγωγή ή διασπορά στο περιβάλλον 

ουσιών ή ενέργειας σε ποσότητες τέτοιες που είναι αδύνατο να αφομοιω-
θούν ή να εξουδετερωθούν.  
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5. Ατμοσφαιρική ρύπανση: η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων, 
κόκκων στερεών ουσιών κ.ά. από τη βιομηχανική δραστηριότητα, την κί-

νηση των αυτοκινήτων κ.λπ., σε ποσότητες τέτοιες που γίνονται βλαπτι-
κές για τον άνθρωπο και γενικά για το περιβάλλον.  

6. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ενέργεια που μπορεί να ανανεώνεται, 
που δεν εξαντλείται, ενέργεια φιλική στο περιβάλλον: ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (υδροηλεκτρισμός, αιολική ενέργεια, η βιομάζα, η γεωθερμική 

ενέργεια, η κυματική ενέργεια).  
7. Πράσινη οικονομία: ανάπτυξη που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και υποδομών, και γενικά 

αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος.  
8. Βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη: η οικονομική ανάπτυξη η οποία 

δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον και δεν σπαταλά τους μη ανανεώσι-
μους φυσικούς πόρους. Με τον όρο αειφόρος ανάπτυξη εννοούμε τη βελ-
τίωση της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας και των κοινωνικών δο-

μών με τρόπο ώστε το φυσικό και βιολογικό περιβάλλον να μην υποβαθ-
μίζεται.  

9. Οικολογική συνείδηση: τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς που χα-
ρακτηρίζεται από ενδιαφέρον και φροντίδα για τη φύση.  
10. Περιβαλλοντική ηθική: το σύνολο των αξιών που πρέπει να διέ-

πουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 
11. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: συστηματική και διά βίου εκπαί-
δευση/ενημέρωση για το περιβάλλον (δυνατότητες και προβλήματα). 

Μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαμορφώνονται στάσεις και α-
ντιλήψεις σε άτομα και κοινωνικές ομάδες, κατά τρόπο ώστε να μπορούν 

με ατομική αλλά και συλλογική δράση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
 

 

Πολιτισμός 
 
1. Πολιτισμός: το σύνολο των υλικών και πνευματικών δημιουργημάτων 

του ανθρώπου σε ορισμένη χώρα ή εποχή, δηλαδή το σύνολο των αξιών, 
αντιλήψεων, τρόπων συμπεριφοράς, εθίμων και παραδόσεων, καθώς και 

των τεχνολογικών επιτευγμάτων.  
2. Πολιτιστικό επίπεδο: η ποιότητα και ο βαθμός ανάπτυξης της πολι-
τιστικής ζωής ενός τόπου.  

3. Υλικός (υλικοτεχνικός) πολιτισμός: όλα όσα έχει πετύχει ο άν-
θρωπος σε υλικό επίπεδο (τεχνικά έργα, επιτεύγματα υψηλής τεχνολογί-
ας, υλικά αγαθά).  

4. Πνευματικός πολιτισμός: το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες ο 
άνθρωπος ανυψώνεται σε πνευματική οντότητα, δηλαδή το σύνολο των 

πνευματικών επιτευγμάτων, όπως: νόμοι, θεσμοί, δίκαιο, εκπαίδευση, 
τέχνη, θρησκεία κ.λπ.  
5. Ηθικός πολιτισμός: το σύνολο αρχών και κανόνων που εκφράζουν 

το ηθικό επίπεδο των ανθρώπων. Περιλαμβάνει τα ήθη του λαού, τις ηθι-
κές αντιλήψεις και ευαισθησίες του, τις παραδόσεις, τα ιδανικά, τις ατο-

μικές ελευθερίες, τις πολιτικές και κοινωνικές αρετές (δίκαιο, ισότητα, 
ευθύνη, σεβασμό, αλληλεγγύη, ανθρωπιά). 
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6. Κουλτούρα: το σύνολο τις πνευματικής παράδοσης και δημιουργίας 
του λαού. 

7. Μαζική κουλτούρα: τα προβαλλόμενα και επιβαλλόμενα πολιτιστικά 
πρότυπα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ο όρος αναφέρεται κυρίως 

στον καταναλωτικό, υλιστικό και αντιπνευματικό τρόπο ζωής που προω-
θείται ως κυρίαρχη αξία στις βιομηχανικές κοινωνίες.  
8. Υποκουλτούρα: το σύνολο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που δια-

φοροποιούν μια υπο-ομάδα στα πλαίσια του εθνικού πολιτισμού.  
9. Διάλογος πολιτισμών: οι προσπάθειες που επιδιώκουν την αλληλο-
κατανόηση εθνών με διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, στο 

πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων και τις ιδιαιτερότητας του πολι-
τισμού κάθε λαού.  

10. Οικουμενικός πολιτισμός: ο κοινός τρόπος ζωής που σταδιακά ε-
γκαθιδρύεται σε όλο και περισσότερα τμήματα του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, το χρώμα και το θρήσκευμα. 

Ο σύγχρονος οικουμενικός πολιτισμός συχνά χαρακτηρίζεται «δυτικός», 
επειδή επίκεντρο του είναι η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική. 

11. Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός: η τάση για επέκταση της πολιτιστι-
κής επιρροής ενός κράτους σε άλλες χώρες, κυρίως με τη συστηματική 
προσπάθεια να προβάλλει και να επιβάλλει τη γλώσσα και τον πολιτισμό 

του σε άλλες χώρες.  
12. Δυτικοποίηση: η σταδιακή διαδικασία πολιτισμικής αλλοτρίωσης 
κατά την οποία κοινωνίες με μεγάλη ιστορία και πανάρχαια έθιμα υφί-

στανται την καταλυτική επίδραση του δυτικού πολιτισμού σε όλους τους 
τομείς και τις εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής.  

13. Πολυπολιτισμικότητα: η συνύπαρξη και η ελεύθερη επικοινωνία 
μιας εθνικής πολιτιστικής κοινότητας με άλλες εθνοτικές μειονότητες, με 
τις οποίες συμβιώνει είτε μέσα στα όρια του εθνικού κράτους είτε στο 

πλαίσιο ευρύτερων κρατικών ενοτήτων  
14. Πολιτιστική ποικιλομορφία: η αναγνώριση και ο σεβασμός των 
ιδιαίτερων γνωρισμάτων (γλώσσα, ενδυμασία, τρόπος ζωής, παραδόσεις, 

θρησκεία κ.λπ.) που χαρακτηρίζουν την πολιτιστική φυσιογνωμία ενός 
λαού.  

15. Τουρισμός: το να ταξιδεύει κανείς σε άλλους από τον τόπο διαμονής 
του τόπους, κυρίως για αναψυχή.  
16. Εκπαιδευτικός τουρισμός: ο τουρισμός που δημιουργείται από τις 

εκδρομές των σχολείων.  
17. Αγροτουρισμός: τουρισμός σε αγροτικές περιοχές που συνδυάζει 

τις διακοπές με την επαφή με την αγροτική παραγωγή και την πολιτι-
σμική κληρονομιά των περιοχών αυτών.  
18. Οικοτουρισμός: τουρισμός που αποβλέπει στην ανακάλυψη και 

απόλαυση της φύσης σε συνδυασμό με δραστηριότητες που σέβονται το 
περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα. 
 

