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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  11ηη    

ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

ΕΕππιισσττήήμμηη::  Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν 
τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα.  

ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα::Το σύνολο των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να παράγουμε α-
γαθά για επιβίωση ή να μεταλλάσσουμε την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων.  

ΕΕκκμμηηχχάάννιισσηη::Σχέδιο ανάπτυξης, δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ρυθμό, την επαναληπτικότητα, 
την ορθολογική απόδοση της μηχανής - αυτοματισμός. 

ΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟ  
Οι αφάνταστες κατακτήσεις της τεχνικής άλλαξαν τον τρόπο ζωής και επέδρασαν βαθύτατα στη 

διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της σύγχρονης εποχής. Θα πρέπει, όμως να τονίσουμε ότι η τεχνο-
λογική ανάπτυξη έχει και ωφέλιμες και αρνητικές επιδράσεις. Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε 
ότι δεν ευθύνεται η τεχνολογία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αυτή 
δεν είναι παρά ένα όργανο, ένα μέσο, που παρέχει στον άνθρωπο δύναμη, η οποία μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την ευτυχία ή για τη δυστυχία του. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έθεσε τις βάσεις για την αυτονόμηση του ανθρώπου σε πολλαπλά επί-
πεδα. Υποστηρίζεται ότι μέσω της εξέλιξης της τεχνικής συντελείται «μια αποκατάσταση κι επαναφο-
ρά στην εξουσία και τη δύναμη...που είχε (ο άνθρωπος) στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας». Η δύ-
ναμη αυτή άνοιξε δυνατότητες ελευθερίας και έγινε αυτοσκοπός. Στη μέθη που δημιουργήθηκε ο 
άνθρωπος έφτασε στην ύβρη. Τα ανθρώπινα μεγέθη και όρια ξεπεράστηκαν.  

Το πρόβλημα, λοιπόν, βρίσκεται στην απληστία και στην απερισκεψία του σύγχρονου ανθρώπου, 
ο οποίος από κύριος έγινε δούλος της μηχανής. Θα πρέπει, λοιπόν, να καταβάλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών του τεχνικού πολιτισμού και την αξιοποίη-
ση των ωφελημάτων του.  

ΩΩΦΦΕΕΛΛΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
Ο άνθρωπος ερμήνευσε τα φυσικά φαινόμενα, υπέταξε σε  ένα σημαντικό βαθμό τη φύση και ε-

λάττωσε την εξάρτησή του από αυτή. Ελέγχει πλέον, σχεδόν απόλυτα τις φυσικές δυνάμεις - απαλλα-
γή από φυσικούς κινδύνους - νέες πηγές ενέργειας.   

Επιτεύχθηκε η μαζική παραγωγή φθηνότερων αγαθών, γεγονός που έκανε προσιτά στις πλατιές 
μάζες πληθώρα νέων προϊόντων. Διευκολύνθηκε η καθημερινή ζωή, αφού επιλύθηκαν πρακτικά προ-
βλήματα διαβίωσης και μειώθηκε ο σωματικός μόχθος, που ήταν αναγκαίος για την περαίωση ποικί-
λων εργασιών. Δημιουργήθηκαν νέοι τομείς απασχόλησης, νέα επαγγέλματα.     

Τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας ελαχιστοποίησαν τις αποστάσεις και έκαναν πιο 
εύκολη την επικοινωνία λαών και πολιτισμών. Αύξηση των γνώσεων και των πληροφοριών. Μέσα ε-
νημέρωσης, Internet, τράπεζες πληροφοριών επιτρέπουν τη μαζική πρόσβαση στην πληροφορία - 
αμφίδρομες πολιτιστικές ανταλλαγές. 

Οι υλικές επιτεύξεις που έκαναν τη ζωή πιο άνετη και πιο πλούσια σε μέσα, σε συνδυασμό με την 
πρόοδο της ιατρικής αύξησαν το μέσο όρο ζωής. Διευρύνθηκαν τα όρια του επιστητού και διαμορ-
φώθηκαν οι προϋποθέσεις για την παραπέρα ανάπτυξη της επιστήμης. Αντιμετώπιση επιδημιών -  
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης - ευκολίες στην καθημερινότητα - αποτελεσματικότητα στην 
παραγωγή - εξοικονόμηση ζωτικού χρόνου. 

Με τα υψηλής τεχνολογίας τεχνικά και οπτικοακουστικά μέσα επιτυγχάνεται η διάδοση των επι-
τευγμάτων του πνευματικού πολιτισμού και η κοινωνικοποίηση της γνώσης. Έτσι, καταπολεμούνται η 
άγνοια, η αμάθεια, οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις. Ο τεχνολογικός πολιτισμός επαυξάνει την 
πεποίθηση του ανθρώπου στις ικανότητές του. Μετατόπιση των υπαρξιακών ζητουμένων από τη με-
ταφυσική στον ορθολογισμό - συνειδητοποίηση ότι είναι δρώσα βουλήση - απαλλαγή από προκατα-
λήψεις, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, άγνοια, ετεροδοξία. Διερεύνηση της τέχνης, προωθείται το αν-
θρώπινο δυναμικό και η φαντασία. 

ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
Η επέμβαση του ανθρώπου στη φύση ξεπέρασε το μέτρο και τη λογική, προκαλώντας την κατα-

στροφή του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Η ριζική διά-
σπαση με τη φύση και τους φυσικούς ρυθμούς, απειλεί την ίδια την επιβίωση του πλανήτη αλλά κυρί-
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ως τον πυρήνα της ανθρωπιάς- ξεκομμένοι από τις ρίζες μας εισπράττουμε την καθημερινή επιθετι-
κότητα του περιβάλλοντος, την οποία βγάζουμε στις σχέσεις και την καθημερινότητά μας.  

Η αύξηση της ανεργίας και η αχρήστευση πολλών εργαζομένων είναι αποτέλεσμα της υποκατά-
στασης του ανθρώπου από τη μηχανή.  

Η υπερκαταναλωτική μανία που κατατρύχει το σύγχρονο άνθρωπο ερμηνεύεται από τον πολλα-
πλασιασμό των δυνατοτήτων διοχέτευσης διαφημιστικών μηνυμάτων στο πλατύ κοινό και την ανάγκη 
προώθησης των προϊόντων, που παράγονται πλέον μαζικά. 

Ο μηχανοποιημένος και κατακερματισμένος χαρακτήρας της σύγχρονης εργασίας οδηγεί στην 
αποξένωση του δημιουργού από τα δημιουργήματά του και στην πνευματική μονομέρεια. Η υπαγω-
γή του μοντέλου ανάπτυξης στη λογική ενός κοινωνικού συστήματος βασισμένου στον πλουτισμό 
αυτών που κατέχουν τα μέσα παραγωγής, ευτέλισε την ανθρώπινη εργασία, εγκλώβισε τη δημιουργι-
κότητα στην επανάληψη, κατακερμάτισε την ανθρώπινη οντότητα, μηχανοποίησε το βίωμα του χρό-
νου, νομιμοποίησε την εξαθλίωση.    

Η ανάπτυξη των πολεμικών εξοπλισμών και η δημιουργία μέσων μαζικής καταστροφής απειλούν 
την ανθρωπότητα με ολοκληρωτικό αφανισμό (κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου). 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, γίνο-
νται όργανα προπαγάνδας και χαλιναγώγησης των μαζών. Διασπάστηκαν τα παραδοσιακά σημεία 
αναφοράς. Οι μηχανισμοί παραγωγής και διοχέτευσης πληροφοριών ελέγχουν συνειδήσεις, καθώς 
εκλείπει παντελώς το άμεσο βίωμα ως εμπειρία. Μαζικές επιταγές κουλτούρας νομιμοποιούν τη χει-
ραγώγηση. 

Η ανάπτυξη βιομηχανιών στις πόλεις είχε ως συνέπεια τη μετακίνηση μεγάλων πληθυσμιακών μα-
ζών από την περιφέρεια στα αστικά κέντρα. Η εντατικοποίηση και τυποποίηση του ρυθμού ζωής στις 
μεγαλουπόλεις οδηγεί στην αλλοτρίωση. Η δημιουργία κτηνωδών για τον άνθρωπο, αστικών κέ-
ντρων, έσπασε τον συνεκτικό ιστό της συλλογικότητας - ο σύγχρονος αστός έμεινε μετέωρος, συγχυ-
σμένος. Επικρατεί το άγχος, περιχαράκωση στη σφαίρα του ιδιωτικού.  

Η κονιορτοποίηση του ανθρώπινου προσώπου, η εσωτερική μοναξιά, το άγχος και η αγωνία που 
νιώθουν τα μέλη των σύγχρονων τεχνοκρατικών κοινωνιών παρεμποδίζουν τη δημιουργία ηθικά και 
πνευματικά ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Τα παραπάνω οδηγούν στην αποδιοργάνωση της 
προσωπικότητας και της συνοχής των κοινωνιών - αυτοαναίρεση ή κατάργηση του άλλου, ως ζωτικού 
σημείου αναφοράς - τελική καταφυγή η εικονική πραγματικότητα και μηχανοποιημένη ναρκισσιστι-
κή πραγμάτωση που αυτή προσφέρει. 

Η προσήλωση στην ύλη και η αδιαφορία για το πνεύμα, η αναζήτηση της δύναμης και του πλού-
του με κάθε μέσο οδηγούν στην έκλυση των ηθών και στον εκμαυλισμό των συνειδήσεων.  

Η πνευματική αδράνεια και η απώλεια της θέλησης για βαθιά σκέψη οφείλονται στην κυριαρχία 
του ορθολογισμού και στην πρακτικότητα του σύγχρονου πολιτισμού. 

ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
Ανθρωπιστική παιδεία, που θα αποσκοπεί στη δημιουργία αυτοδύναμων και πνευματικά ολοκλη-

ρωμένων προσωπικοτήτων ικανών να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ποτέ ως μέσο για κάποιο σκοπό, αλλά αυτός να θεωρείται τελικός σκοπός. Συνειδητοποίηση του 
προβλήματος σε όλη την έκταση και το βάθος του.  

Συμμετρική ανάπτυξη των δύο διαστάσεων του σύγχρονου πολιτισμού (υλική - πνευματική). Άρ-
ση της μονομέρειας και του κατακερματισμού του εσωτερικού κόσμου που έχει επιφέρει η εξειδί-
κευση. Ο ειδικός θα πρέπει να είναι πάνω από όλα άνθρωπος και να έχει συναίσθηση των ευθυνών 
του προς το κοινωνικό σύνολο.  

Συμφιλίωση με τη φύση και το συνάνθρωπο, αφού «ο ανθρωπισμός αρχίζει ακριβώς από τον ε-
ξανθρωπισμό της φύσης και από τον εξανθρωπισμό της σχέσης με τον άλλο». 

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι δεν γίνεται, αλλά και δεν ωφελεί  να επιστρέψουμε στην εποχή 
της πρωτόγονης τεχνολογίας. Η μόνη λύση, είναι να ξαναγίνουμε κύριοι της μηχανής και να τη θέ-
σουμε στην υπηρεσία του ανθρώπου. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  22ηη    

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗ  

ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΑΑ  
Η ανάγκη και η περιέργεια έστρεψαν τον άνθρωπο να αναζητήσει τους νόμους που διέπουν τη 

φύση, τον ίδιο του τον εαυτό, τις σχέσεις του με τους άλλους, παλαιότερους και σύγχρονους. Οι απα-
ντήσεις στα ερωτήματα ήταν αρχικά φιλοσοφικές και έγιναν επιστημονικές με διαρκή αγώνα, απέ-
κτησαν δηλαδή κύρος και αλήθεια, θεωρία και νόμους, εφαρμογές που τροποποίησαν την πραγματι-
κότητα. Ο άνθρωπος οφείλει την εκπληκτική πορεία, που έχει διαγράψει από τα σπήλαια της προϊ-
στορίας ως τις διαπλανητικές επιχειρήσεις, τις διαστημικές κατακτήσεις στην επιστήμη. Στη σύγχρο-
νη πραγματικότητα ο ρόλος του επιστήμονα είναι καθοριστικός και αποφασιστικός. Ο επιστήμονας 
είναι ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που εμπνέει και καθοδηγεί την κοινωνία, ο άνθρωπος που έχει 
συνειδητοποιήσει τον πρωτοποριακό ρόλο του, που έχει καταλάβει  πως η συμπεριφορά του αποτε-
λεί πρότυπο, είναι ο οδηγός, ο ταγός της κοινωνίας. Ο επιστήμονας είναι απαραίτητο να γίνεται ο 
εκφραστής της ενεργητικής πλευράς της γνώσης, η οποία λειτουργεί μέσω της ενεργητικής πρακτικής 
του ανθρώπου.  

Σε κρίσιμες ώρες που η ανθρωπότητα απειλείται και κινδυνεύει από την αρνητική χρήση της επι-
στήμης, που η απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, μιας ολοκληρωτικής καταστροφής επικρέμε-
ται πάνω μας ως άλλη «δαμόκλειος σπάθη», οι επιστήμονες πρέπει όχι απλώς να συμπορευτούν αλλά 
να προπορευθούν. Ο επιστημονικός βίος προϋποθέτει  ευθύνη, όταν το περιβάλλον εκπέμπει «απε-
γνωσμένα» σήμα κινδύνου, όταν η ζωή μας απειλείται από τη μηχανοποίηση, την αυτοματοποίηση. 
Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα, στην εποχή των ηλεκτρονικών εγκεφάλων, της επανάστα-
σης υψηλής τεχνολογίας, σε μια πραγματικότητα, που η επιστήμη ευδοκιμεί, ακμάζει και εξελίσσεται 
δυναμικά, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, που απορρέουν από την αρνητική χρήση της τεχνολογίας, 
όταν υποτάσσεται σε αλλότριους στόχους και μετατρέπεται από φίλο σε εχθρό και δυνάστη του αν-
θρώπου. Οι προβληματισμοί για το θέμα αυτό, που αποτελεί μια από τις ερεβώδεις πλευρές του 
σύγχρονου πολιτισμού, έχουν προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, αλλά η έμφαση δίνεται κυρίως στα 
μέσα μαζικής εξόντωσης και καταστροφής στους εξοπλισμούς και στις οικολογικές επιπτώσεις της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Για την αρνητική χρήση της επιστήμης είναι  αναγκαίο να διερευνήσουμε τις 
ευθύνες των φορέων της επιστήμης, των επιστημόνων.  