 

Εθνική ζωή 
 

1. Έθνος: σύνολο ατόμων που συνδέονται με κοινό ιστορικό παρελθόν, 

κοινά στοιχεία πολιτισμού και κοινά ιδανικά και έχουν συνήθως κοινή 



[190] 

 

γλώσσα και θρησκεία, που έχουν συνείδηση κοινής ιστορικής, κοινωνι-
κής, πολιτισμικής κ.λπ. παράδοσης, αυτόνομη πολιτική συγκρότηση.  

2. Εθνικός πολιτισμός: «οι μορφές της πολιτισμικής δημιουργίας (ι-
διαίτερα τα προϊόντα της συλλογικής ζωής και αποδοχής), ενώ έχουν 

κοινή αφετηρία για όλους τους λαούς (γιατί πηγάζουν από την ανθρώπι-
νη φύση και υπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες), ποικίλλουν ως προς τη 
μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους, έχουν την ιδιαιτερότητα 

που τους προσδίδει η ξεχωριστή φυσιογνωμία του λαού που τις δημιούρ-
γησε (π.χ. η νομοθεσία του Σόλωνα ή η δωδεκάδελτος της Ρώμης έχουν 
ιδιαιτερότητα πολιτισμικής δημιουργίας). Αυτή την ιδιαιτερότητα θεω-

ρούν οι λαοί δική τους περιουσία, “παράδοσή” τους.» (Φ. Βώρος). 
3. Εθνική ταυτότητα: το σύνολο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που 

προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία ενός έθνους και το διαφοροποιούν από τα 
υπόλοιπα.  
4. Εθνική συνείδηση: η επίγνωση των κοινών πολιτισμικών ιδιαιτεροτή-

των ενός έθνους (δηλαδή κοινή καταγωγή, ιστορικό παρελθόν, παραδό-
σεις, αξίες, γλώσσα, θρησκεία, τέχνη) που το διαφοροποιούν από τα υπό-

λοιπα.  
5. Εθνική αυτογνωσία: η προσπάθεια ενός λαού να γνωρίσει τους πα-
ράγοντες που διαμόρφωσαν την εθνική του φυσιογνωμία) ώστε να ανα-

γνωρίζει τα εθνικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδι-
οτυπία και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα έθνη.  
6. Εθνοκεντρισμός: αντίληψη κατά την οποία ένα άτομο θεωρεί ότι η 

ομάδα που ανήκει είναι το κέντρο των πάντων και όλοι οι άλλοι τοποθε-
τούνται και διαβαθμίζονται σε σχέση με την ομάδα αυτή. Αυτή η αντίλη-

ψη έχει ως αποτέλεσμα όλα τα πολιτισμικά στοιχεία των άλλων εθνών να 
αξιολογούνται και να κρίνονται με κριτήριο τα συγκεκριμένα εθνικά 
στοιχεία.  

7. Πολιτισμική σχετικότητα: η προσπάθεια να καταλάβουμε και να 
κρίνουμε έναν πολιτισμό με βάση τα δικά του μέτρα και σε σχέση με τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας ή κοινωνίας. Ο όρος χρησιμοποιεί-

ται σε αντιδιαστολή προς τον εθνοκεντρισμό και την ευρωκεντρική προ-
σέγγιση των πολιτισμών.  

8. Πολιτισμική κληρονομιά: το σύνολο των μνημείων, των παραδόσε-
ων, των αξιών και των πολιτισμικών στοιχείων του παρελθόντος που κλη-
ροδοτήθηκαν από την προηγούμενη στην επόμενη γενιά.  

9. Πολιτιστική ταυτότητα: το σύνολο των πολιτισμικών χαρακτηριστι-
κών ενός λαού (γλώσσα, θρησκεία, τέχνη, εθνικά ιδεώδη, αξίες κ.λπ.). 

Στην έννοια εμπεριέχονται τόσο τα πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος 
(παραδόσεις), που προσδίδουν τα απαραίτητα συνεκτικά στοιχεία συνέ-
χειας, όσο και τα καινούργια στοιχεία που δημιουργεί ένας λαός.  

10. Πολιτιστική κληρονομιά: το σύνολο των υλικών και πνευματικών 
μνημείων/δημιουργημάτων που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.  
11. Παράδοση: παρελθοντικά πολιτισμικά στοιχεία που μεταδίδονται 

(στα πλαίσια μιας ομάδας, κοινωνίας κ.λπ.) από γενιά σε γενιά αναφορι-
κά με συμπεριφορές, αντιλήψεις, ιδέες, έθιμα, δραστηριότητες, πρακτι-

κές κ.λπ.  
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12. Προγονολατρία/προγονοπληξία: η παθολογική προσκόλληση 
κάποιου ατόμου ή κάποιας κοινωνικής ομάδας στα κατορθώμα-

τα/επιτεύγματα, τις αξίες, τις συνήθειες και τις ιδέες των προγόνων.  
13. Εθνικισμός: εθνική συνείδηση που χαρακτηρίζεται από την πεποί-

θηση ότι το έθνος υπερέχει από τα άλλα και οφείλει να προβάλλει με 
έμφαση τον πολιτισμό και τα συμφέροντά του εις βάρος άλλων εθνών. 
16. Πατρίδα: το ειδικότερο περιεχόμενο του όρου αναφέρεται στον τόπο 

καταγωγής κάποιου, δηλαδή δηλώνει τη γενέτειρά του. Το γενικότερο 
περιεχόμενο του όρου αναφέρεται στο έθνος, με τα άτομα που το αποτε-
λούν, με το πάτριο έδαφος και με τους δεσμούς της παράδοσης που 

συνδέουν όσους ανήκουν σε αυτό.  
17. Εθνισμός/πατριωτισμός: ο αγνός πατριωτισμός, η φιλοπατρία, το 

πατριωτικό αίσθημα που εκπηγάζει από τη συνείδηση ότι όλοι ανήκουμε 
σε κάποιο έθνος.  
18. Πατριωτισμός/φιλοπατρία: η έμπρακτη αγάπη και αφοσίωση κά-

ποιου στην πατρίδα του.  
19. Πατριδοκαπηλία: η χρησιμοποίηση της ιδέας της πατρίδας για ιδι-

οτελείς σκοπούς (π.χ. αναρρίχηση στην εξουσία, πρόκληση εθνικισμού, 
επεκτατικές διαθέσεις κ.λπ.). 
 

 

Επιστήμη - τεχνολογία 
 
1. Γνώση: γενικά, η επεξεργασμένη λογικά εικόνα που σχηματίζουμε 

για τα πράγματα και τον κόσμο, η σύλληψη των ιδιοτήτων και των κατα-
στάσεων των αντικειμένων από τον νου.  

2. Επιστήμη: σύλληψη, ανάλυση αφηρημένων θεωρητικών εννοιών, πα-
ρατήρηση, μελέτη, έρευνα των φαινομένων της φύσης και της κοινωνίας 
του ανθρώπου, συστηματοποίηση των γνώσεων. Αναφέρεται στη σύσταση, 

τις ιδιότητες και τις σχέσεις των στοιχείων της πραγματικότητας μεταξύ 
τους.  
3. Επιστημονισμός: ιδεολογία που πρεσβεύει την απόλυτη κυριαρχία, 

αυθεντία και ανεξαρτησία της επιστήμης από το κοινωνικό, ηθικό και 
πολιτικό γίγνεσθαι. Η επιστήμη είναι για το πλατύ κοινό, και για πολ-

λούς επιστήμονες ακόμα, κάτι σαν μαύρη μαγεία, και η αυθεντία της εί-
ναι αδιαμφισβήτητη και ταυτόχρονα ακατανόητη.  
4. Αστρονομία: η επιστήμη που μελετά τα ουράνια σώματα.  

5. Διαστημική: μελέτη και έρευνα του διαστήματος με διαστημικά προ-
γράμματα (ερευνητικές αποστολές δορυφόρων για να μελετηθούν από 
κοντά τα διάφορα μέλη του ηλιακού συστήματος, ο ηλιακός άνεμος, η 

ηλιακή ατμόσφαιρα καθώς και οι επιδράσεις τους στον πλανήτη μας). 
Γεννήθηκε από την ανάγκη για την κατανόηση του σύμπαντος.  

6. Γενετική: κλάδος της βιολογίας που ερευνά τα φαινόμενα της κληρο-
νομικότητας. Επίσης μελετά τους μηχανισμούς μεταβίβασης των κληρο-
νομικών χαρακτηριστικών από τη μια γενεά στην άλλη και ασχολείται με 

τον χειρισμό γονιδίων (φυτών ή ζώων) με συνέπεια τη μεταφορά επιθυμη-
τών χαρακτηριστικών σε έναν άλλο οργανισμό χωρίς τη γνωστή διαδικα-

σία της διασταύρωσης.  
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7. Κλωνοποίηση: τρόπος αναπαραγωγής χωρίς σπέρμα, κατά τον οποίο 
ένας οργανισμός παράγεται γενετικώς πανομοιότυπος με τον γονέα του, 

με εμφύτευση ενός σωματικού κυττάρου του γονέα σε ωάριο από το ο-
ποίο έχει αφαιρεθεί το υλικό που φέρει τις γενετικές πληροφορίες.  

8. Βιοηθική: η μελέτη των ηθικών προβλημάτων που ανακύπτουν από 
την ανάπτυξη των βιολογικών ερευνών, της ιατρικής, της γενετικής, και 
γενικά από την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία: η κλω-

νοποίηση θέτει προβλήματα βιοηθικής.  
9. Ευγονική: προσπάθεια της επιστήμης να επιτύχει τον εξευγενισμό 
του ανθρώπινου γένους με βάση τους νόμους της βιολογίας και της κλη-

ρονομικότητας. Στη χιτλερική Γερμανία η ευγονική πήρε τη μορφή γε-
νοκτονίας, καθώς οι ναζί εκτέλεσαν ή χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωα 

κατάδικους, αντιφρονούντες, ανθρώπους με μειωμένες νοητικές ικανότη-
τες, ομοφυλόφιλους, άνεργους και ψυχασθενείς, με σκοπό να δημιουρ-
γήσουν μια «καθαρή» γερμανική φυλή. 

10. Τεχνολογία: η πρακτική εφαρμογή των τεχνών και των επιστημών 
και ιδιαίτερα της μηχανικής προόδου στη βιομηχανία και στο εμπόριο. 

11. Τεχνοκράτης: επιστήμονας ο οποίος για τη μελέτη και επίλυση 
προβλημάτων του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού χώρου χρησι-
μοποιεί αυστηρά τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οι-

κονομίας και της μηχανικής, παραγνωρίζοντας συνήθως τις κοινωνικές 
επιπτώσεις.  
12. Τεχνοκρατισμός/τεχνοκρατία: διοίκηση, διακυβέρνηση σύμφωνα 

με τη θεωρία που υποστηρίζει την αυστηρά επιστημονική εφαρμογή των 
δεδομένων της τεχνολογίας, της οικονομίας και της μηχανικής για τη 

μελέτη και επίλυση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημά-
των. Η θεωρία αυτή δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά και τεχνολογικά 
δεδομένα και κατά δεύτερο λόγο ενδιαφέρεται για τον ανθρώπινο παρά-

γοντα και το κοινό καλό.  
13. Πληροφορία: κάθε στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για κάποιον. 
14. Πληροφορική: επιστήμη της πληροφόρησης· σύνολο μεθόδων για 

τη συλλογή, διαλογή, απομνημόνευση, μετάδοση και χρησιμοποίηση 
πληροφοριών, τις οποίες επεξεργάζονται αυτόματα, με τη βοήθεια προ-

γραμμάτων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
15. Κοινωνία της πληροφορίας: η κοινωνία στην οποία παρατηρείται 
η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την προ-
ηγούμενη (βιομηχανική κοινωνία - κοινωνία της τεχνολογίας). 

16. Ηλεκτρονικός υπολογιστής: μηχανή που λειτουργεί με συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, εκτελεί με ταχύτητα και ακρίβεια υπολογισμούς και 
αποθηκεύει στοιχεία στη μνήμη τα οποία μπορούν να ανακληθούν. Η 

αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τη δημιουργικότητα και γνώση 
του χρήστη.  
17. Διαδίκτυο (internet): ονομασία ενός διεθνούς ολοκληρωμένου συ-

στήματος διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, με 
δυνατότητα μεταβίβασης πληροφοριών, εικόνας, ήχου, δεδομένων κ.λπ. 

σε όλο τον κόσμο. 
18. Netizens: πολίτες του δικτύου. 
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19. Ηλεκτρονικός πόλεμος: το σύνολο των μεθόδων και μέσων που 
χρησιμοποιούνται για να εξουδετερωθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του 

αντιπάλου. 
20. Κυβερνητική: η επιστήμη που μελετά τους μηχανισμούς επικοινω-

νίας και ελέγχου. Κυρίαρχος σκοπός είναι η κατασκευή μηχανών (κυ-
βερνητικά μοντέλα - μηχανές) που θα μπορούν να σκέπτονται και να ε-
νεργούν μόνες τους ώστε να δίνουν γρήγορα λύσεις σε κάθε πρόβλημα. 

Εφαρμογές: χάραξη κυβερνητικής πολιτικής, συστήματα παραγωγής και 
μετάδοσης ενέργειας, συστήματα χημικής ανάλυσης κ.λπ.  
21. Πολυμέσα (multimedia): όρος της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που δηλώνει τη δυνατότητα παραγωγής σε ψηφιακό δίσκο 
και αναπαραγωγής από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταυτοχρόνως ή με-

μονωμένα, κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο, κινούμενων εικόνων και 
σχεδίων.  
22. Ρομπότ: προγραμματιζόμενες συσκευές ικανές να εκτελούν σκόπι-

μες κινήσεις. Τα βιομηχανικά ρομπότ είναι επαναπρογραμματιζόμενοι 
μηχανικοί χειριστές που έχουν την ικανότητα να μετακινούν υλικά, ερ-

γαλεία, ανταλλακτικά και να εκτελούν διάφορες εργασίες και καθήκοντα.  
23. Ρομποτική: κλάδος της κυβερνητικής που ασχολείται με τη μελέτη 
και ανάπτυξη των ρομπότ.  

 
 

Οικονομική ζωή 
 

1. Ανάγκη: το αίσθημα κενού που προκαλείται στον άνθρωπο από την 
έλλειψη/απουσία βασικών αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίω-

ση και ολοκλήρωσή του (υλικές, πνευματικές, ψυχικές). 
2. Πρωτεύουσες (βιολογικές) ανάγκες: οι ανάγκες που σχετίζονται με 
την επιβίωσή μας (τροφή, νερό, στέγη, αναπαραγωγή).  