Η επιστήμη δεν είναι μόνο θεωρητική γνώση, γιατί γνωρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες και προσπα-
θεί να τις θεραπεύσει. Ο επιστήμονας που έχει επίγνωση της κοινωνικής του αποστολής αγωνίζεται 
για τη θεραπεία των ανθρωπίνων αναγκών. Ο πραγματικός επιστήμονας αποβλέπει στο κοινωνικό και 
όχι στο ατομικό του συμφέρον. Με όλες τις δυνάμεις του επιδιώκει να υπηρετήσει την πατρίδα του 
και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πολλές φορές γίνεται και μάρτυρας της επιστήμης του, δηλαδή 
θυσιάζεται για το καλό της επιστήμης και της κοινωνίας. 

Ο ηθικός και έντιμος επιστήμονας δεν καπηλεύεται (εκμεταλλεύεται) τις επιστημονικές του γνώ-
σεις για την ατομική του ευδοκίμηση (προκοπή). Δε γίνεται ποτέ επαγγελματίας, ασκώντας την επι-
στήμη του ως βιοποριστικό επάγγελμα. Επειδή θέλει να είναι άξιος της αποστολής του, γίνεται λει-
τουργός της επιστήμης του. Εξειδικεύεται σε έναν τομέα της επιστήμης του, χωρίς να αγνοεί τους 
παρεμφερείς τομείς. Έτσι δεν κινδυνεύει να φτάσει στην πνευματική μονομέρεια. Ως ερευνητής προ-
σπαθεί να εξιχνιάσει κάθε πτυχή της επιστήμης του. Πάντοτε διαφωτίζει τους συμπολίτες του και 
τους άρχοντες σχετικά με τα πορίσματα της επιστημονικής του έρευνας. Δεν ακολουθεί το παλιό 
σύνθημα «η επιστήμη για την επιστήμη», αλλά το νέο σύνθημα «η επιστήμη για τον άνθρωπο».  

Οι επιστήμονες δεν είναι μια ανεξάρτητη κάστα ανθρώπων, είναι μέλη κοινωνιών και πολίτες. Οι 
επιστήμονες δεν εργάζονται σε πολιτικοκοινωνικό κενό, σε «γυάλινους πύργους», σε «αποστειρωμένα 
δωμάτια» άρα οφείλουν να σέβονται την κοινωνία, έχουν την ιερή υποχρέωση να μάχονται με όλες 
τις δυνάμεις τους για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αρκού-
νται, να περιορίζονται σε ένα παθητικό ρόλο, προβάλλοντας ως επαρκή δικαιολογία την ουδετερότη-
τά τους. Η επιστημονική ιδιότητα δεν πρέπει να υποκαθιστά όλες τις άλλες, ούτε να προβάλλεται ως 
«άλλοθι» για τη μη συμμετοχή στις διαδικασίες εκείνες που καθορίζουν την πορεία προς το μέλλον. 
Η επιστήμη δεν είναι μια υπερβατική, μεταφυσική ιδιότητα αλλά κοινωνική δραστηριότητα. Ως μέλη 
της κοινωνίας και της πολιτείας οι επιστήμονες έχουν κοινωνικές και ηθικές ευθύνες. Δεν έχουν το 
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δικαίωμα να υποκαθιστούν το χρέος προς τον άνθρωπο και την κοινωνία, με το χρέος προς την επι-
στήμη.  

Το σύνθημα «η επιστήμη για την επιστήμη» είναι αφελές και επικίνδυνο. Είχε κάποιο βαθύτερο 
λόγο να διατυπωθεί με τόση αδιαλλαξία, γιατί έπρεπε να μη νομιμοποιηθεί η δουλεία της επιστημο-
νικής εργασίας σε αλλότριες και ύποπτες σκοπιμότητες και βλέψεις. Άνθρωποι, όμως, ιδιόρρυθμοι 
και εκκεντρικοί το ερμήνευσαν κατά λέξη και το έκαναν πρόσχημα για να δικαιολογήσουν τη φιλαυ-
τία και τη δειλία τους. Τη νοοτροπία αυτή διατυπώνει παραστατικά ο C.P.Snow: «Εμείς φτιάχνουμε τα 
εργαλεία. Με αυτό τελειώνει το δικό μας καθήκον. Εξαρτάται από σας τους υπόλοιπους, τους πολιτικούς, να 
πείτε πως πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς  που οι περισσότε-
ροι από μας τους θεωρούν κακούς. Αν είναι έτσι λυπούμαστε, αλλά σαν επιστήμονες, δε μας ενδιαφέρει».  

Κανένα δε μπορούν να πείσουν  οι «σοφοί» αυτοί πως, όταν έφτιαχναν τα καταπληκτικά «εργαλεί-
α» τους, δεν ήξεραν τι αποτελέσματα θα είχαν. Πολύ περισσότερο που όλος ο κόσμος ξέρει πια τι 
αποτελέσματα είχαν και έχουν τα εργαλεία αυτά. Κι όμως οι επιστήμονες εξακολουθούν, ιδιοφυείς 
και τιμημένοι να σκάβουν ασταμάτητα στο ορυχείο του αφανισμού! Από έρωτα για την «αφηρημένη» 
επιστήμη τάχα; Από ασίγαστη δίψα γνώσης; Από ανάγκη να βεβαιώσουν τις απέραντες δυνατότητες 
του ανθρώπου-όποιες κι αν είναι οι συνέπειες αυτών των κατακτήσεων»; Είναι αναγκαίο να καταλά-
βουν όλοι πως η άκρα ευλάβεια προς την αλήθεια είναι αρετή του ερευνητή, ο «επιστημονισμός» ό-
μως με το νόημα της αποκλειστικότητας και της αυτάρκειας του θεωρητικού λόγου αποτελεί εκτρο-
πή. Η σχέση επιστήμης και ευθύνης έχει πάψει από καιρό να είναι ένα απλό και θεωρητικό πρόβλη-
μα. Η Χιροσίμα αλλά και οι βιομηχανίες του ολέθρου, που «ευδοκιμούν» σήμερα, το έκαναν πολύ 
πρακτικό. Η επιστήμη πρέπει να πάρει άλλο νόημα, να αποκτήσει άλλο προσανατολισμό. Το «είμαι 
ερευνητής, άλλοι έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή», είναι ένα  βολικό «άλλοθι». Τα άλλοθι όμως 
είναι για τους εγκληματίες δε μπορεί ο επιστήμονας, σαν Πόντιος Πιλάτος να «νίπτει τάς χείρας του» 
τη στιγμή που η ανθρωπότητα κινδυνεύει να σταυρωθεί πάνω στο σταυρό που κατασκεύασε η επι-
στήμη. 

Επιπλέον η επιστήμη είναι κοινωνική περιουσία, ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Αποτελεί τρα-
γική αντινομία της εποχής μας να παρατηρείται η ιδιοποίηση της επιστημονικής και τεχνικής ισχύος, 
δηλαδή η συγκέντρωση της δύναμης των γνώσεων σε «λίγα και άπληστα χέρια» για την εξυπηρέτηση 
ευτελών επιδιώξεων και συμφερόντων. Αποτελεί τραγική αντίφαση το γεγονός της υποδούλωσης του 
ανθρώπου στα επιτεύγματα και τα μέσα εκείνα με τα οποία πίστευε πως θα ανοίξει το δρόμο της α-
νάπτυξης και της προόδου. Οι προνομιακές υλικοτεχνικές δυνατότητες της επανάστασης υψηλής τε-
χνολογίας αξιοποιούνται από λίγους, με αποτέλεσμα η επιστήμη να απομακρύνεται  από τον άνθρω-
πο. Ο επιστήμονας έχει τη μεγάλη ευθύνη, ώστε η επιστήμη να είναι ουσιαστικά και όχι θεωρητικά 
κοινωνική περιουσία, ώστε ο «απλός» άνθρωπος να γνωρίζει, να έχει πρόσβαση στα επιτεύγματα και 
τις εφαρμογές της επιστήμης. 

Τέλος ο επιστήμονας παράγει γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Ευθύνεται για τη γνώση που πα-
ράγει κι οφείλει να υπολογίζει τις συνέπειες από τη χρήση ή κατάχρησή της στο παρόν και στο μέλ-
λον. Είναι μεγαλύτερες οι ευθύνες εκείνων των επιστημόνων που εργάζονται στις βιομηχανίες κατα-
σκευής όπλων μαζικής εξόντωσης και καταστροφής, στις λεγόμενες «βιομηχανίες του ολέθρου». 

«Ας το πάρουμε  μια για πάντα απόφαση, αφού μπήκαμε στο δρόμο των επιστημονικών και τεχνικών κατα-
κτήσεων, δε γίνεται πια να γυρίσουμε πίσω. Αλλά ούτε ωφελεί. Απάρνηση της προόδου σε αυτόν τον τομέα 
σημαίνει επάνοδο στη βαρβαρότητα. Ευτυχέστερη και ηθικότερη θα γίνει η ανθρωπότητα όχι δεσμεύοντας αλλά 
αφήνοντας πιο ελεύθερο ακόμη το πνεύμα. Η σωτηρία μας είναι όχι λιγότερη αλλά περισσότερη, πλατύτερη και 
βαθύτερη μάθηση», γράφει ο Παπανούτσος. Μόνο, όταν ο επιστήμονας ενστερνιστεί τις μεγάλες αξίες 
της ζωής, τις ανθρωπιστικές, θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να αποφύγει το δρόμο της καταστροφής, 
ώστε η επιστήμη να καταστεί ο «ευεργέτης» της κοινωνίας. Όταν το πάθος της προσφοράς προς το 
σύνολο εμφωλεύει στην ψυχή, στην καρδιά του επιστήμονα, ο άνθρωπος αυτός «υπηρετεί» την κοινω-
νία είναι έτοιμος για αναζητήσεις και δραστηριότητες, που θα δρομολογήσουν εξελίξεις στην κατεύ-
θυνση της προόδου, της ανάπτυξης.  

Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη όχι το μονοδιάστατο επιστήμονα που συσσωρεύει γνώσεις, αλλά τον 
ολοκληρωμένο άνθρωπο, που σέβεται την ανθρώπινη αξία. Η επιστημονική δραστηριότητα είναι α-
ναγκαίο να έχει ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, επίκεντρο της επιστήμης πρέπει να είναι ο άν-
θρωπος.  
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ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΘΘΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΦΦΟΟΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΑΑ  
1. Κατάρτιση στην ειδικότητά του: Ο επιστήμονας πρέπει να είναι καταποτισμένος στα επιστη-

μονικά προβλήματα και να έχει κατάρτιση στην ειδικότητά του. Για να πετύχει τους επιστημονικούς 
σκοπούς του, οφείλει να ανανεώσει τις επιστημονικές του γνώσεις με μεταπτυχιακές σπουδές, με σε-
μινάρια και επιστημονικά συνέδρια. Πρέπει να είναι φιλομαθής, για να γίνει και πολυμαθής, με έφε-
ση για μελέτη και δημιουργική περιέργεια. Η αγάπη για επιστημονική και αντικειμενική γνώση τον 
βοηθάει να γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο της επιστήμης του. Η αγάπη για μάθηση συνοδεύεται 
από την περιέργεια, η οποία είναι η αρχή της γνώσης. Ο φιλοπερίεργος επιστήμονας γίνεται ερευνη-
τής και εφευρέτης. Έτσι εκδηλώνει την αγάπη του για την επιστήμη, την εργατικότητα και τη συ-
νέπεια. Ο επιστήμονας δεν είναι επαγγελματίας αλλά λειτουργός. Δεν ασκεί βιοποριστικό επάγγελ-
μα, αλλά κοινωνικό λειτούργημα. Δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση των υλικών του αναγκών, αλλά 
στην προσφορά του στην κοινωνία. Ο επιστήμονας διακρίνεται για την εργατικότητά του. Δεν υπο-
λογίζει τους μόχθους και τις θυσίες για την επιστημονική του έρευνα. Ο συνεπής επιστήμονας προ-
σπαθεί να συμφωνούν τα «πιστεύω» του με τις πράξεις του 

2. Παρατηρητικότητα, ευστροφία και κρίση: Ο ερευνητής επιστήμονας έχει την ικανότητα να 
παρατηρεί προσεκτικά τα φυσικά ή τα κοινωνικά φαινόμενα, για να μπορεί να ανακαλύπτει νέες με-
θόδους έρευνας. Ο επιστήμονας που είναι προικισμένος με την ευστροφία είναι σε θέση να αντιλαμ-
βάνεται την αλλαγή των φυσικών ή των κοινωνικών φαινομένων (π.χ. τη μεταβολή της ενέργειας από 
θερμική σε ηλεκτρική ή η κατάργηση των ταξικών διαφορών). Πρέπει να είναι προικισμένος με κρι-
τική ικανότητα, για να μπορεί να χρησιμοποιεί την αναλυτική μέθοδο στην επιστημονική του έρευνα. 
Η κριτική ικανότητα του ερευνητή επιστήμονα συμπληρώνεται με τη συνθετική του ικανότητα, με 
τη βοήθεια της οποίας χρησιμοποιεί τη συνθετική μέθοδο στην επιστημονική του έρευνα. Έτσι δια-
τυπώνει ορισμούς. Αλλά χωρίς φαντασία ο ερευνητής επιστήμονας δεν μπορεί να εργαστεί επιστη-
μονικά. Με τη δημιουργική του φαντασία προβαίνει στο πείραμα, στους κατάλληλους συνδυασμούς 
των παραστάσεων προσθέτοντας ή αφαιρώντας ορισμένα στοιχεία, για να δημιουργήσει κατάλληλες 
συνθήκες για νεότερες εφευρέσεις. Η φαντασία ανήκει στις υψηλότερες πνευματικές λειτουργίες του 
ανθρώπου. 

3. Ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Ο ευσυνείδητος επιστήμονας τηρεί τον όρκο που έδωσε, 
όταν πήρε το πτυχίο του. Γι’ αυτό είναι επιμελής και δραστήριος. Έχει υψηλούς στόχους. Πιστεύει 
στις ηθικές αξίες και στα ανώτερα ιδανικά. Είναι αδέκαστος, φιλαλήθης και ειλικρινής. Ο υπεύθυνος 
επιστήμονας ξέρει ότι από τα επιστημονικά του πορίσματα μπορεί να ωφεληθεί ή να ζημιωθεί το 
κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτό προσέχει σε ποιους πρέπει να τα εμπιστευθεί. Όταν συμμετέχει στις υπο-
θέσεις της πολιτείας, τοποθετείται απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα με άξονες την 
ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη. Ο ανθρωπιστής επιστήμονας, επειδή αγαπά τον άνθρωπο, ενδιαφέρε-
ται για την εξύψωσή του. Φροντίζει για την ακεραιότητα και αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Προασπίζε-
ται την ελευθερία και μισεί τη βία. Αγωνίζεται για τον περιορισμό της δυστυχίας. Ο επιστήμονας 
είναι δίκαιος και ίσος σε όλες του τις πράξεις. Επειδή έχει δίκαιο χαρακτήρα, πράττει το ορθό με 
αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Επιτελεί το καθήκον του χωρίς να είναι ψυχρός και απάνθρωπος. Ο 
έντιμος επιστήμονας καθοδηγεί και εμπνέει τους άλλους με τις έντιμες και ηθικές ενέργειές του. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  33ηη    

ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ  

ΗΗ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ  ((ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ))  
 Ο όρος παιδεία χρησιμοποιείται με διπλή σημασία: δηλώνει πρώτα τις προσπάθειες που κατα-

βάλλει η πολιτεία για την οργάνωση της διαδικασίας της αγωγής και μάθησης, είναι δηλαδή η εκπαί-
δευση των νεαρών μελών μίας κοινότητας. Χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της αγωγής και της μάθη-
σης, δηλαδή των επιδράσεων του περιβάλλοντος και ειδικότερα των μεθοδευμένων επιδράσεων των 
παιδαγωγών  γονέων και εκπαιδευτικών - πάνω στο νέο. Συχνά χρησιμοποιείται για το αποτέλεσμα 
της αγωγής, για τη μόρφωση. Για να αποφεύγονται όμως οι συγχύσεις καλό είναι να χρησιμοποιού-
νται οι όροι «εκπαίδευση» και «παιδεία» με το πραγματικό τους εννοιολογικό περιεχόμενο: «εκπαί-
δευση» είναι ένα μέσο για την ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ατόμου, ενώ η «παιδεία» είναι ο κε-
ντρικός σκοπός, άρα και το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 Σε αντίθεση με άλλες εποχές, σήμερα υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα της εκπαίδευσης, χωρίς να αγνοείται ο ρόλος των ιδιαίτερων φυσικών ικανοτήτων του νέου, 
ρίχνεται όλο το βάρος στην επίδραση που θα ασκηθεί πάνω του, είτε γενικά από το περιβάλλον είτε 
ειδικότερα από το σχολείο. Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δείχνουν αυτήν την πίστη 
στη δύναμη της παιδείας να μορφώσει τον άνθρωπο. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα σε γενικές γραμμές 
επιδιώκει με τα μέσα που διαθέτει: να δραστηριοποιήσει και να κατευθύνει τις δυνάμεις τον νέου, για να 
προσαρμοστεί όσο γίνεται καλύτερα στο φυσικό και στο ιστορικό - κοινωνικό περιβάλλον, να βοηθήσει το νέο να 
αποκτήσει την ικανότητα να αλλάξει το περιβάλλον, να το τροποποιήσει, να το αναμορφώσει, για να πετύχει την 
ικανοποίηση των αναγκών και φιλοδοξιών του, να βοηθήσει το νέο να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, ώστε 
να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να αντιμετωπίσει με αυτοτέλεια 
αλλά και υπευθυνότητα τις απαιτήσεις του συλλογικού βίου. 

Και αυτά σημαίνουν ότι επιδιώκεται να αποκτήσει ο νέος τις ικανότητες να αποκομίζει γνώσεις 
από το φυσικό και ιστορικό κόσμο, να χειρίζεται με επιδεξιότητα υλικά και εργαλεία για να εκτελεί 
ένα έργο, να ζει αρμονικά με τους συνανθρώπους του, να συνεργάζεται μαζί τους, να  προσφέρει τις 
υπηρεσίες τον και να δέχεται τις δικές τους. 

 Είναι φυσικό κάθε κοινωνία να προσαρμόζει την αγωγή που προσφέρει στους νέους στις ανάγκες 
της και στις αντιλήψεις της. Η εκπαίδευση, λοιπόν, σε συγκεκριμένη εποχή και χώρο αποβλέπει στη διαμόρ-
φωση του ιδεατού ανθρώπου, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός σε αυτήν την εποχή. Το σημαντικότερο έργο 
της εκπαίδευσης είναι η ένταξη του νέου στο συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
Πέρα όμως από τις αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις στα προγράμματα εκπαίδευσης και στους σκο-
πούς που τίθενται σε κάθε εποχή, είναι γεγονός πως κάθε αγωγή έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει 
τον άνθρωπο. 

 Ένα από τα σημαντικότερα αγαθά με τα οποία φέρνει σε επαφή η εκπαίδευση είναι οι γνώσεις, 
που η σημασία τους είναι τεράστια για την κατανόηση του χώρου στον οποίο ζει ο άνθρωπος και για 
τη δημιουργική δραστηριότητα μέσα σε αυτόν. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλη η διαδικασία 
να προσεγγίσει ο άνθρωπος την αλήθεια και τη σκέψη των άλλων αναπτύσσει το πνεύμα, οξύνει την 
κρίση, ξυπνά τη δημιουργική φαντασία, διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες.  

Η επαφή του νου με την αλήθεια τον φωτίζει και τον απελευθερώνει από τις πλάνες και τις προκαταλήψεις 
που τον κρατούσαν ναρκωμένο και δέσμιό τους. Οι γνώσεις, όταν προσεγγίζονται σωστά, τρέφουν το 
πνεύμα. Σχολείο που προσφέρει αναμασημένες γνώσεις αλλά δεν καλλιεργεί τη φαντασία, τον κριτι-
κό στοχασμό και την εφευρετικότητα, έχει αποτύχει στο έργο του. Σε αυτήν την περίπτωση ο άν-
θρωπος μοχθεί για να γεμίσει τη μνήμη κι αφήνει το νου και τη συνείδηση κενά. 

 Εξίσου ευεργετική είναι η επίδραση της αγωγής και στην ψυχή και στο ήθος του ανθρώπου. 
Ειπώθηκε πως αυτή ημερώνει τον άνθρωπο. Έχει τη δύναμη να εξορίσει από την ψυχή την αγριότη-
τα και την αγροικία, το πάθος και την τυφλή παρόρμηση και να βάλει στη θέση τους την ημερότητα, 
την ευγένεια, το υψηλό συναίσθημα. Ο άνθρωπος γνωρίζει χάρη στην παιδεία καλύτερα και ουσια-
στικότερα τον εαυτό του, εκριζώνει αδυναμίες, αποβάλλει κακές έξεις και ρυθμίζει τη συμπεριφορά 
του ανάλογα με κάποιο δέον. Ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες της συλλογικής ζωής και εντάσσεται 
στις δραστηριότητές της. Καθώς έρχεται επίσης σε επαφή με την ομορφιά, πλουτίζει τις εμπειρίες 
του και καλλιεργεί την ευαισθησία του, εξευγενίζει τον εσωτερικό του κόσμο. Επιτυγχάνεται, έτσι, η 
εσωτερική ισορροπία και η ευρυθμία, που οδηγούν τελικά στην ευδαιμονία. 
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 Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ότι ενσταλάζει η παιδεία στην ψυχή του ανθρώπου τη 
συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης και του χρέους προς τους άλλους. Ελεύθεροι και υπεύθυνοι 
πολίτες, ικανοί να παίρνουν μέρος στις υποθέσεις του συνόλου και να χειρίζονται τις τύχες του, είναι 
αυτό που προσδοκά κανείς από ένα εκπαιδευτικό σύστημα ορθά προσανατολισμένο. 

Με όλα τα παραπάνω, ολοκληρώνεται ο άνθρωπος, μορφώνεται, παίρνει δηλαδή την ιδεατή μορφή. Ιδιαίτε-
ρες δεξιότητες, πνεύμα καλλιεργημένο, εκλεπτυσμένος εσωτερικός κόσμος, ευαισθησία μπροστά στην ομορφιά 
και, προπαντός, συνέπεια και υπευθυνότητα είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τον ιδεατό άνθρωπο. Και είναι με-
γάλο ευτύχημα για τον άνθρωπο ότι υπάρχει ένα μέσο, η συνεχής παιδεία, για τη βελτίωση του εαυ-
τού του. Αυτό όμως αυξάνει ταυτόχρονα και τις ευθύνες του ατόμου για τις παραλείψεις του στο θέμα της α-
γωγής του και ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να κρατάει σταθερά στην 
πρώτη θέση των προτεραιοτήτων της την παιδεία του λαού.  

ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  
α. Διαμόρφωση και ολοκλήρωση της προσωπικότητας: Ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος 

που θέτει η παιδεία είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Αυτή αναλαμβάνει να του 
διαμορφώσει έτσι τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις αξίες του, ώστε να είναι οργανικά συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και να του διασφαλίζουν κάθε φορά δημιουργικές και θετικές προσαρμογές στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του κοινωνικού περιβάλλοντος. Δηλαδή η παιδεία φροντίζει για όλο το πρό-
γραμμα ζωής του ατόμου στη δόμηση και στην προαγωγική εφαρμογή του. 

Συγκεκριμένα η παιδεία αναλαμβάνει αρχικά να διεγείρει, να αφυπνίσει και να αξιοποιήσει τις 
πνευματικές δυνάμεις τον ανθρώπου. Γι' αυτό και ο πρώτος ρόλος που καλείται να παίξει είναι η 
πνευματική καλλιέργεια. Εξάλλου όντας, εξ ορισμού, η παιδεία, σύνολο πνευματικών κατακτήσεων, έχει στε-
νή και άμεση σχέση με τον πνευματικό κόσμο τον ανθρώπου. 

Η πνευματική καλλιέργεια που παρέχει η παιδεία συνίσταται:  

Στην κατάρτιση τον ανθρώπου από άποψη γνώσεων: Οι γνώσεις αποτελούν τα απαραίτητα 
και αναγκαία βάθρα στήριξης τον προσωπικού οικοδομήματος. Οι γνώσεις αυτές αφορούν από τη 
μια τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και από την άλλη το χώρο που το περιβάλλει. Με τις πρώτες 
κατακτά την αυτογνωσία και με τις δεύτερες αποκτά συνείδηση του περιβάλλοντος. 

Ας δούμε αναλυτικότερα την αξία της αυτογνωσίας για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε καλύτε-
ρα αυτή την προσφορά της παιδείας. Με την αυτογνωσία το άτομο αποκρυπτογραφεί το «Είναι» του, 
ρίχνοντας άπλετο φως στα σκοτάδια του εσωτερικού του κόσμου. Εντοπίζει, συνειδητοποιεί και αξι-
ολογεί, μέσα από τη διαδικασία της αυτοκριτικής, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, τα προτερήμα-
τα και τα ελαττώματά του. Απομακρυνόμενο από κάθε τάση ύποπτης επιείκειας, φιλαυτίας, αλαζονείας και 
εγωκεντρισμού, αποδίδει στον εαυτό του «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» και επιδίδεται σε έναν αγώνα αυτοελέγ-
χου αυτοπειθαρχίας και αυτοκυριαρχίας, οδηγούμενο έτσι στην πνευματική ολοκλήρωση και την ηθική τελείωση. 

Με τις γνώσεις που παρέχει η παιδεία στο άτομο και που αφορούν το περιβάλλον, συντελεί δυνα-
μικά και ουσιαστικά στην κατανόηση των στοιχείων, της δομής και της λειτουργίας τόσο του φυσικού 
όσο και του κοινωνικού χώρου. Ειδικότερα, μέσω των γνώσεων, το άτομο απομυθοποιεί το φυσικό περιβάλ-
λον και το βλέπει με τις πραγματικές του διαστάσεις, εξοικειώνεται με την κοινωνική πραγματικότητα και εντάσ-
σεται ομαλότερα σε αυτήν. Για να δώσει η παιδεία στο άτομο σαφή εικόνα του υποκειμενικού και του 
αντικειμενικού του κόσμου, επιστρατεύει τον πλούτο των κατακτήσεων των φυσικοθετικών, κοινωνι-
κών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

Στην καλλιέργεια της λογικής, της κριτικής ικανότητας και του προβληματισμού: Αυτή η 
διαδικασία δεν αποσκοπεί πουθενά αλλού παρά στη διαμόρφωση λογικών ατομικών αξιολογικών 
κριτηρίων, που δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να λειτουργεί σαν αυθύπαρκτη, αυτοδύναμη και 
ανεξάρτητη μονάδα, με δικά του προσωπικά βάθρα στήριξης. Συγκεκριμένα το άτομο απομακρύνεται 
από το μύθο, την πλάνη και την προκατάληψη και έρχεται σε επαφή με τον ορθό λόγο, την επιστημονική γνώση, 
την αλήθεια και την αντικειμενικότητα. Έτσι αποφεύγει τον κίνδυνο να μείνει μια ύπαρξη εξαρτώμενη, ετερό-
φωτη και ετερόνομη και μεταβάλλεται σε υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη παρουσία. Αποκτά άμεση αντίληψη 
των πραγμάτων και των καταστάσεων, επεξεργάζεται τα προσωπικά και κοινωνικά δεδομένα, περνάει από βα-
σανιστικό έλεγχο τις αποφάσεις του, πετυχαίνει την εσωτερική απελευθέρωση. 

Για να καλλιεργήσει το λογικό του ατόμου, η πλατιά και δημοκρατική παιδεία έχει στα χέρια της 
ένα σίγουρο και αποτελεσματικό μέσο, το διάλογο. Μ' αυτόν θα ξυπνήσει τον προβληματισμό του, την 
κριτική διάθεσή του και τη δημιουργική αντίστασή του σε κάθε εξωτερικό ερεθισμό. Καλλιεργώντας του το δια-
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λεκτικό τρόπο σκέψης, του αυξάνει τα όρια της αντίληψής του, διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και το 
προφυλάσσει από τους κινδύνους του φανατισμού κι ενός στείρου δογματισμού. 