3. Δευτερεύουσες (πολιτισμικές) ανάγκες: οι ανάγκες που σχετίζο-
νται με τον πολιτισμό (υγεία, μόρφωση, ελεύθερος χρόνος, ψυχαγωγία, 
παιχνίδι, καλλιτεχνική έκφραση κ.λπ.).  

4. Τεχνητές (πλασματικές) ανάγκες: οι ανάγκες που έντεχνα υποβάλ-
λει η διαφήμιση ώστε να φαίνονται σαν πραγματικές μας επιθυμίες.  

5. Αγαθά: τα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος ικανοποιεί υλικές, πνευμα-
τικές, ψυχικές και ηθικές ανάγκες. Τα αγαθά διακρίνονται σε πνευματι-
κά και σε υλικά.  

6. Πνευματικά αγαθά: όσα ικανοποιούν πνευματικές ανάγκες του αν-
θρώπου, όπως η γνώση, το ωραίο, οι ιδέες.  
7. Υλικά αγαθά: όσα χρησιμεύουν για να ικανοποιεί ο άνθρωπος βιοτι-

κές του ανάγκες, δηλαδή τη διατροφή, την ένδυση, τη στέγασή του κ.ά.  
8. Υλισμός: η τάση για αναζήτηση υλικών απολαύσεων και αγαθών. 

9. Θεοποίηση του χρήματος: η μετατροπή του χρήματος σε υπέρτατη 
αξία της ζωής και η ταυτόχρονη υποβάθμιση των ηθικών αξιών (της ε-
λευθερίας, της ειλικρίνειας, του σεβασμού κ.λπ.).  

10. Βιοτικό επίπεδο: ο βαθμός κοινωνικής, ηθικής, πνευματικής ανά-
πτυξης μιας κοινωνίας. Ο όρος αναφέρεται στη δυνατότητα ικανοποίησης 

των βασικών αλλά και των πολιτιστικών αναγκών του ανθρώπου.  
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11. Ευημερία: η αφθονία των αγαθών, που αποτελούν βασική προϋπό-
θεση για μια άνετη και αξιοπρεπή διαβίωση.  

12. Ποιότητα ζωής: σε επίπεδο ανθρώπινης ζωής, η ύπαρξη υλικών α-
γαθών, το ανώτερο βιοτικό επίπεδο σε συνδυασμό με ένα ανώτερο επίπε-

δο πολιτιστικό, πνευματικό και ηθικό. 
13. Homo economicus: οικονομικός άνθρωπος. Τύπος ανθρώπου που 

ενεργεί με γνώμονα το δικό του συμφέρον.  

14. Οικονομία: ο κοινωνικός θεσμός που οργανώνει την παραγωγή, τη 
διακίνηση, τη διανομή και την κατανάλωση των αγαθών.  
15. Καπιταλισμός: η κεφαλαιοκρατία, το οικονομικό και κοινωνικό σύ-

στημα που στηρίζει τη λειτουργία του στην ύπαρξη ιδιωτικών κεφαλαίων.  
16. Σοσιαλισμός: κοινωνικοοικονομική θεωρία που αποβλέπει στην 

κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και την κατάργηση της εκμετάλ-
λευσης ανθρώπου από άνθρωπο.  
17. Εργασία: η διάθεση σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων για την 

παραγωγή έργου.  
18. Επάγγελμα: η μόνιμη εργασία για βιοπορισμό. 

19. Λειτούργημα: ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η διαφορά 
από τον όρο επάγγελμα, που δηλώνει το βιοποριστικό μέσο που αποβλέ-
πει σε οικονομικά οφέλη. Ως λειτούργημα θεωρείται το σύνολο των κα-

θηκόντων του λειτουργού (= αυτός που επιτελεί έργο το οποίο ωφελεί το 
κοινωνικό σύνολο, που ασκεί λειτούργημα). 

20. Εξειδίκευση: η αποκλειστική ενασχόληση με ένα πολύ μερικό και 
ειδικό αντικείμενο εργασίας ή μελέτης και η παράλληλη απόκτηση πολύ 
ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων γύρω από το αντικείμενο αυτό.  

21. Διαφήμιση: η δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος το οποίο γνωστο-
ποιεί/προβάλλει προϊόντα, ιδέες, υπηρεσίες με σκοπό τη διέγερση της 
καταναλωτικής επιθυμίας του αγοραστικού κοινού.  

22. Διαφημιστικές τεχνικές: οι ιδιαίτερες μέθοδοι με τις οποίες ο δια-
φημιστής επιχειρεί να καταστήσει το μήνυμα αποτελεσματικότερο. Οι 

μέθοδοι αυτές αποβλέπουν στην αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου, 
στον κατάλληλο χειρισμό της γλώσσας (τη συγκινησιακή φόρτιση του μη-
νύματος, τα λογοπαίγνια κ.λπ.). 

23. Σλόγκαν: λέξη ή φράση που επαναλαμβάνεται σε πολιτική ή εμπο-
ρική διαφήμιση.  
24. Εμπορική διαφήμιση: η προσπάθεια επηρεασμού της καταναλωτι-

κής συμπεριφοράς των πολιτών με την προβολή μηνυμάτων που απο-
σκοπούν στην αγορά και κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών.  

25. Κοινωνική διαφήμιση: η διαφήμιση που έχει στόχο να ευαισθητο-
ποιήσει το κοινό για ένα κοινωνικό ζήτημα (π.χ. ασφαλές σεξ, ναρκωτικά, 
αλκοολισμό κ.λπ.).  

26. Πολιτική διαφήμιση: η διαφήμιση που αποβλέπει στην προβολή 
ενός πολιτικού προσώπου ή μιας πολιτικής παράταξης με σκοπό την αύ-

ξηση της επιρροής και της δύναμής της.  
27. Συγκαλυμμένη ή γκρίζα διαφήμιση: η προβολή ενός προϊόντος 
όχι στον προβλεπόμενο διαφημιστικό χώρο και χρόνο, αλλά κατά τη 

διάρκεια της κανονικής ροής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών 
σειρών, μουσικών εκπομπών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως «τυχαίο» 
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στοιχείο του σκηνικού ή του σεναρίου. Στα έντυπα μέσα ενημέρωσης εμ-
φανίζεται συνήθως με τη μορφή είδησης.  

28. Υπερκατανάλωση: η παραπάνω από τα επιτρεπτά ή αναγκαία όρια 
κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που δεν αποσκοπούν στην ικανο-

ποίηση πραγματικών, αλλά περιττών και πλασματικών αναγκών.  
 
 

Πνευματική ζωή 
 
1. Αναλφαβητισμός (οργανικός): η αδυναμία του ανθρώπου να γράφει 
και να διαβάζει.  

2. Αναλφαβητισμός (λειτουργικός): η αδυναμία του ανθρώπου να α-
ξιοποιεί (με την ομιλία, τη γραφή και την ανάγνωση) τη μητρική του 

γλωσσά ως μέσο επικοινωνίας και κατανόησης των (πνευματικών, πολιτι-
κών και οικονομικών) συνθηκών που διαμορφώνουν την καθημερινή του 
ζωή.  

3. Διαπαιδαγώγηση: η αξιοποίηση αρχών, μέσων, μεθόδων κ.λπ. με 
στόχο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη ενός νέου κυρίως ατόμου. 
4. Παιδεία: 1) το σύνολο των προσπαθειών/ενεργειών ατομικών, κοινω-

νικών, κρατικών που μορφώνουν τον άνθρωπο πνευματικά, ηθικά, ψυχι-
κά, σωματικά και κοινωνικά· 2) γενική καλλιέργεια, πολύπλευρη μόρ-

φωση· 3) σε ορισμένες περιπτώσεις η λέξη παιδεία αναφέρεται στο εκπαι-
δευτικό σύστημα μιας χώρας.  
5. Εκπαίδευση: ο θεσμός που με τη συστηματική διδασκαλία αποσκο-

πεί στην πνευματική, σωματική και ηθική ανάπτυξη των νέων. Διακρίνε-
ται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.  

6. Τεχνοκρατική εκπαίδευση: μια μονοδιάστατη εκπαίδευση που α-
ποσκοπεί στη μετάδοση ειδικών επαγγελματικών γνώσεων προκειμένου 
οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολο-

γικές εξελίξεις.  
7. Ανθρωπιστική εκπαίδευση: ο όρος αξιοποιείται σε αντιδιαστολή 
προς την τεχνοκρατική εκπαίδευση για να δηλώσει τη μετάδοση γενικών 

γνώσεων αναφορικά με τον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό περι-
βάλλον. Αναφέρεται στην εκπαίδευση που στόχο έχει τη διεύρυνση των 

πνευματικών οριζόντων του ανθρώπου και την ανάπτυξη όλων των πλευ-
ρών της προσωπικότητάς του.  
8. Σχολείο: ο θεσμικά οριοθετημένος χώρος στον οποίο παρέχεται εκ-

παίδευση, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, να 
κοινωνικοποιηθούν, να διαμορφώσουν σταθερές ηθικές αρχές ώστε να 
συνεργάζονται δημιουργικά και να μάθουν πώς να μαθαίνουν.  

9. Μόρφωση: η πολύπλευρη (πνευματική, ηθική, αισθητική) καλλιέρ-
γεια του ανθρώπου.  

10. Μάθηση: η διαδικασία κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών 
μέσα από τη συστηματική μελέτη, την εμπειρία ή τη διδασκαλία. Με την 
απόκτηση γνώσεων παρατηρείται μεταβολή στη συμπεριφορά του αν-

θρώπου.  
11. Διά βίου μάθηση (διά βίου εκπαίδευση): οι μαθησιακές δραστη-

ριότητες που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αν-
θρώπου, οι οποίες αποσκοπούν στην επαγγελματική του κατάρτιση, στη 
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βελτίωση δεξιοτήτων και γενικότερα στη διεύρυνση των πνευματικών του 
οριζόντων.  

12. Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια συστηματική εκπαιδευτική προ-
σπάθεια απέναντι στις εθνοτικές μειονότητες με σκοπό τη διατήρηση και 

την προαγωγή των κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους και 
την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας στην 
οποία ανήκουν.  

13. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: η διάχυση γνώσεων μέσω 
ποικίλων μαθημάτων (ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, πολιτικές επιστή-
μες) σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες, 

την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.  
14. Διανοητής: ο διανοούμενος, ο άνθρωπος με ανώτερη σκέψη και 

μόρφωση (λόγιος, επιστήμονας, συγγραφέας κ.λπ.).  
15. Πνευματικός άνθρωπος: ο άνθρωπος που με το πνευματικό του 
έργο και την επίγνωση της κοινωνικής του αποστολής έχει τη δυνατότητα 

να διαμορφώσει τη συνείδηση των συγχρόνων του. 
16. Διανοούμενοι: οι άνθρωποι που στοχάζονται, οι ασχολούμενοι με 

γράμματα, επιστήμες, τέχνες ή με το πνεύμα γενικότερα.  
17. Καλλιεργημένος άνθρωπος: πνευματικά καλλιεργημένος άνθρω-
πος θεωρείται εκείνος που δεν διαθέτει μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνι-

κές, ηθικές και ψυχικές αρετές. Είναι ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα.  
18. Ιστορία: γραπτή αφήγηση σπουδαίων γεγονότων που αναφέρονται 

σε έθνη, πρόσωπα, χώρες, ορισμένες περιόδους της ζωής των λαών. 
19. Λογοτεχνία: το σύνολο των γραπτών και προφορικών προϊόντων του 

έντεχνου λόγου.  
20. Μνημεία: σημαντικά έργα τέχνης περασμένης εποχής που έχουν 
διασωθεί και διατηρηθεί, τα οποία συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτι-

σμό και την παράδοση ενός τόπου, μιας χώρας.  
21. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO: 
μια διακριτή θέση ή τόπος (π.χ. δάσος, όρος, λίμνη, έρημος, μνημείο, 

κτίριο, σύμπλεγμα ή πόλη) που προτάθηκε για και έγινε αποδεκτό στον 
κατάλογο των μνημείων που διαχειρίζεται το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκό-

σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της UNESCO. 
22. Αθλητισμός: η καταβολή σωματικής προσπάθειας με σκοπό την 

υπεροχή, τη νίκη σε ένα άθλημα.  
23. Τέχνη: η δημιουργία καλλιτεχνημάτων, έργων με αισθητική αξία. Το 

έργο τέχνης είναι η αισθητοποίηση ενός περιεχομένου (ιδέας, συναισθή-
ματος, βιώματος, κατάστασης) με μια συγκεκριμένη μορφή και με ποι-
κίλα μέσα (ήχους, χρώματα, σχήματα, μέταλλα κ.λπ.). 

24. Θρησκεία: το σύνολο των δοξασιών που έχουν σχέση με την πίστη 
σε θεούς ή θεό και των τύπων λατρείας με την οποία εκδηλώνεται η πί-
στη αυτή.  
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Πολιτική ζωή 
 
1. Κράτος: πολιτικά οργανωμένο σύνολο ανθρώπων (λαός), ανεξάρτητα 

από φύλο, θρησκεία, γλώσσα ή εθνικότητα, που είναι εγκατεστημένο μό-
νιμα σε μια καθορισμένη εδαφική έκταση (χώρα) και διοικείται από κυ-
βέρνηση. 

2. Πολιτική: 1) ο τρόπος διεξαγωγής των κρατικών υποθέσεων, το πρό-
γραμμα που εφαρμόζει μια κυβέρνηση σε κάθε κρατική λειτουργία· 2) η 

ενεργός ανάμιξη στην πολιτική ζωή μιας χώρας, δηλαδή η δράση των 
πολιτών, ομάδων ή κομμάτων που οργανώνονται με συγκεκριμένα μέσα 
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στα δημόσια πράγματα.  

3. Ιδεολογία/φρόνημα/πεποιθήσεις: σύνολο ηθικών, φιλοσοφικών, 
κοινωνικών ιδεών και αρχών στα οποία στηρίζονται οι κοινωνικές ομάδες 

με σκοπό την παρέμβαση και αλλαγή της κοινωνίας. Μορφές: φασισμός, 
εθνικοσοσιαλισμός, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, αναρχισμός κ.λπ. 
4. Πολιτική κοινωνικοποίηση: η συστηματική προσπάθεια μιας κοι-

νωνίας να μεταδίδει στο άτομο τις πολιτικές της αξίες, γνώσεις και στά-
σεις, ώστε το άτομο να μεταμορφωθεί σε πολίτη, δηλαδή άτομο που ενδι-
αφέρεται και συμμετέχει συνειδητά στα κοινά.  