Η παραπάνω προσφορά της παιδείας παρουσιάζεται σαν αναγκαιότητα στη σημερινή εποχή, που 
τη χαρακτηρίζουν ο παραλογισμός, η σύγχυση, η ασάφεια, η απροσδιοριστία, ο φανατισμός και η 
προσκόλληση σε δόγματα, η πολλαπλότητα αντιφατικών απόψεων και θέσεων και ο καθημερινός 
βομβαρδισμός τον ανθρώπου από αλλεπάλληλα διλήμματα. Μέσα από αυτή τη χαώδη κατάσταση 
καλείται η παιδεία να οδηγήσει τον άνθρωπο στο δρόμο τον πραγματικού τον προορισμού και της 
καταξίωσής του. 

Στην ευαισθητοποίηση του ατόμου: Πέρα από την παροχή γνώσεων και τη λογικοποίηση, η 
παιδεία οφείλει να ερεθίσει και να καλλιεργήσει την ευαισθησία του ατόμου. Διαφορετικά αυτό θα 
κινδύνευε να τυποποιηθεί και να μηχανοποιηθεί μέσα στην τεχνοκρατούμενη κοινωνία μας. Η ευαι-
σθητοποίηση είναι αυτή η διαδικασία που βοηθάει τον άνθρωπο στη σύλληψη και τη γεύση της ο-
μορφιάς της ζωής. Είναι η διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων και η προλείανση του εδάφους για την 
επαφή του με τις αιώνιες αισθητικές αξίες του ωραίου, του μέτρου, της ισορροπίας, του υψηλού και 
του ιδεώδους. Είναι ο εξωραϊσμός και ο εξανθρωπισμός του εσωτερικού του κόσμου, που θα τον 
ανάγουν στις σφαίρες της εσωτερικής πληρότητας και αρμονίας. Σε μια εποχή, όπως η δική μας, όπου η 
αισθητική κακοποίηση κυριαρχεί στο περιβάλλον, η ευαισθησία αντικαθίσταται από τη σκλήρυνση και τη βία και η 
τέχνη εμπορευματοποιείται, ο ρόλος της παιδείας είναι τεράστιος. Οφείλει να αναχαιτίσει το κύμα 
της απευαισθητοποίησης του ανθρώπου και να του αποκαταστήσει τις σχέσεις τον με την «ο-
μορφιά». 

Με την απόκτηση της γνώσης, της λογικής και της ευαισθησίας o άνθρωπος ολοκληρώνει την πνευματική 
του καλλιέργεια. Αποκτά ένα ευρύ και στέρεο γνωσιολογικό υπόβαθρο, προσωπικά μέτρα και σταθμά, βαθύ 
προβληματισμό, δεκτικότητα και ευαισθησία στα μηνύματα της εποχής του, καθολική αντίληψη της ζωής. Έτσι 
αποφεύγει τους κινδύνους της μονομέρειας, της μονοδιαστατικότητας και τον παρωπιδισμού. 

Η παιδεία δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μόνο σαν πνευματική παρουσία, αλλά και σαν ψυχική 
με τεράστιες δυνατότητες ηθικοποίησης. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε πως μια πνευματική καλλιέργεια 
χωρίς παράλληλη ψυχική - χωρίς ηθικούς φραγμούς και αναστολές - θα εγκυμονούσε τεράστιους 
κινδύνους. Ας φανταστούμε τα προϊόντα του ανθρώπινου πνεύματος στα χέρια ατόμων χωρίς συνεί-
δηση, ηθικές αρχές και ανθρωπισμό. Η παιδεία λοιπόν αναλαμβάνει να εξανθρωπίσει τον ψυχικό κό-
σμο του ανθρώπου, συντελώντας στο ξερίζωμα του ζώου από μέσα του, δηλαδή στην απάλυνση της 
τραχύτητας των ενστίκτων και στη χαλιναγώγηση των ζωωδών τάσεων και ορμών του. Αυτό το πετυ-
χαίνει φέρνοντάς τον σε επαφή με τις αιώνιες και αναλλοίωτες ηθικές αξίες, όπως είναι η εσωτερική 
ελευθερία, η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η ακεραιότητα, η αγάπη, ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη και 
η αλληλοβοήθεια. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτό, αλλά συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ορθών 
αξιολογικών κριτηρίων αρχών και αξιών, μέτρων και σταθμών. Έτσι το άτομο μπορεί κάθε φορά να κάνει τη 
σωστή επιλογή ανάμεσα στο δίκιο και στο άδικο, στην ομορφιά και στην ασχήμια, στην αλήθεια και στο ψέμα, 
προχωρώντας σταθερά στη συνειδητοποιημένη ηθική πράξη. 

Η ηθικοποίηση τον ανθρώπου αποτελεί ένα δυσκολότατο, επίπονο και μακροπρόθεσμο έργο της 
παιδείας. Οι δυσκολίες προέρχονται και από την ίδια την ηθική και από την ανθρωπιστική κρίση που 
χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα: είναι πολύ δύσκολο να εναρμονίσει μέσα στο άτο-
μο η παιδεία τα προσωπικά ηθικά κριτήρια μ' αυτό που το κοινωνικό σύνολο υιοθετεί, εγκρίνει και 
επιβάλλει. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγει τη σύγκρουση ατόμου - κοινωνίας. Ύστερα, υπάρχει 
μέσα στη ζωή τέτοια αντιφατικότητα ηθικών κανόνων και κωδίκων, που αποβαίνει σχεδόν ακατόρθω-
τη η επιλογή. Η κρίση των αξιών από την άλλη πλευρά δυσκολεύει το άτομο να βρει μια ορθή 
γραμμή «πλεύσεως». 

Αν λοιπόν η παιδεία κατορθώσει να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ενιαίας και συ-
γκροτημένης προσωπικότητας και εναρμόνισης ατομικής και κοινωνικής συνείδησης και ανθρωπιστικών προσα-
νατολισμών, τότε θα έχει πετύχει το μέγιστο των έργων της, Κι αυτό γιατί μόνο μέσα από την πνευματική ανα-
γωγή και την ηθική τελείωση, φθάνει ο άνθρωπος στην καταξίωσή του. 

 β. Κοινωνικοποίηση του ατόμου: Με την πραγματοποίηση του πρώτου της στόχου η παιδεία 
έχει ήδη προλειάνει το έδαφος για το δεύτερο. Αυτός συνίσταται στη μεθοδική κοινωνικοποίηση του 
ατόμου. Συγκεκριμένα η παιδεία, έχοντας σαν δεδομένο την κοινωνική φύση του ανθρώπου, φροντίζει 
να μεταλαμπαδεύει σε αυτόν όλα εκείνα τα στοιχεία της ομοιογένειας, που θεωρούνται απαραίτητα τόσο για την 
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ύπαρξη, τη λειτουργία, και τη διαιώνιση της κοινωνίας, όσο και για την ομαλή ένταξή του μέσα στους κόλπους 
της και την ενεργό συμμετοχή τους στις κοινωνικές διαδικασίες. Με άλλα λόγια η παιδεία χρησιμεύει σαν 
παραγωγός συναίνεσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου. 

Ας δούμε τώρα σε τι συγκεκριμένο συνίσταται η κοινωνικοποίηση τον ανθρώπου, σαν Θεμελιακή 
συνδρομή της παιδείας σε αυτό.  

Ένταξη του ατόμου στις οικονομικές διαδικασίες. Η παιδεία βοηθάει στην επαγγελματική 
αποκατάστασή τον και στη μεταβολή του από παθητική παρουσία σε δραστήρια και παραγωγική 
μονάδα του εργαζόμενου κοινωνικού συνόλου. Αυτό το πετυχαίνει με το να δώσει ορθολογικό επαγ-
γελματικό προσανατολισμό στο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη τις έμφυτες κλίσεις τον, τις πραγματικές του δυνατό-
τητες - βιολογικές, πνευματικές, ψυχολογικές - τις φιλοδοξίες και επιδιώξεις του και τις κοινωνικές ανάγκες και 
απαιτήσεις, ειδική κατάρτιση δηλαδή να το εφοδιάσει με εκείνες τις θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις, που 
απαιτεί ο επιστημονικός ή ο επαγγελματικός χώρος που διάλεξε να υπηρετήσει. 

Μέσα λοιπόν από τη σωστή εκλογή επαγγέλματος και την ειδική κατάρτιση, είναι έτοιμο το άτο-
μο για την παραγωγική ένταξή του στον οικονομικό μηχανισμό και για την ικανοποίηση, στη συνέ-
χεια, των οικονομικών του αναγκών. Έτσι χειραφετημένο οικονομικά, μπορεί να διεκδικήσει μια αξιόλο-
γη θέση στην κοινωνική κλίμακα, χωρίς να χρειαστεί να κάνει συμβιβασμούς και παραχωρήσεις σε βάρος της 
συνείδησης και της αξιοπρέπειάς του. Εξάλλου, απελευθερωμένο από τις καθαρές βιοτικές ανάγκες, μπο-
ρεί να προχωρήσει για την κατάκτηση υψηλότερων στόχων και ιδανικών. 

 Ένταξη του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες. Η πολιτικοποίηση - όχι βέβαια η κομματι-
κοποίηση - αποτελεί μία, εξίσου σημαντική με της προηγούμενες, προσφορά της παιδείας στο άτο-
μο. Ειδικότερα η παιδεία είναι ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας πολιτικής συνείδησης στο ά-
τομο. Αυτή αναλαμβάνει να διαμορφώσει σε αυτό ξεκαθαρισμένα πολιτικά κριτήρια και ιδιαίτερη 
προσωπική ιδεολογική συγκρότηση, ενημερώνοντάς το πλατιά και αντικειμενικά πάνω στις πολιτικές 
δομές και διαδικασίες της κοινωνίας και μεταμορφώνοντάς το σε υπεύθυνο και συνειδητοποιημένο 
πολίτη. Η πολιτικοποίηση βέβαια είναι έργο δύσκολο, γιατί θα πρέπει οι φορείς της παιδείας να εί-
ναι, πάνω από τις προσωπικές τους θέσεις, όσο το δυνατόν αντικειμενικοί και προπαντός δημοκρατι-
κοί. Οι δυσκολίες όμως μπορούν να ξεπεραστούν, αρκεί να υπάρχει συναίσθηση της ευθύνης και του 
καθήκοντος. Τα μέσα που αυτοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν είναι ο διάλογος και η πειθώ, ποτέ η 
βία και ο εξαναγκασμός. 

 Ένταξη του ατόμου στις πολιτιστικές διαδικασίες. Με την πνευματική, αισθητική και ψυχική 
καλλιέργεια που παρέχει η παιδεία στο άτομο, έμμεσα το εισάγει στις πολιτιστικές διαδικασίες της 
κοινωνίας. Το κάνει μέτοχο των εξελίξεων στο χώρο των γραμμάτων, της επιστήμης και της τέχνης. 
Έτσι από δέκτης της κουλτούρας, γίνεται δημιουργικός πομπός και ξεχωριστός φορέας. Μπορεί τώ-
ρα πιο υπεύθυνα να αναλάβει τη μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη νέα γενιά. Με 
την κοινωνικοποίηση του ατόμου πέτυχε η παιδεία να δώσει στην κοινωνία στελέχη ικανά να την 
προφυλάξουν, να την ανανεώσουν και να τη διαιωνίσουν. Μέσα από το σκεπτικό αντιλαμβανόμαστε 
πως η παιδεία είναι ο κινητήριος μοχλός της κοινωνικής προόδου. 

ΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  
Ο δυναμικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης γίνεται φανερός στη σημερινή εποχή χάρη στις εφαρ-

μογές που βρίσκει ο ευέλικτος αυτός θεσμός σε καινούρια πεδία και σε νέους τομείς. Ανήκουν πλέον 
στο παρελθόν οι απόψεις εκείνες που συνέδεαν την εκπαίδευση αποκλειστικά με τα χρόνια του σχο-
λείου. Ο θεσμός έχει διευρυνθεί και η εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργία σε πολυάριθμους νέους 
χώρους, με αποτέλεσμα πολλοί να μιλούν για την εμφάνιση μιας «κοινωνίας - παιδαγωγού», για την 
οποία τα πάντα είναι σχολείο. Γενικότερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνθηση της παιδείας, καθώς 
οι σημερινές κοινωνίες διαπιστώνουν την ανάγκη επενδύσεων στον τομέα αυτόν σε βαθμό αυξανόμε-
νο. Οργανωμένα κράτη, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και απλοί πολίτες συμφωνούν με 
την άποψη ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο μιας κοινωνίας είναι το πολυτιμότερο συστατικό του μέλλο-
ντός της και τονίζουν την ανάγκη κατοχής γνώσεων ως ουσιαστικής προϋπόθεσης για την κοινωνική 
ανάπτυξη και την προσωπική επιτυχία. 

ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  
Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θεωρείται ο πλέον κοινωνικά αποδεκτός τρόπος ανόδου και ατομι-

κής καταξίωσης στον κοινωνικό στίβο και είναι χαρακτηριστικό ότι οι όλοι οι γονείς επιβεβαιώνουν 
τη διαπίστωση αυτή φροντίζοντας να εξοπλίσουν τα παιδιά τους με κάθε είδους γνώσεις και πτυχία. 
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Οι λόγοι που καθιστούν την εκπαίδευση κεντρική σημασίας θέμα για τα σύγχρονα κράτη είναι 
πολλοί και σχετίζονται με την ταχύτατη ανάπτυξη και αύξηση των γνώσεων, την αναθεώρησή τους, 
την παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού και την κατάργηση των συνόρων, την επίταση του ανταγωνι-
στικού πνεύματος της εποχής, την τεχνολογική επανάσταση και τις απαιτήσεις της, τη στροφή της 
οικονομικής ζωής προς τον τριτογενή τομέα παραγωγής (υπηρεσίες, εμπόριο), την κινητικότητα που 
παρατηρείται στον τομέα της εργασίας με τις συνεχείς αλλαγές και ανακατατάξεις επαγγελμάτων και 
εργαζομένων, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την αύξηση του ελεύθερου χρόνου και τις νέες ευ-
καιρίες αξιοποίησής του από τον απλό πολίτη... 