5. Πολιτική συνείδηση: η επίγνωση του πολίτη ότι ο ίδιος είναι υπεύ-
θυνος –με τις επιλογές, τις αποφάσεις και τις πράξεις του– για τη δια-

μόρφωση της δημόσιας ζωής στη χώρα του.  
6. Πολιτικοί θεσμοί: οι θεσμοί που αναφέρονται στη δημιουργία και 
διατήρηση της εξουσίας, την κατανομή και την άσκησή της από διάφορα 

κέντρα (Κοινοβούλιο, διοικητικοί θεσμοί, νομαρχίες, τοπική αυτοδιοίκη-
ση, εκλογές, δικαστήρια, σωφρονιστικό σύστημα, Κράτος, Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κ.λπ.). 
7. Εξουσία: η δύναμη μιας ομάδας ανθρώπων να ρυθμίζουν με τις απο-
φάσεις τους τη ζωή ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων.  

8. Χαρισματική εξουσία: ο όρος αναφέρεται στην άσκηση εξουσίας από 
ένα πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες και ι-
κανότητες, με αποτέλεσμα τα άτομα οδηγούνται σε υπακοή και να μην 

ασκούν κριτικό έλεγχο στις αποφάσεις του.  
9. Κατεστημένο: ομάδα ισχυρών προσώπων που επηρεάζουν ή ελέγ-

χουν την πολιτική, την οικονομία κ.λπ. και υποστηρίζουν το παραδοσια-
κά αποδεκτό.  
10. Κυρίαρχη ιδεολογία: η ιδεολογία της άρχουσας τάξης.  

11. Πολίτευμα: το πολιτειακό καθεστώς (δημοκρατία, μοναρχία, προε-
δρική δημοκρατία, κομμουνισμός κ.λπ.) που επικρατεί σε μια χώρα και 
στο σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την άσκηση της πολιτικής εξου-

σίας σε ένα κράτος. 
12. Ολοκληρωτισμός: μονοκομματικό δικτατορικό σύστημα διακυβέρ-

νησης που επιδιώκει να χειραγωγήσει τους πολίτες με την προπαγάνδα, 
με σκοπό να περιορίσει τις ελευθερίες τους και να τους υποτάξει στη θέ-
ληση της κρατικής εξουσίας.  

13. Απολυταρχία: πολιτειακό σύστημα κατά το οποίο ο ανώτατος άρχο-
ντας έχει την απόλυτη εξουσία. Ο όρος αναφέρεται στα καθεστώτα που 

εδραιώθηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη μετά τη φεουδαρχία, κατά τα 



[198] 

 

οποία ο μονάρχης είχε απεριόριστες εξουσίες που αποσκοπούσαν στην 
αποδυνάμωση των τοπικών αριστοκρατιών και της Εκκλησίας. 

14. Δικτατορία: η εξουσία του δικτάτορα, το πολίτευμα όπου η εξουσία 
ασκείται απολυταρχικά από ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με χρήση 

βίας, κατάργηση της νόμιμης εξουσίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.  
15. Δημοκρατία: το πολίτευμα κατά το οποίο η εξουσία πηγάζει από τον 
λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κυρί-

αρχο χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψη-
φοφορία των πολιτών, που στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. 
16. Λαϊκή κυριαρχία: δημοκρατική αρχή σύμφωνα με την οποία πηγή 

όλων των εξουσιών είναι ο λαός μέσω των δικαιωμάτων του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, της πολιτικής δράσης κ.λπ.  

17. Κοινωνικό κράτος: το κράτος που κατοχυρώνει τα κοινωνικά δι-
καιώματα (εργασία, παιδεία, στέγη, ασφάλιση, περίθαλψη), με σκοπό να 
μειώσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και να διαμορφώσει 

αποδεκτές συνθήκες ζωής για τους ασθενέστερους.  
18. Κράτος δικαίου: το κράτος που σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, 

εγγυάται την προάσπισή τους και ασκεί την εξουσία με δημοκρατικά θε-
σπισμένους κανόνες.  
19. Διάλογος: στην πολιτική ορολογία και πρακτική η λέξη χρησιμο-

ποιείται με ειδική σημασία, για να δηλώσει τη συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και την προϊσταμένη 
αρχή, σε εργαζόμενους και την εργοδοσία κ.λπ.  

20. Ελευθερία: η απουσία κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού καταναγκα-
σμού, το δικαίωμα του ανθρώπου να εκφράζεται και να ζει χωρίς εμπό-

δια σε κάθε τομέα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Στην 
περίπτωση των κρατών σημαίνει την εθνική ή πολιτική ανεξαρτησία, την 
αυτοτέλεια. 

21. Πολυφωνία: η δυνατότητα να υπάρχουν και να εκφράζονται πολλές 
απόψεις για το ίδιο θέμα.  
22. Πλουραλισμός: αντίληψη που υποστηρίζει την πολλαπλότητα, δη-

λαδή τη δυνατότητα αρμονικής και γόνιμης συνύπαρξης πολλών και δι-
αφορετικών ιδεών και αντιλήψεων. Ο πλουραλισμός ως πολιτική θεωρία 

υποστηρίζει ότι η πολιτική κυριαρχία δεν αποτελεί μονοπώλιο μίας ομά-
δας ή μίας τάξης, αλλά πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία και τη συ-
γκατάθεση της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου.  

23. Ευθύνη: υποχρέωση για λογοδοσία, δηλαδή η ηθική ή νόμιμη υπο-
χρέωση του ατόμου να δίνει λόγο για τις πράξεις του.  

24. Κοινά: τα δημόσια πράγματα, δηλαδή οι υποθέσεις και τα προβλή-
ματα που απασχολούν το σύνολο των πολιτών. 
25. Συμμετοχή στα κοινά: η έμπρακτη –άμεση ή έμμεση– παρέμβαση 

των πολιτών στη δημόσια ζωή με σκοπό την κοινή αντιμετώπιση των ζη-
τημάτων που τους αφορούν.  
26. Κοινωνία των πολιτών: το σύνολο των οργανωμένων ενεργών πολι-

τών που αναπτύσσουν συλλογική δράση για να εξυπηρετήσουν μέσω ενός 
δημοκρατικού διαλόγου το γενικό συμφέρον.  

27. Ακτιβισμός: πολιτική αντίληψη ή πρακτική που εκφράζεται με ε-
ντυπωσιακές ενέργειες για την επίτευξη συλλογικών στόχων, π.χ. διαδη-
λώσεις, διαμαρτυρίες μέσω διαδικτύου («διαδικτυακός ακτιβισμός»).  
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28. Δημοκρατικό έλλειμμα: απουσία δημοκρατικότητας. Ο όρος χρη-
σιμοποιείται για να τονίσει ότι τα θεσμικά όργανα μιας κοινωνίας ή ενός 

διακρατικού οργανισμού είναι απρόσιτα στον πολίτη εξαιτίας της περί-
πλοκης λειτουργίας τους. Επομένως, ο πολίτης αποκλείεται από τη συμ-

μετοχική δράση.  
29. Προπαγάνδα: η συστηματική προσπάθεια για διάδοση ιδεών, αρ-
χών, δογμάτων κ.λπ. Είδη: εμπορική, πολιτική.  