 Αν θεωρήσουμε την κινητικότητα, ακόμη και την αστάθεια, σημαντικό γνώρισμα των σημερι-
νών κοινωνιών, τότε η εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη διαρκή προσαρμογή του ατόμου στα νέα 
δεδομένα και τη διατήρηση της επαφής του με αυτά. Ειδικότερα, η επιμόρφωση γίνεται απαραίτητη 
σε όλα τα πεδία της ζωής μας και αφορά όλες τις ηλικίες. Το φάσμα της «τεχνολογικής αγραμματο-
σύνης» (μια μορφή «λειτουργικού αναλφαβητισμού») απειλεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού με 
πρακτικό αποκλεισμό από τις παροχές που προσφέρουν οι αναπτυγμένες τεχνολογικές κοινωνίες 
(χρήση υπηρεσιών καθημερινής ανάγκης, περιορισμός του μόχθου, διεκπεραίωση πρακτικών υπο-
χρεώσεων). Αυξημένη είναι κυρίως η ζήτηση της εκπαίδευσης στο χώρο της οικονομίας, όπου οι ει-
δικές γνώσεις είναι αυτές που διανοίγουν νέους ορίζοντες σε κάθε ανταγωνιστικό πεδίο. Στη χώρα 
μας, η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τη θεαματική αύξηση των δαπανών για εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες (επανεκπαίδευση, ενημέρωση για νέες τεχνικές, ομαδικά σεμινάρια, μαθήματα ξένων 
γλωσσών) που προέρχονται είτε από κρατικούς είτε από ιδιωτικούς φορείς. Ξένες γλώσσες, μαθήμα-
τα ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαγγελματική ενημέρωση ανά κλάδο πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 
όλες τις ηλικίες και χωρίς υψηλό κόστος. Η κρατική μέριμνα είναι σε θέση να διασφαλίσει την αξιο-
πιστία και την επιστημονική πληρότητα των προσφορών αυτών ασκώντας εποπτεία στο χώρο και 
ιδρύουν νέους ανάλογους θεσμούς. 

 Στην πολιτική η ενημέρωση και η μόρφωση αποτελούν πλέον αναγνωρισμένα και κατοχυρω-
μένα πανανθρώπινα δικαιώματα, που χαρακτηρίζουν τον υπεύθυνο πολίτη, ενώ η εκπαίδευση είναι 
κρίσιμη και για την πολιτιστική ζωή ενός τόπου, καθώς εξασφαλίζει τη διατύπωση και αναγνώριση 
των πολιτιστικών δεδομένων που θα ξεχωρίζουν ένα λαό στην πολυεθνία ενός παγκόσμιου πολιτι-
σμού. Η λειτουργία του θεσμού γίνεται όλο και πιο δημοκρατική, καθώς εξαπλώνεται σε περισσότε-
ρες κοινωνικές κατηγορίες και καλύπτει ευρύτερες απαιτήσεις. Εκτός από το παραδοσιακό σχολείο, 
σήμερα εκπαίδευση παρέχουν κάθε λογής διοικητικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργα-
νισμοί ακόμη και τα Μέσα Ενημέρωσης. 

 Ανοικτά Πανεπιστήμια, Ιδιωτικές Σχολές, φροντιστήρια, σεμινάρια, μαθήματα με αλληλο-
γραφία, εκδοτικοί οίκοι, λαϊκές πολιτιστικές πρωτοβουλίες λειτουργούν, προκειμένου να καλύψουν τις 
απαιτήσεις ενός κοινού που μόνο του το οργανωμένο κράτος δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Το στοι-
χείο της ελευθερίας πρόσβασης και της επιλογής των σπουδών είναι το κλειδί για την ερμηνεία των 
εξελίξεων αυτών. Προσανατολιζόμαστε προς μια κοινωνία όπου η μόρφωση θα είναι συνεχής και θα 
συνοδεύει το επάγγελμα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα βρίσκονται μέσα στους εργασιακούς χώ-
ρους και δε θα μπορούν να μετακινούνται προς τα κέντρα διάθεσης της γνώσης (Πανεπιστήμια), άρα 
θα πρέπει να πηγαίνει η γνώση σε αυτούς. Οι επιλογές τους θα πρέπει να είναι πολλές και προσιτές. 

 Όλες αυτές οι μορφές λειτουργίας της εκπαίδευσης ερμηνεύονται και ως μια προσπάθεια εκ-
δημοκρατισμού της κοινωνίας, επειδή αποκαθιστούν παιδευτικές ανισότητες που δημιουργήθηκαν 
κατά τη διάρκεια των εγκυκλίων σπουδών (π.χ. σχολικές αποτυχίες, κλειστός αριθμός επιτυχόντων σε 
ορισμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς κ.α.), δημιουργούν όμως, ταυτόχρονα, αντιφατικές προοπτικές 
για το θεσμό. Ο κίνδυνος να υποταχθεί η εκπαίδευση στις επιλογές της οικονομίας είναι ορατός. 
Πόσο μπορεί να αντέξει το σχολείο στις πιέσεις μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής κοινωνίας; Επιλεκτι-
κά (ελιτίστικα) σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ήδη λειτουργούν και βασίζουν τη φήμη τους στην 
εμπορική απήχηση του ονόματός του. Θα ακολουθήσει η εκπαίδευση του νόμους της αγοράς, ώστε 
ο καθένας να «αγοράζει» όση μόρφωση αντέχει η τσέπη του; Άρα, η πρόκληση βρίσκεται στην προ-
σπάθεια της κατάργησης των ανισοτήτων και της εξάλειψης των διακρίσεων που πραγματοποιούνται 
με κριτήριο την εκπαιδευτική υποδομή. Με βάση τη διαπίστωση αυτή, έννοιες όπως ανισότητα ευ-
καιριών, απελευθέρωση των γνώσεων, πολλαπλασιασμός των παιδευτικών θεσμών και εκδημοκρατι-
σμός των γνώσεων γίνονται εξαιρετικά επίκαιρες. Οι καινοτομίες μπορούν να ξεκινήσουν από το μα-



 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ – Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

11 

θητή της μέσης εκπαίδευσης στον οποίο θα δίνεται η ευκαιρία να διαμορφώνει ως ένα βαθμό τον 
εκπαιδευτικό του ορίζοντα επιλέγοντας μαθήματα, άρα και το περιεχόμενο των σπουδών του. 

  ΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  
Εύλογο είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ανανεώνεται ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των 

καιρών. 
1. Δε νοείται πλέον ο αυτάρεσκος εγκλεισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικά 

ζητήματα. Η παιδεία προετοιμάζει «κοσμοπολίτες» νέους που ανήκουν στη χώρα τους αλλά και στην 
Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Εθνική παιδεία είναι δίχως άλλο αναγκαία, αλλά δεν συγκρούε-
ται με τη διακίνηση ιδεών και πολιτιστικών ερεθισμάτων ανάμεσα στα διαφορετικά έθνη.   

2. Προϋποτίθεται η τέλεια γλωσσική κατάρτιση με αφετηρία την εθνική γλώσσα. Είναι όμως 
αίτημα της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και επικοινωνιακής πραγματικότητας η γλωσσομάθεια.      

3. Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γενικής παιδείας κατοχυρώνει τους νέους και τον 
πολιτισμό από τις επικίνδυνες διαστάσεις της εξειδίκευσης. Όμως η γενική παιδεία συμπληρώνε-
ται από τη βαθιά κατάρτιση σε επιστημονικούς τομείς. Αρκεί να συνειδητοποιηθεί ότι κοινωνικές και 
φυσικές επιστήμες αφορούν την ενιαία πραγματικότητα.    

4. Το σχολείο αξιοποιεί την τεχνολογία. Δε νοείται περιφρόνηση στους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές, τα οπτικοακουστικά μέσα. Ο άνθρωπος που δε θα ξέρει να τα χειρίζεται θα είναι ο αναλφά-
βητος του μέλλοντος και θα κινδυνεύει να υποταχθεί στην πιο χυδαία χρήση τους. 

5. Ο δάσκαλος δεν είναι πλέον ούτε αυθεντία ούτε απλός αναπαραγωγός ή αναμεταδότης 
γνώσεων. Είναι ο καθοδηγητής, ο σύμμαχος στον αγώνα του εξανθρωπισμού και της καλλιέργειας. 
Εμπνέει, οξύνει τον κριτικό στοχασμό, αποδεικνύει τη μαγεία της ανθρώπινης κοινωνίας και συνερ-
γασίας, όπου η τεχνολογία βοηθητικό ρόλο αναλαμβάνει.  

6. Το εκπαιδευτικό σύστημα εμφορείται από ανανεωμένες αξίες και επιδιώκει τον ανθρωπι-
σμό, ώστε ο άνθρωπος να ανακτήσει την αξία του σε σχέση με την ύλη.  Η προστασία του περι-
βάλλοντος είναι μία επιπλέον διάσταση του σύγχρονου ανθρωπισμού. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ιδίως η αναγνώριση της διαφοράς και της πολιτισμικής παράδοσης και λαού  εγ-
γυώνται ένα γνήσιο διεθνισμό. Η δημοκρατική συνείδηση και η ευαισθησία σηματοδοτούν την υπεύ-
θυνη συμμετοχή στα κοινά. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  44ηη    

ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ  

ΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  
Η Τέχνη είναι η υψηλότερη και ευγενέστερη εκδήλωση του ανθρώπινου πνεύματος.  
Σε όλους τους πολιτισμούς αποτελεί τη συνισταμένη των προσπαθειών του ανθρώπου να εξιδανι-

κεύσει το υπάρχον και να δημιουργήσει έναν κόσμο μορφών, που θα του επιτρέπει την αποκάλυψη 
της αυθεντικής αλήθειας και την εμπειρία μιας πραγματικότητας που δεν υπόκειται στις αντιφάσεις 
της καθημερινής ζωής.  

Ο όρος «Τέχνη», αυτόνομος, εμπεριέχει δύο σημασίες. Η μία αναφέρεται στην «καλλιτεχνική 
δημιουργία» η άλλη σε «ειδικευμένο τεχνικό επάγγελμα». Είναι εμφανές ότι ο όρος περιλαμβάνει τα 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα, που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αισθητικό ιδεώδες και δημιουρ-
γούν στην ψυχή του ανθρώπου ευαρέσκεια και συγκίνηση. Ας ληφθεί υπόψη ότι το «αισθητικό ιδεώ-
δες» (η ιδέα για το «ωραίο», για την ομορφιά) μεταλλάσσεται από εποχή σε εποχή και ενέχοντας 
στοιχεία υποκειμενικότητας, διαφέρει και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο καλλιτέχνης προσπαθεί να 
αποδώσει με τον τρόπο του όλο το φάσμα της ζωής. 

Κάθε μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί έκφραση του ανθρώπου που ζητά να δώσει αι-
σθητική μορφή στο νόημα της ζωής. Μέσα σε αυτή ο άνθρωπος ανακαλύπτει το βαθύτερο «είναι» 
του, ικανοποιεί την πνευματική του ανάγκη για ελευθερία, πολλαπλασιάζει το βαθμό αυτογνωσίας 
του, τέρπεται, διδάσκεται, καλλιεργείται, εξευγενίζεται, οδηγείται στην ηθική τελείωση. Ο άνθρωπος 
δεν αρκείται στο να είναι μια ατομικότητα, ζητά να υπερβεί την ατέλεια της ξεχωριστής του ύπαρξης 
και να μεταβεί σε μια πληρότητα ζωής, να επικοινωνήσει με ολόκληρη την ανθρωπότητα. «Η Τέχνη 
είναι το απαραίτητο μέσο αυτής της συγχώνευσης του ξεχωριστού ατόμου με το σύνολο, της άπειρης 
κοινωνικοποίησής του, της συμμετοχής του, δηλαδή, στα βιώματα, στις εμπειρίες και στις ιδέες ολό-
κληρου του ανθρώπινου γένους» (Φίσερ). 

Το χρονικά περατό έργο Τέχνης εμπεριέχει το άπειρο, το χρονικά απεριόριστο. Ακινητοποιώ-
ντας τις «αιώνιες στιγμές» της καθημερινής ζωής, ξεπερνά την τραγική σύγκρουση χρόνου και άχρο-
νου και βοηθά τον άνθρωπο να υπερβεί τη φθαρτότητα της ατομικής του ύπαρξης και να «εγγίσει» το 
αιώνιο. Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ακολουθεί πορεία παράλληλη με την εξέλιξη των υπόλοιπων 
πολιτιστικών δημιουργημάτων του ανθρώπου, εμπλουτίζει τον πολιτισμό, σηματοδοτεί την πρόοδο 
του κοινωνικού οργανισμού, ανυψώνει το επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Στη σύγχρονη κοινωνία της 
αλλοτρίωσης, η Τέχνη αντικατοπτρίζει την παρακμή και την αποσύνθεση όχι εκφράζοντας απλώς μια 
κατάσταση και βοηθώντας τον άνθρωπο να την υπομένει με μια παθητική ταύτιση, αλλά παρουσιά-
ζοντας την κοινωνική πραγματικότητα σαν μετατρέψιμη και αφυπνίζοντάς τον, ώστε δραστηριοποι-
ούμενος να συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωσή της. 

ΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΣΣ  
Το καλλιτέχνημα είναι και πνευματική δημιουργία που έχει σκοπό να εκφράσει το Ωραίο και 

μέσω του Ωραίου το νόημα της ζωής. Στη θέα του Ωραίου συγκλίνουν και εναρμονίζονται όλες οι 
ψυχικές δυνάμεις που συνθέτουν τη ζωή μας, προκαλώντας μια μοναδική συγκίνηση, την αισθητική 
συγκίνηση. Ως κοινωνικό φαινόμενο, η Τέχνη είναι «στρατευμένη» από την ίδια της τη φύση στην 
αιώνια υπόθεση των Ιδεών και του Πνεύματος, στη θεραπεία του Ωραίου, στην αποκάλυψη της Αλή-
θειας, στην εξύψωση του Ανθρώπου. Σκοπός του έργου Τέχνης είναι, μέσα από την αισθητική συγκί-
νηση, να εκφράσει νοήματα που βρίσκονται πέρα από την επιστημονική γνώση και την ανθρώπινη 
διάνοια, να προσφέρει ήθος πέρα από τους κανόνες της συμβατικής κοινωνικής ηθικής.  