30. Γραφειοκρατία: η διεκπεραίωση διοικητικής υπηρεσίας με υπερ-
βολική προσήλωση στους τύπους και με αδιαφορία για την ουσία. Η δι-
εκπεραίωση της εργασίας γίνεται συνήθως με τρόπο σχολαστικό και με 

προσκόλληση στις τυπικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
στην επίλυση των ζητημάτων και την ταλαιπωρία των πολιτών.  

31. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδια-
στολή προς τη γραφειοκρατία και σημαίνει τη χρήση της υψηλής τεχνο-
λογίας από το κράτος για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που 

αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε 
να γίνει πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και λιγότερο γραφειοκρατική.  

32. Δημαγωγός: πρόσωπο που προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
του λαού με απατηλά μέσα (κολακείες και υποσχέσεις) προκειμένου να 
αποκομίσει πολιτικά οφέλη. 

33. Καιροσκοπισμός: η επίμονη αναζήτηση συνθηκών πρόσφορων για 
εκμετάλλευση, χωρίς δισταγμούς ηθικού χαρακτήρα. Ο όρος χρησιμο-
ποιείται για να χαρακτηρίσει την επιδίωξη ενός πολιτικού να εξασφαλίσει 

πολιτικά οφέλη εκμεταλλευόμενος οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές 
καταστάσεις, ώστε να αυξήσει την επιρροή του στον λαό.  

34. Πατερναλισμός: η άσκηση πολιτικής με στόχο τον έλεγχο και την 
κυριαρχία επί των πολιτών, υπό το πρόσχημα της προστασίας.  
35. Λαϊκισμός: πολιτική πρακτική που αποσκοπεί στον προσπορισμό 

πολιτικού οφέλους με προγράμματα και ενέργειες που φορτίζουν συναι-
σθηματικά έναν λαό και ακυρώνουν την κριτική και τον έλεγχο.  
36. Ευνοιοκρατία: η αρχή σύμφωνα με την οποία προτιμούνται σε ανώ-

τερες θέσεις και αξιώματα οι συγγενείς, οι φίλοι και γενικά οι ευνοούμε-
νοι αυτών που έχουν μια εξουσία, αντί των ικανών και κατάλληλων γι` 

αυτά τα αξιώματα και τις θέσεις. 
37. Οικογενειοκρατία - νεποτισμός: η εκμετάλλευση από κάποιον 
του αξιώματος ή της θέσης που κατέχει για να προωθήσει συγγενικά ή 

άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του σε θέσεις και αξιώματα χωρίς αξι-
οκρατικά κριτήρια. 

38. Αξιοκρατία: η αντίληψη σύμφωνα με την οποία επιλέγονται οι άξιοι, 
οι ικανοί, για να αναλάβουν τις διάφορες θέσεις στον δημόσιο ή στον ιδι-
ωτικό τομέα. Με βάση την αντίληψη αυτήν, η επιλογή γίνεται με μοναδι-

κό κριτήριο τα προσόντα του ατόμου και όχι την καταγωγή, τη συγγένεια, 
την κοινωνική θέση ή άλλα παρόμοια κριτήρια.  
40. Λαϊκότητα: το γνήσιο λαϊκό στοιχείο. Στην πολιτική χρησιμοποιείται 

σε αντιδιαστολή προς τον λαϊκισμό και αναφέρεται στην πολιτική που 
αποσκοπεί στην αναβάθμιση του λαού και τη συμμετοχή του στο κοινω-

νικοπολιτικό γίγνεσθαι.  
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41. Μεσσιανισμός: η τυφλή πίστη μιας κοινωνικής ομάδας σε έναν ηγέ-
τη, με την ελπίδα ότι θα τη λυτρώσει από συσσωρευμένα οικονομικά ή 

κοινωνικά προβλήματα χωρίς τη δική της συμμετοχή.  
42. Παρεμβατισμός: η πολιτική κατεύθυνσης της οικονομίας από το 

κράτος, η επέμβαση του κράτους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη ρύθ-
μιση της λειτουργίας τους με βάση το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον, 
δηλαδή η αντίληψη που πρεσβεύει ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει 

σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, οι συνθήκες εργασίας, η 
διανομή του εισοδήματος, η ανεργία, η παιδεία, η ασφάλιση, η προστα-
σία του περιβάλλοντος και γενικά ό,τι αφορά στην οικονομική ζωή.  

43. Μαζοποίηση: το φαινόμενο κατά το οποίο καταργείται η ατομική 
βούληση, το άτομο παθητικοποιείται, αποκτά αγελαία νοοτροπία, δηλα-

δή μετατρέπεται σε άβουλο μέλος της μάζας.  
44. Ομάδες πίεσης - λόμπι: ο όρος στα αγγλικά σημαίνει τον προθά-
λαμο και μεταφορικά αναφέρεται σε ομάδες οικονομικών και κοινωνικών 

συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τα πρόσωπα που λαμβά-
νουν αποφάσεις και ασκούν εξουσία για να επιτύχουν τους ιδιαίτερους 

στόχους τους (π.χ. λόμπι αγροτών, πετρελαίου, βιομηχάνων κ.λπ.). Οι 
ομάδες αυτές έχουν μεγάλη οικονομική ή πολιτική δύναμη. 
45. Διαπλοκή: το πλέγμα νόμιμων ή άνομων αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα 

σε ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, το οποίο στηρίζεται στην αμοιβαιό-
τητα συμφερόντων και δημιουργεί φαινόμενα διαφθοράς στον δημόσιο 
βίο. 

46. Δογματισμός: κρίση αυθαίρετη που δεν επιδέχεται αντίρρηση. Ο 
όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή προς την ελεύθερη ανεξάρτητη 

σκέψη, που δέχεται τον διάλογο και την αξιολόγηση των επιχειρημάτων 
ως μέσο εύρεσης της αλήθειας. 
47. Ιδεοληψία: η παθολογική προσήλωση και εμμονή ανθρώπων ή κοι-

νωνικών ομάδων σε μια ιδέα ή σε ένα δόγμα.  
48. Φανατισμός: υπερβολική αφοσίωση σε ιδέες, αντιλήψεις κ.λπ., που 
εξωθεί στον παραλογισμό και στην έχθρα προς τους αντιφρονούντες. Ο 

φανατισμός οδηγεί στη μισαλλοδοξία. 
49. Φονταμενταλισμός: θρησκευτική τάση και αντίληψη συντηρητική 

και αντιδραστική, που αρνείται κάθε νεωτερισμό στη θρησκεία· κατ’ επέ-
κταση, κίνηση, συμπεριφορά ή στάση που δίνει έμφαση στην αυστηρή 
και σχολαστική προσκόλληση σε ένα πλαίσιο βασικών αρχών.  

50. Δίκαιο: σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή, η πα-
ραβίαση των οποίων συνεπάγεται κυρώσεις.  

51. Νόμοι: γραπτοί κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από μια πολιτεία 
και ρυθμίζουν υποχρεωτικά τις σχέσεις κάθε πολίτη με την εν λόγω πολι-
τεία και με τους άλλους πολίτες. 

52. Ποινικός σωφρονισμός: η τιμωρία και οι μέθοδοι που χρησιμο-
ποιεί η πολιτεία για την κοινωνική επανένταξη όσων έχουν καταδικαστεί 
για εγκληματικές πράξεις. 

53. Δικαστική πλάνη: η καταδίκη και τιμωρία ενός ανθρώπου από ένα 
(ποινικό) δικαστήριο για έγκλημα που δεν έχει διαπράξει.  