Η Τέχνη είναι η περιοχή, στα όρια της οποίας οι άνθρωποι εκφράζουν με καλλιτεχνικό τρό-
πο συναισθήματα και ιδέες. Όχι μόνο ο καλλιτέχνης, αλλά και κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφύγει 
στην Τέχνη, όχι φυσικά για να του προσφερθεί η λύση των προβλημάτων, αλλά για να ισορροπήσει 
συναισθηματικά. Η αισθητική λειτουργία είναι μια σύνθετη πνευματική λειτουργία που έχει ως πρώτη 
της επιδίωξη τη μετάδοση καλλιτεχνικής συγκίνησης. Δεν αποκλείει, όμως, και τη μετάδοση κάποιων 
ιδεών που θα διαφωτίσουν και θα απελευθερώσουν το κοινωνικό σύνολο, προσανατολίζοντας το προς 
την κατάκτηση υψηλών στόχων και την πραγμάτωση μιας ανώτερης κοινωνικής συμβίωσης. Αποτελεί 
μέσο για επικοινωνία και για μετάδοση στοιχείων, αλλά είναι και φορέας καλλιέργειας και ευαισθη-
τοποίησης. Ο άνθρωπος καλλιεργείται, αποκομίζοντας από την ενασχόληση με την Τέχνη στοιχεία 
συναισθηματικού εμπλουτισμού, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις νοητικές του ιδιότητες (κρίση, 
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φαντασία). Ως προς την ανθρώπινη καλλιέργεια δια μέσου της Τέχνης, σημαντικός είναι ο ρόλος της 
κριτικής, που δεν έχει σκοπό απλώς να απονείμει τον έπαινο ή τον ψόγο, αλλά «να ολοκληρώσει μια 
ήδη δοσμένη ευαισθησία. 

Είναι καταφύγιο στις δυσκολίες και στα βάσανα της ζωής και ο χώρος για απόπειρα ανίχνευ-
σης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα δημιουργήματα της Τέχνης συντάσσουν έναν πα-
νανθρώπινο κώδικα επικοινωνίας και προσφέρουν πεδίο συνεννόησης, προικίζοντας τους ανθρώπους 
με κοινές προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην κοινωνία του 
σύγχρονου τύπου, η οποία κατατρύχεται από την έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της. 

Το δόγμα «Τέχνη για την Τέχνη» εκφράζει μια «ελιτίστικη» αντίληψη για την Τέχνη.  Όταν 
η Τέχνη γίνεται αυτοσκοπός και δεν υπηρετεί τον Άνθρωπο, γίνεται στείρα κι ανούσια ενασχόληση, 
διανοητικό πείραμα, απομονωμένη αισθητική αναζήτηση, «δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που 
φτιάχνει αδειανά κομψοτεχνήματα κλεισμένος μέσα σε  ένα αποστειρωμένο δωμάτιο». Ωστόσο, ο 
καλλιτέχνης, στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει με το κοινό και να το κάνει συμμέτοχο στο έργο 
του, δεν πρέπει να εκπίπτει σε έναν άκρατο «λαϊκισμό», προδίδοντας τον εαυτό του και θυσιάζοντας 
την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση στην εμπορευματοποίηση και στην απόκτηση πλούτου και κοι-
νωνικού γοήτρου. Το προϊόν της δημιουργίας του δεν έχει τη δύναμη να προσφέρει αισθητική παι-
δεία παρά μόνο φτηνή εκτόνωση, δεν μπορεί να αφυπνίσει και να διεγείρει το πνεύμα παρά μόνο να 
εφησυχάσει.  

Απορρίπτοντας την «ελιτίστικη» αντίληψη για την Τέχνη, καθώς και τη «λαϊκίζουσα» Τέχνη, 
προκύπτει ότι η αυτονομία της Τέχνης αποτελεί δεδηλωμένο αξίωμα. «Η Τέχνη δεν μπορεί να 
επιδιώκει τη θεραπεία καμιάς άλλης αξίας, παρά της αξίας του Ωραίου. Όπου το Ωραίο παύει να 
είναι σκοπός και γίνεται μέσον προς σκοπό, εκεί παύει να υπάρχει Τέχνη». (Τσάτσος). Ας ληφθεί υ-
πόψη ότι η οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών δεν αποτελεί αναγκαιότητα, που απαραιτήτως πρέ-
πει να ικανοποιεί η Τέχνη. Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να δημιουργεί θέτοντας ως θεμελιώδη στόχο 
του το οικονομικό κέρδος. 

ΗΗ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ    
Η Τέχνη είναι για τον καλλιτέχνη χώρος ύπαρξης και ζωής, καταφύγιο στις δυσκολίες και 

στα βάσανα της καθημερινότητας, προσπάθεια νοηματοδότησης της ανθρώπινης πορείας, μέσο 
συνεννόησης, τρόπος επικοινωνίας. Ο καλλιτέχνης υφοποιεί την πραγματικότητα. Νιώθοντας την 
ανάγκη να «διασώσει» τα σημαντικά στοιχεία της καθημερινής ζωής από τη μοιραία φθορά του χρό-
νου, καταργεί τις συμβατικές αποδοχές και τις συμβατικές αρνήσεις της πραγματικότητας. συνθέτει 
τις αντιφάσεις της και τις μεταστοιχειώνει σε αισθητικές μορφές.  

Ο καλλιτέχνης ζει μόνο ό,τι του επιτρέπει να ζει η εποχή του. Τα βιώματά του δεν είναι θε-
μελιακά διαφορετικά από τα βιώματα των συνανθρώπων του, είναι, όμως, ισχυρότερα, καθαρό-
τερα, ουσιαστικότερα. Θέλοντας να εκφράσει, όχι μόνο  τον εαυτό του, υψώνεται πάνω από την τυ-
χαιότητα των περιστατικών της ιδιαίτερης ζωής του, για να προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους ένα 
στήριγμα. Ο καλλιτέχνης είναι ένας εντεταλμένος της κοινωνίας, που, έχοντας συνείδηση της κοινω-
νικής του λειτουργίας, επιδιώκει να διαμορφώσει την πραγματικότητα της εποχής του δημιουργικά. 
Συλλαμβάνει με τις ευαίσθητες κεραίες του και καταγράφει τις δονήσεις του καιρού του, την ακμή ή 
παρακμή της κοινωνίας του, αυτά θα αποτελέσουν τα σπέρματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας του 
και θα δώσουν το στίγμα της εποχής του.  

Ο καλλιτέχνης επηρεάζεται και ταυτόχρονα επηρεάζει την εποχή του. Δέχεται, εκφράζει τα 
στοιχεία που ζουν γύρω του αλλά και μέσα του. Γι’ αυτό μας δίνει την πορεία ενός πολιτισμού. Τη 
βαθύτερη σχέση του καλλιτέχνη με την εποχή του μαρτυρεί η αναζήτηση νέων αισθητικών μορφών 
και η στροφή προς νέα καλλιτεχνικά ρεύματα κυρίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο 
άνθρωπος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος δεν καθοδηγείται αναγκαστικά από ένα διανοητι-
κό κέντρο και ότι η κατάχρηση των επιτευγμάτων της λογικοκρατικής αντίληψης τον απειλεί με αυ-
τοκαταστροφή. 

 

ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗΣΣ  
Σε λίγα χρόνια κλείνει ένας ιστορικός κύκλος για την ανθρωπότητα. Ο απολογισμός εντυπωσιάζει 

και φοβίζει. Η τεχνοκρατική εποχή γέννησε θριάμβους και δεινά, αύξησε τη δύναμη του ανθρώπου 
και φυλάκισε την ψυχή του. Αποσάθρωσε αξίες, ανάμεσα στις άλλες και τις αισθητικές. Η τέχνη κα-
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ταφύγιο της ανθρωπιάς και όπλο κατά της μοναξιάς και της εντέλειας αλλοιώθηκε σε τούτη την επο-
χή του παραλογισμού. Μετατράπηκε κι αυτή σε προϊόν, σε αγαθό μαζικά παραγόμενο, προορισμένο 
να καταναλωθεί, εκχυδαΐστηκε. 

Βέβαια η καλλιτεχνική παραγωγή  από παλιά χωρίζονταν σε υψηλή και λαϊκή. Σπάνια όμως α-
πουσίαζε η ποιότητα, η γνησιότητα από τις μορφές της, ενώ σήμερα παράγονται πολιτιστικά υπο-
προϊόντα στερημένα τελείως από ανθρώπινη ουσία. Πρόκειται για έργα ψεύτικα, δημιουργημένα μέ-
σα από συνταγές επιτυχίας. Δεν διαθέτουν καμία πρωτοτυπία, αντίθετα βασίζονται στην επανάληψη, 
την τυποποίηση και προσπαθούν να εξαπατήσουν τον καταναλωτή τους με επιφανειακές διαφορές. 
Εκμεταλλεύονται άγρια κάθε γνήσια σύλληψη, δεν αποτελούν έργο ενός δημιουργού, για την παρα-
γωγή τους χρησιμοποιούνται υπολογιστές ή τεχνικοί. Είναι εύκολα και εύληπτα, δεν απαιτούν την 
συμβολή του κοινού στην αποκωδικοποίησή τους, προορίζονται για να κοιμίσουν όχι για να αφυπνι-
σθούν. 

Τα εμπορικά υποκατάστατα της τέχνης εκτείνονται σε όλους τους χώρους. Είναι ταινίες βίας, μυ-
στηρίου ή ρηχών συναισθημάτων. Είναι μουσική με ημερομηνία λήξης. Είναι βιβλία τσέπης ψευδο-
λογοτεχνικά. Είναι τηλεοπτικές σαπουνόπερες που εξευτελίζουν ανθρώπους, αξίες, οράματα. 

ΟΟΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  
Τα εμπορικά προϊόντα φτωχαίνουν τη ζωή αλλά ικανοποιούν συμφέροντα. Είναι πολύ ισχυροί οι 

παράγοντες που ευνοούν την εμπορική τέχνη. Πηγάζουν μέσα από τα χαρακτηριστικά και τη λει-
τουργία του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα φαινόμενο, που εξαπλώνεται ολοένα και 
περισσότερο. 

Η τέχνη μεταλλαγμένη σε εμπόρευμα φέρνει κέρδη στις πολιτιστικές βιομηχανίες, εκδοτικούς οί-
κους, κινηματογραφικές - δισκογραφικές εταιρίες, θεατρικές επιχειρήσεις. 

Τα μέσα ενημέρωσης εξοικειώνουν το πλατύ κοινό με τα εμπορικά υποκατάστατα, ιδίως η τηλεό-
ραση σαγηνεύει με τις πολύπλευρές δυνατότητές της. 

Οι ρυθμοί ζωής, η συγκέντρωση στις πόλεις  ενός ετερόκλητου πλήθους καταργούν τις ρίζες, την 
κοινή  κουλτούρα, δεν επιτρέπουν την επικοινωνία  και τη συμμετοχή. Το τεράστιο πλήθος δυσκο-
λεύεται στην επικοινωνία, μετατρέπεται σε μάζα εκτεθειμένη στις επιδράσεις των μαζικών μέσων και 
της διαφήμισης. 

Η περιορισμένη και εξειδικευμένη παιδεία δεν αφήνει περιθώρια για την καλλιέργεια της γνήσιας  
σκέψης και της συναισθηματικής  ευαισθησίας. 

Η γνήσια τέχνη γίνεται δυσνόητη, ερμητική, ενώ η εμπορική εύληπτη και κατανοητή, ταυτίζεται 
με τη διασκέδαση. 

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    
Τα αποτελέσματα αυτής της επικράτησης είναι περισσότερα και χειρότερα από όσα θα άφηνε μία 

επιπόλαια κρίση να φανούν. Η εμπορευματοποίηση της τέχνης συνδέεται με την σύγχυση της ιδεο-
λογίας, τη νάρκωση της συνείδησης, τη μετατροπή σε αντικείμενο κάθε πνευματικής αξίας. Η χυ-
δαιότητα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή. Καταπνίγονται η ευαισθησία, το καλό γούστο, η ποιότη-
τα. 

Η ανθρώπινη προσωπικότητα εκμηδενίζεται, ισοπεδώνεται. Κυριαρχούν τα ευτελή πρότυπα. Η 
ιδιαιτερότητα καταργείται και διώκεται το ελεύθερο πνεύμα από τη φανατισμένη μάζα. Τα εμπορικά 
προϊόντα εναρμονίζονται με την εφησυχασμένη συνείδηση. Αποχαυνώνουν, ναρκώνουν, εφησυχά-
ζουν, δημιουργούν έξαρση. Δεν προκαλούν, δε γεννούν αγώνες, είναι «ακίνδυνα». 

Η μάζα χωρίζεται από μία μειοψηφία προνομιούχων που διατηρούν την ικανότητα  να απολαμ-
βάνουν γνήσια έργα. Το χάσμα αυτό είναι  ιδιαίτερα αντιδημοκρατικό  αφού ευνοεί την υπάρχουσα 
τάξη πραγμάτων, το κατεστημένο. Αναπόφευκτη είναι η πολιτιστική κρίση καθώς η πλειοψηφία α-
δρανεί, παραιτείται από το στοχασμό και το διάλογο.  Με την πολιτιστική κρίση συνδέεται η απώ-
λεια της εθνικής ταυτότητας και η διευκόλυνση του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού. 

ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  
Ο Γ.Σεφέρης γράφει: «Ο πρώτος σκοπός  της τέχνης είναι, νομίζω, να κρατά ζωντανές τις ανώτε-

ρες λειτουργίες του ανθρώπου και να τις καθαρίζει. Ώστε η τέχνη είναι ό,τι μπορούμε να φανταστού-
με πιο αντίθετο από την κατάσταση της υπνοβασίας.... Αλλά η τέχνη των σκιών θέτει σε μεγάλη ε-
νάργεια το ίδιο πρόβλημα  που θέτει η εποχή του μηχανικού πολιτισμού που ζούμε. Ο άνθρωπος 
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πολλαπλασίασε στο άπειρο τη δύναμή του με τις μηχανές αλλά οι μηχανές τον ναρκώνουν και τον 
υποτάσσουν. Όλο το ζήτημα είναι πως θα τις υποτάξει, δηλαδή πως θα μείνει άνθρωπος». 

1. Επομένως το ζήτημα της εμπορικής τέχνης είναι το ζήτημα του σύγχρονου πολιτισμού, 
των αρχών και των μέσων του. Η ανανέωση των αξιών και η ανθρωπιστική ιεράρχηση των σκοπών 
που υπηρετεί η πρόοδος μπορούν να οδηγήσουν στην αρμονία. 

2. Μέχρι ο άνθρωπος να ξαναβρεί -ή και για να μπορέσει  να ξαναβρεί- το μέτρο των πραγ-
μάτων βοήθεια για τη γνήσια καλλιτεχνική απόλαυση προσφέρει η παιδεία. Το σχολείο μπορεί 
και πρέπει να διαπαιδαγωγήσει αισθητικά τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι τούτος ο στόχος πολυτέ-
λεια, αντίθετα είναι θεμέλιο της δημιουργικής σκέψης, της ευαισθησίας. Γιατί απόλαυση της τέχνης 
σημαίνει απόλαυση της ζωής. 

3. Ευθύνη βαραίνει του πνευματικούς ανθρώπους και ιδίως τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Για-
τί με την τιμιότητα και τη γνησιότητά τους μπορούν να υπερβούν ακόμη και τα εμπόδια αυτής της 
εποχής. 

4. Το ενδιαφέρον της ομάδας για τη γνήσια τέχνη ευνοεί τη μέθεξη και προστατεύει από τα 
υποκατάστατα. Η προσωπική στάση του ανθρώπου είναι καθοριστική. Ο δρόμος για την γνήσια 
καλλιτεχνική απόλαυση δεν είναι πάντοτε ο ευκολότερος. «Η τέχνη έχει μία δική της λογική.  Και τη 
μαθαίνουμε τη λογική αυτή, με μια μεγάλη άσκηση, από τα ίδια τα έργα της τέχνης». 

 
Κρίνοντας την άποψη ότι «ο καλλιτέχνης οφείλει πάντα να υπολογίζει και να ικανοποιεί το 

κοινό», μπορούμε να διατυπώσουμε τα εξής: 
Η Τέχνη είναι μια μορφή επικοινωνίας, που για να λειτουργήσει απαιτεί την ύπαρξη πομπού 

(καλλιτέχνης) και δέκτη (κοινό). Ο καλλιτέχνης πρέπει να ενδιαφέρεται για την επικοινωνία με το 
κοινό. Κατ’ αυτή την έννοια «οφείλει να το υπολογίζει», φροντίζοντας να μη δημιουργεί βασι-
σμένος στο δόγμα «η Τέχνη για την Τέχνη». Δεν πρέπει όμως παράλληλα, εκπίπτοντας σε έναν 
άκρατο λαϊκισμό, να προδίδει τον εαυτό του και να φαλκιδεύει την ελεύθερη καλλιτεχνική του έκ-
φραση.  

Όταν ο καλλιτέχνης πασχίζει να ικανοποιήσει, για να γίνει αποδεκτός, τις επιθυμίες  του κοι-
νού ή γενικότερα υποτάσσεται στις επιταγές της Κοινωνίας, τότε δεσμεύει την ελεύθερη προσω-
πική του έκφραση. Η ελεύθερη έκφραση του καλλιτέχνη είναι θεμελιώδες στοιχεί που πρέπει να ι-
σχύει, για να χαρακτηριστεί μία δημιουργία ως καλλιτεχνική. Το «καλλιτεχνικό» του δημιούργημα 
συντελεί μόνο σε μία φτηνή εκτόνωση του κοινού και δεν έχει τη δυναμική να το καλλιεργήσει. Κά-
νει, με την κυριολεκτική σημασία των όρων, διασκεδαστική (διασκεδάνυμι= διασκορπίζω) και όχι 
ψυχαγωγική (άγω την ψυχή= καλλιεργώ) Τέχνη. Δεν ενσπείρει προβληματισμούς στην κοινωνία. Το 
κοινό εφησυχάζει, δεν ταυτίζει την τέχνη με τη ζωή, έτσι ώστε να επηρεαστεί βαθύτερα, αλλά εκλαμ-
βάνει το «καλλιτεχνικό» δημιούργημα ως μικρή και ασήμαντη παρένθεση της καθημερινότητας. Δεν 
εξελίσσεται καλλιτεχνικά. Παραμένει στάσιμος στο σημείο που διαπιστώνει ότι το κοινό ικανοποιεί-
ται, αναπαράγοντας συνεχώς τα ίδια πράγματα.    

Η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι απαραίτητο να υπηρετεί ένα σπουδαίο κοινωνικό σκο-
πό. Η Τέχνη, πρέπει να αποβλέπει στη δημιουργία καλλιτεχνικής συγκίνησης. Οποιαδήποτε άλλη 
«υπηρεσία», που μπορεί να προσφέρει, έπεται. Είναι, βέβαια, φυσικό να διακρίνονται στο έργο τέχνης 
και κάποιες κοινωνικές ιδέες του καλλιτέχνη-δημιουργού. Αυτό δεν είναι κατακριτέο, εφόσον οι ο-
ποιεσδήποτε ιδέες μεταδίδονται με τρόπο καλλιτεχνικό και δεν έχουν «καταπνίξει» την καλλιτεχνική 
συγκίνηση.  

Είναι, βέβαια, αθέμιτο το να έχει ο καλλιτέχνης εκ των προτέρων αποφασίσει να υπηρετήσει 
με το έργο του οποιοδήποτε σκοπό ή ιδέα, παραβλέποντας και υποβιβάζοντας τη «συγκίνηση» 
που πρέπει να αναδύει το έργο του, για να καταξιωθεί στο χώρο της Τέχνης. Τη στιγμή της δη-
μιουργίας, ο καλλιτέχνης πρέπει να εγκύπτει μόνο στον «εαυτό» του και στα εργαλεία της Τέχνης 
του. Αν, βέβαια, η προσωπικότητά του («εαυτός») τον οδηγήσει στην υποστήριξη κάποιου σκοπού, η 
στάση του είναι, όπως επισημάνθηκε, απολύτως θεμιτή. 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
Ένας από τους ειδικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι να υποβοηθάει τους μαθητές να κα-

τανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες 
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και να διαφυλάσσουν και να προάγουν τον πολιτισμό. Το χρέος του σχολείου ως φορές αισθητικής 
αγωγής και παράλληλα οι αντικειμενικές δυσκολίες που συνεπάγεται αυτός ο ρόλος έχουν προκαλέ-
σει έντονο προβληματισμό σχετικά με τη δυνατότητά του να αντεπεξέλθει στην υψηλή αποστολή 
του. Ενώ, όμως, αυτή η αποστολή είναι προσδιορισμένη ακριβέστατα από τους νόμους της Πολιτεί-
ας, πολλοί υποστηρίζουν ότι στο σχολικό περιβάλλον κυριαρχούν διάφοροι παράγοντες που τροχο-
πεδούν την εξάπλωση της καλλιτεχνικής παιδείας. Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίον το κοινό και 
ιδιαίτερα οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στις σημαντικές εκθέσεις εικαστικών τεχνών των τελευταίων 
ετών, υποδηλώνει τη ζέση των νέων για την καλλιτεχνική δημιουργία. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
εξεταστεί η ποιότητα της αισθητικής αγωγής που παρέχεται στο σχολείο, ώστε αυτό να συμβάλλει 
ουσιαστικότερα στην εξοικείωση των μαθητών με τις αισθητικές αξίες. 

Η τέχνη φαίνεται σήμερα να έχει εξοριστεί από το σχολείο, όπως αποδεικνύει η σχολική πραγμα-
τικότητα. Τα σχολικά συγκροτήματα στεγάζονται σε εντελώς ακαλαίσθητες προκατασκευασμένες 
κτιριακές εγκαταστάσεις, γεγονός που εξουδετερώνει κάθε προσπάθεια του μαθητή να γνωρίσει το 
αισθητικά ωραίο. Όγκοι από τσιμέντο αποτελούν το καθημερινό και μονότονο σκηνικό του σχολι-
κού χώρου. Μικρές τσιμεντένιες αυλές είναι το καταφύγιο των μαθητών στις ώρες των διαλειμμάτων. 
Η έλλειψη χώρων, τα μουντά χρώματα και το πολύβουο των σχολικών χώρων δεν συμβιβάζονται σε 
καμία περίπτωση με την απεραντοσύνη, με τα έντονα και ζωντανά χρώματα, με τη μουσική αρμονία, 
που διέπει τη φύση. Επομένως, ο μαθητής μαθαίνει να ζει κάθε μέρα συμβατικά σε χώρους που πε-
ριορίζουν τη φαντασία του και ναρκώνουν τις αισθήσεις του. 

Εξάλλου, η δομή του σχολικού προγράμματος αποκλείει σχεδόν και θέτει σε δευτερεύουσα μοί-
ρα τα μαθήματα που σχετίζονται με την τέχνη. Η υποβάθμιση των κεφαλαίων τέχνης στα σχολικά 
εγχειρίδια Ιστορίας, η παρωχημένη προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων που δεν αναδεικνύει την 
αισθητική τους αξία, η αδυναμία των μαθητών να ασχοληθούν με διάφορες καλλιτεχνικές δραστη-
ριότητες στο σχολείο, απόρροια της έλλειψης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, οι περιστασιακές 
και απρογραμμάτιστες επισκέψεις σε μουσεία και αίθουσες τέχνης, η τυποποιημένη διδασκαλία της 
μουσικής και γενικότερα ο χρησιμοθηρικός χαρακτήρας του σχολείου απομακρύνουν, αν όχι εξορί-
ζουν, την τέχνη από το σχολείο. 

Πως να μην είναι εξόριστη η τέχνη από το σχολείο, εφόσον αυτό αδυνατεί να προβάλλει στο μα-
θητή ισχυρά ανθρωπιστικά πρότυπα, που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει τη σημασία της αυθεντι-
κής τέχνης, η οποία στηρίζεται ακριβώς σε αυτές τις αρχές; Μόλις ο μαθητής εξέλθει από το σχολι-
κό χώρο, τα αναιμικά σχολικά του πρότυπα διαλύονται μπροστά στα πανίσχυρα είδωλα, που προ-
βάλλει η καταναλωτική κοινωνία του θεάματος.  

Στην ψυχική αυτή ισχνότητα έρχεται να προστεθεί και η στεγανότητα πνεύματος που επιβάλλει 
στο μαθητή ο σύγχρονος τρόπος μάθησης της άκριτης και παθητικής απομνημόνευσης. Άψυχες λέ-
ξεις συνωστίζονται στο μυαλό του, αποκομμένες από το νοηματικό περιεχόμενο στο οποίο παραπέ-
μπουν, τορπιλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της γόνιμης και δημιουργικής φαντασίας. Το παιδί εθίζεται, 
με αυτόν τον τρόπο στην εύπεπτη τροφή, χωρίς να επιτρέπει στον νου να απελευθερωθεί από τα κα-
θιερωμένα σχήματα και στη συνέχεια να καταγράψει μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση τις εντυ-
πώσεις του. 

Επίσης, η εκπαίδευση σήμερα μοιάζει να στοχεύει περισσότερο στη δημιουργία παραγωγικών 
μονάδων παρά ανθρώπων αισθητικά ευαίσθητων και καλλιτεχνικά παιδευμένων. Ο μαθητής εγκλωβι-
σμένος σε δυσνόητους τεχνικούς όρους καταλήγει να συνδέει το σχολείο αποκλειστικά με την εισα-
γωγή σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που με τη σειρά της καθορίζει και την επαγγελμα-
τική του σταδιοδρομία, νοοτροπία καθαρά ωφελιμιστική που απομακρύνει το νέο από την τέχνη, 
καθώς η τέχνη δεν του υπόσχεται άμεσα και απτά κέρδη. Έτσι, το σχολείο λειτουργεί ως εκκολα-
πτήριο των αυριανών τεχνοκρατών, που θα οικοδομήσουν μερικές ακόμα υδροκέφαλες τερατουπό-
λεις και θα κάνουν ακόμα πιο αμείλικτους τους ήδη σκληρούς νόμους της αγοράς. Και τούτο γιατί η 
σύγχρονη εκπαίδευση ταύτισε τη μόρφωση με τη γνώση και τη γνώση με την παραγωγική διαδικασί-
α, παρακάμπτοντας έτσι τον ουσιαστικότερο στόχο της: την καθολική διαμόρφωση της ανθρώπινης 
οντότητας, που επιβάλλει την καλλιέργεια της ψυχής και της ηθικής, πρωτίστως, μέσα από την επαφή 
με τις ανώτερες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι 
ο εξοστρακισμός της τέχνης από την εκπαίδευση. 
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Εφόσον, όμως, οι συνέπειες του φαινομένου είναι ολέθριες για το νεαρό άτομο και τον αυριανό 
πολίτη, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση της αισθητικής αγωγής και αναγκαίος ο γόνιμος προβλη-
ματισμός για την αποτελεσματικότερη επαφή του μαθητή με την καλλιτεχνική δημιουργία. 

   Αρχικά, η αισθητική αγωγή μαθαίνει στο άτομο να αποζητά την ομορφιά σε όλες τις δραστη-
ριότητες της ζωής του. Ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει μες την ομορφιά, προσπαθώντας να δημιουργή-
σει ένα περιβάλλον καλαίσθητο και ανθρώπινο. Άλλωστε αυτή η νοοτροπία από τη μεριά του ατόμου 
προϋποθέτει ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται μόνο για ένα όμορφα διακοσμημένο σπίτι, αλλά α-
ντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, σε κάθε προσπάθεια για 
καταστροφή της ομορφιάς και της αρμονίας που προσφέρει η φύση. Κι αν μάλιστα αναλογιστεί κα-
νείς και την αισθητική υποβάθμιση των αστικών κέντρων, θα κατανοήσει πως η αισθητική παιδεία των 
ατόμων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα προάγει αισθητι-
κά και ηθικά τα άτομα, αντί να δολοφονεί κάθε αισθητική συγκίνηση. 