 
 

 



[201] 

 

Διεθνής κοινότητα - Διακρατικές σχέσεις 
 
1. Εθνικό κράτος: το κράτος που έχει συγκροτήσει ένα έθνος στο έδα-

φος όπου διαμένει. Τα εθνικά κράτη προέκυψαν από τη διάλυση των με-
γάλων αυτοκρατοριών. Ο όρος αναφέρεται στην παραδοσιακή μορφή του 
κράτους όπως αυτό συγκροτήθηκε τους δύο τελευταίους αιώνες. 

2. Αρχή των εθνοτήτων: η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε έθνος έ-
χει το δικαίωμα να συγκροτήσει κράτος στο έδαφος όπου διαμένει.  

3. Αυτοδιάθεση: η πεποίθηση ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να συ-
γκροτεί ανεξάρτητο κράτος και να καθορίζει τη μορφή της διακυβέρνη-
σής του.  

4. Αυτοκρατορία: με την κυριολεκτική σημασία, το κράτος που περι-
λαμβάνει πολλά έθνη και ασκεί συγκεντρωτική και απολυταρχική διοί-

κηση (π.χ. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική, Ρωσική, Βρετανική κ.λπ.). 
Μεταφορικά, ο όρος σημαίνει μεγάλο εμπορικό, οικονομικό οργανισμό 
που ελέγχεται από ένα πρόσωπο ή ομάδα. 

5. Αποικιοκρατία: θεωρία ή στάση που ευνοεί τον αποικισμό ως μέθοδο 
άσκησης πολιτικής κυριαρχίας. Με τον όρο αυτόν δηλώνεται και το κα-
θεστώς κατά το οποίο ορισμένες χώρες αποτελούν κτήσεις άλλων χωρών, 

εξαρτώνται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά από αυτές.  
6. Ιμπεριαλισμός/επεκτατισμός: η τάση για επέκταση της πολιτικής 

και οικονομικής επιρροής ενός κράτους σε άλλες χώρες, κυρίως με τη 
χρησιμοποίηση της στρατιωτικής του ισχύος. 
7. Διεθνής κοινωνία: τα κράτη και έθνη που δρουν στον ενιαίο χώρο 

της υφηλίου.  
8. Διεθνείς σχέσεις: οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών 

που μετέχουν στη διεθνή κοινωνία.  
9. Εξωτερική πολιτική: η πολιτική που αναφέρεται στις σχέσεις ενός 
κράτους με τις ξένες χώρες για την καλύτερη δυνατή προώθηση των θέ-

σεών του και την προάσπιση των εθνικών του συμφερόντων.  
10. Παγκοσμιοποίηση: η δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς όπου 
προϊόντα και πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα, η αντίληψη ότι ο κό-

σμος αποτελεί μία ενιαία οικονομική επικράτεια.  
11. Διεθνισμός: η σύγχρονη αντίληψη ότι είναι αναγκαία η συνεργασία 

των εθνών για τα πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητή-
ματα.  
12. Υπερεθνικοί οργανισμοί: κανόνες και διατάξεις που ισχύουν για 

συγκεκριμένα κράτη και έθνη που συμμετέχουν σε αυτούς, οι οποίοι 
καθορίζουν τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις όσο και ένα τμήμα των εσωτερι-
κών τους κανόνων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση).  

13. Ευρωπαϊκή Ένωση: η οικονομικοπολιτική ένωση ορισμένων ευρω-
παϊκών χωρών οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για την ειρή-

νη και την ευημερία. Τα κράτη-μέλη της έχουν θεσπίσει κοινά θεσμικά 
όργανα στα οποία εκχωρούν ορισμένες εξουσίες τους, ώστε να λαμβάνο-
νται δημοκρατικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος.  
14. Ευρωπαϊκές αξίες: οι αξίες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της 

σύγχρονης Ευρώπης και αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Οι αξίες αυτές είναι: ο ανθρωπισμός, η ειρήνη, η δημοκρατία, η ισότητα, 
η ανεκτικότητα. 

15. Ευρωπαϊκή ταυτότητα: το κοινό αίσθημα ή κοινή συνείδηση ότι 
ανήκουμε στην ίδια κοινότητα και μοιραζόμαστε την ίδια κοινή ιστορική 

πορεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.  
16. Ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού: οι ιστορικές αφετηρίες που 
διαμόρφωσαν την πολιτιστική φυσιογνωμία της Ευρώπης: ο αρχαίος ελ-

ληνικός και ρωμαϊκός πολιτισμός, η Αναγέννηση και ο ευρωπαϊκός Δια-
φωτισμός.  
17. Ευρώπη των πολιτών: το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προ-

ασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών της και να θεμελιώσει τη λειτουργία 
της στην ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 

που αφορούν στο μέλλον τους. 
18. Ειρήνη: κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, 
συγκρούσεις ή αναταραχές μεταξύ κρατών ή στο εσωτερικό ενός κράτους. 

19. Πόλεμος: 1) η ένοπλη σύρραξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών· 
2) η χρονική διάρκεια εχθροπραξιών (εμπόλεμη κατάσταση)· 3) πυρηνι-
κός/βιολογικός/χημικός πόλεμος: πόλεμος κατά τον οποίο χρησιμοποι-
ούνται ανάλογα όπλα· 4) εμφύλιος πόλεμος: ο πόλεμος μεταξύ οργανωμέ-

νων πολιτικών μερίδων του ίδιου έθνους· 5) ιερός πόλεμος: πόλεμος που 
διεξάγεται για θρησκευτικούς λόγους. 
20. Θερμός πόλεμος: η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ χωρών ή μεγάλων 

κοινωνικών ομάδων.  
21. Ψυχρός Πόλεμος: όρος που χρησιμοποιήθηκε από το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου για να χαρακτηρίζει την ένταση στον πολιτικό, δι-
πλωματικό και στρατιωτικό τομέα που επικράτησε σε διάφορες χρονικές 
περιόδους (1947-1991) ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην ΕΣΣΔ. 

22. Προληπτικός πόλεμος: πόλεμος που διεξάγει μια χώρα εναντίον 
μιας άλλης με τη δικαιολογία της αυτοάμυνας, χωρίς να έχει δεχτεί κα-
μία επιθετική ενέργεια. Ο προληπτικός πόλεμος συνιστά παραβίαση του 

διεθνούς δικαίου.  
23. Πολιτισμός πολέμου (κουλτούρα του πολέμου): το σύστημα των 

αντιλήψεων και των αξιών που δέχονται τη βία και τον πόλεμο ως μονα-
δικά μέσα για την επιβολή της κυριαρχίας πάνω σε λαούς και ανθρώ-
πους.  

24. Πυρηνική ενέργεια: η ενέργεια που προέρχεται από πυρηνική α-
ντίδραση. 

25. Πυρηνική δύναμη: χώρα που κατέχει ατομικά/πυρηνικά όπλα. 
26. Παράπλευρες απώλειες: κατ’ ευφημισμόν όρος με τον οποίο χα-
ρακτηρίζονται οι άμαχοι που σκοτώνονται ή τραυματίζονται από λάθος 

κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων. 
27. Τρομοκρατία: πράξεις βίας (π.χ. απαγωγές, τοποθετήσεις βομβών 
κ.ά.) τις οποίες χρησιμοποιούν επαναστατικές οργανώσεις για να πετύ-

χουν τους σκοπούς τους. 
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