Παράλληλα, η διδασκαλία της τέχνης μέσα από όλα τα στάδια της ιστορίας της συντελεί στη 
γνώση  και τη συνειδητοποίηση του πολιτισμού και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε λαού. Οι μαθητές 
μαθαίνοντας την ιστορία της τέχνης κατανοούν πληρέστερα την αξία της καθώς και το ρόλο που δι-
αδραμάτισε ανά τους αιώνες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης και συνάμα αποκτούν τη 
δυνατότητα να προσεγγίσουν καλύτερα τα σύγχρονα έργα τέχνης.  

Τέλος, σημαντικός λόγος που καθιστά απαραίτητη την αισθητική παιδεία μέσα στο σχολείο είναι 
οι ποικίλοι μηχανισμοί αντίστασης στις σύγχρονες αλλοτριωτικές συνθήκες ζωής. Χάρη στην επικοι-
νωνία με την τέχνη, ο νέος είναι σε θέση να αντλήσει την ομορφιά που απουσιάζει συχνά από τη ζωή 
στις μεγαλουπόλεις, να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του, να ανακαλύψει δημιουργικές ενασχολήσεις 
για τον ελεύθερο χρόνο του. Ειδικά για τον ελεύθερο χρόνο, η επαφή με την καλλιτεχνική δημιουρ-
γία τον βοηθά να ξεφεύγει από τα ευτελή προϊόντα μαζικής κουλτούρας που του επιδαψιλεύει η πολι-
τιστική βιομηχανία. Φυσικά, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισμός και η 
επαναξιολόγηση του ρόλου του σχολείου. 

Αυτός ο επαναπροσδιορισμός εντοπίζεται αρχικά στη θεωρητική και πρακτική σύζευξη της τέ-
χνης με τη σχολική δραστηριότητα. Απαιτείται συγκεκριμένος καθορισμός και του «τι»θα διδαχθεί 
στο σχολείο και του «πως» θα διδαχθεί. Ο στόχος μας πρέπει να είναι αφενός η μετάδοση ορισμένων 
ιστορικών παραστάσεων και γνώσεων, παρουσίαση με φωτογραφίες και διαφάνειες έργων τέχνης, 
σχολιασμούς τους κι ανάλυσή τους προσαρμοσμένη κάθε φορά στο αντιληπτικό επίπεδο της τάξης 
και παράλληλα άσκηση σε πρακτικό επίπεδο. Εδώ βέβαια το πλαίσιο της διδασκαλίας δεν πρέπει να 
αποκλείει, αλλά αντίθετα, να ενισχύει τη δημιουργική ατομικότητα, τις προσωπικές παρεκκλίσεις, μια 
και αυτά είναι τελικά περισσότερο ζητούμενα. 

Γι’ αυτό, δουλειά του εκπαιδευτικού πρέπει πρωτίστως να είναι ο εντοπισμός και η προβολή των 
αισθητικών στοιχείων και κυρίως των εικαστικών από τα οποία βρίθει η καθημερινότητα των παιδιών. 
και μιλάμε για την καθημερινή ζωή και την εξωσχολική εμπειρία και όχι μόνο για τα μουσεία ή τις 
πινακοθήκες, που είναι βέβαια απαραίτητα αλλά δυστυχώς βαρετά στους μαθητές και σπάνια αποκα-
λυπτικά στα πλαίσια μιας σχολικής επίσκεψης. Ο πλούτος και ο δυναμισμός της σύγχρονης ζωής εί-
ναι μόνοι τους με τη λάμψη τους ένας διαρκής αντιπερισπασμός στο πνεύμα του σχολείου, όταν αυτό 
με καθόλου δελεαστικά μέσα επιχειρεί να μυήσει τους μαθητές σε μία γνώση ακαδημαϊκή, στεγνή 
και αποκομμένη από ό,τι οι ίδιοι αγαπούν και βρίσκουν ενδιαφέρον.  

Συμπερασματικά για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο οι προσπάθειες για μια ουσιαστικότερη 
συμβολή του σχολείου στην εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη να είναι όσο το δυνατόν πιο καί-
ριες και άμεσες. Διαφορετικά, η παιδεία θα έχει αποτύχει οριστικά και αμετάκλητα στο βασικό αυτό 
στόχο της. Κι αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί «οι καιροί ου μενετοί», καθώς τα 
προϊόντα της πολιτιστικής βιομηχανίας ήδη κατακλύζουν το σύγχρονο άνθρωπο, του οποίου τα α-
ντισώματα συνεχώς μειώνονται. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  55ηη    

ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ  

ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    
Η ιστορική μνήμη είναι καθολικό φαινόμενο στην ανθρώπινη κοινωνία από τις πρωτόγονες μορ-

φές της μέχρι σήμερα. Σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, ο πολιτισμός μιας γενιάς ριζώνει στον πολι-
τισμό των γενεών που πέρασαν. Στον ίδιο ιστορικό χωρόχρονο και μέσα στις διαμορφωμένες συνθή-
κες γεννιέται και ανδρώνεται το νέο που οι ρίζες του βρίσκονται και στην παράδοση. 

Η Νεοελληνική παράδοση υπογραμμίζει τις έννοιες της συνοχής και της συνέχειας, εξαίρει τη 
συλλογική σοφία τους Έθνους μας και διατηρεί την παρουσία μας μέσα στο χρόνο αλώβητη. Υπηρε-
τεί δύο πολύ σημαντικούς στόχους: συντηρεί τα στοιχεία που συναποτελούν την πολιτιστική μας ταυ-
τότητα και, παράλληλα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πνευματική, ηθική και κοινωνική ζωή. 
Τα ιδεώδη του σύγχρονου Έλληνα δε χωρίζονται από την ιστορική του συνείδηση, από τη σταθερή 
του θέληση και επιδίωξη να ανήκει σε μια ανθρώπινη κοινωνία και να βρίσκεται σε αρμονία μαζί της. 

Η παράδοση είναι η πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού, ο συνδετικός ιστός στη 
διαδοχή των γενεών, τα ιστορικά του βιώματα. Γεννιέται αλλά και διαφοροποιείται ανάλογα με το 
αντικειμενικό, φυσικό περιβάλλον της ομάδας που καθορίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο επέμβασης, 
παραγωγής για την επιβίωση, ανάλογα με τη κοινωνική θέση και τις ανισότητες, που καθορίζουν δια-
φορετικά βιώματα των ανθρώπων. Βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι διάφοροι εθιμικοί παράγοντες, 
ήθη και έθιμα, βάσει των οποίων οι άνθρωποι δίνουν νόημα στη ζωή και τις πράξεις τους. Οι τρέ-
χουσες ανάγκες και επιθυμίες μιας γενιάς μπορούν επίσης να γεννήσουν νέες πρακτικές, νέες αντιλή-
ψεις ήθη και έθιμα, ερχόμενες σε σύγκρουση με τις παλιές. Επίσης, σημαντική επίδραση ασκούν οι 
επιρροές άλλων πολιτισμών και παραδόσεων, με τις οποίες έρχεται σε επαφή ένα έθνος. Άρα: μπο-
ρούμε να μιλάμε για κυριαρχίες, εθνικές παραδόσεις, διαφοροποιούμενες τοπικά, κοινωνικά, ιστορι-
κά. 

Η χώρα μας, πριν λίγο καιρό αντιμετώπισε ένα οξύτατο εθνικό πρόβλημα, που κινητοποίησε ό-
λους τους φορείς της κοινωνικής πολιτικής και πνευματικής ζωής και τους έθεσε προ των ευθυνών 
τους για την έκταση και κατάληξή του. Συνειδητοποιήσαμε έτσι-έστω και αργά την αξία της εθνικής 
πολιτισμικής μας ταυτότητας καθώς και την ανάγκη διαφύλαξής της.  

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ    
Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολυδιάστατη, πολυδύναμη, πολύμορφη, αρχίζει με τον αγώνα 

για επιβίωση, συνεχίζεται με την προσπάθεια για πολιτική οργάνωση, ολοκληρώνεται με τη δημιουρ-
γία της Ομορφιάς, τη βίωση της αρετής, την αναζήτηση της ευτυχίας. Όλες αυτές οι κατευθύνσεις 
της ανθρώπινης προσπάθειας συνεκφράζουν τη ζωή, συνοικοδομούν τον πολιτισμό, αποκρυσταλλώ-
νονται και συναποτελούν την παράδοση. 

Ο όρος «παράδοση» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τη μεταβίβαση αυθόρμητα επιλεγμένων 
στοιχείων του πολιτιστικού παρελθόντος, από τη μια γενιά στην άλλη, και τη διαδικασία μεταφοράς 
και λειτουργικής ενσωμάτωσής τους στο παρόν. Τα στοιχεία που προσλαμβάνουν την ιδιότητα της 
παράδοσης αποτελούν τη «συμπυκνωμένη πείρα ενός λαού» και γι’ αυτό η αποδοχή τους ενέχει ιδιαί-
τερη αξία. Η παράδοση συνδέεται στενά με την ιστορική συνείδηση και την εθνική φυσιογνωμία ενός 
λαού. Δεν είναι έννοια στατική, αλλά δυναμική. Εξελίσσεται βιώνοντας και τις τρεις διαστάσεις του 
χρόνου: τα δημιουργικά στοιχεία του παρελθόντος οικοδομούν το παρόν και γίνονται πυρήνες θεμε-
λίωσης του μέλλοντος.  

Η Νεοελληνική παράδοση είναι ένας πολύμορφος συνδυασμός πολλών στοιχείων, ποικίλων επι-
δράσεων και αντιφατικών δυνάμεων. Πρόκειται, ωστόσο, για μια ενιαία, αρμονική και ισόρροπη πα-
ράδοση, με στοιχεία που διαπερνούν πολιτισμικές πραγματικότητες και δομές διαφορετικές και αντι-
τιθέμενες: «την παγανιστική και ανθρωπιστική αρχαιότητα, όπου ο πολίτης και η πόλη βρίσκονται σε 
αρμονική αλληλεξάρτηση, και το Ορθόδοξο Βυζάντιο, όπου το ανθρώπινο υπάρχει μόνο διαμέσου 
του θείου και όπου το άτομο είναι απόλυτα υποταγμένο στην προσωπική βούληση του μονάρχη, μό-
νης πηγής Δικαίου». (Σβορώνος).  

Η πολύπλευρη και πολυσύνθετη Νεοελληνική παράδοση περιλαμβάνει την άρση και συμφιλίωση 
των αντιθέσεων. Συνταιριάζει αρμονικά τον Παρθενώνα, τους μεγάλους τραγικούς, τον ορθολογισμό 
και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη με την Αγια-Σοφία, το βυζαντινό μεγαλοϊδεατισμό, το χριστιανισμό και 
το μυστικισμό, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό, το δημοτικό τραγούδι, τα απομνημονεύματα του Μα-
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κρυγιάννη, την κριτική και επτανησιακή λογοτεχνία. Η Ελληνικότητα είναι μια υπερκείμενη ιστορική 
και πολιτισμική έννοια, που, στηριζόμενη στην παράδοση και μέσα από πρωτεϊκές μεταμορφώσεις, 
συνιστά την ιστορική συνέχεια και την πολιτιστική συνοχή του Έθνους μας, προσδιορίζοντας παράλ-
ληλα την πορεία του στο μέλλον. 

ΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΑΑ  
Η γνώση της παράδοσης και της ιστορίας αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την πορεία μας ως Έ-

θνους. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, αξιολογώντας τις δυνάμεις μας, συνειδητοποιώντας τις δυνατότη-
τές μας, εναρμονισμένοι με το πνεύμα της ελληνική ιστορίας και παράδοσης, συνεπείς και γνήσιοι ως 
άτομα και ως λαός, γινόμαστε ικανοί να προσδιορίσουμε την αποστολή μας στο πλαίσιο του σύγ-
χρονου κόσμου. Μελετώντας την παράδοσή μας, αναζητώντας την πολιτιστική μας φυσιογνωμία και 
κατακτώντας την εθνική μας αυτογνωσία, θωρακιζόμαστε απέναντι στην πολιτιστική ισοπέδωση και 
αποπροσωποποίηση και οδηγούμαστε στις πηγές του Ευρωπαϊκού Πνεύματος και στις ρίζες του Δυ-
τικού Πολιτισμού. 

Αξιοποιώντας την πείρα των προγενεστέρων, ενισχύουμε το αίσθημα συλλογικότητας και ανα-
πτύσσουμε την κοινωνική μας συνείδηση. Μέσα από την παράδοση, είτε ως αισθητική μορφή είτε ως 
γόνιμη και δημιουργική ιδέα, αντλούμε έμπνευση για νέες δημιουργίες, αναδύεται ωριμότερη η αλ-
λαγή. 

Η αποκοπή από το πολιτιστικό μας παρελθόν και η άρνηση των διαχρονικών αξιών του διασπά 
την ιστορική μας συνέχεια, απομακρύνει από τις πηγές της εμπειρίας και της σοφίας, οδηγεί στην 
αβεβαιότητα και το μετεωρισμό, αναστέλλει κάθε δημιουργική διαδικασία. Η μελέτη της παράδοσής 
μας πρέπει να γίνει με σεβασμό σε αυτή, αλλά και με αντίληψη δημιουργική και όχι στατική, με στό-
χο όχι τη συντήρηση εξωτερικών τύπων, αλλά την κατανόηση και αξιοποίηση της έσχατης ουσίας 
της. Είμαστε υποχρεωμένοι τη μεγάλη μας κληρονομιά, ηθική, πολιτική, πνευματική, να τη δοκιμά-
σουμε πάνω στα αδυσώπητα αιτήματα της σύγχρονης ιστορικής στιγμής, να την προσαρμόσουμε 
στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, αν θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί και δημιουρ-
γοί της ιστορίας.  

Δημιουργική σύζευξη παράδοσης και σύγχρονου πολιτισμού σημαίνει σύνθεση των δύο παραγό-
ντων σε ένα ενιαίο όλο, που θα αποτελέσει τρόπο ζωής και έκφρασης της σύγχρονης κοινωνίας. Η 
Νεοελληνική παράδοση, με τα δύο της ρεύματα, το ανθρωπιστικό και το χριστιανικό, μας κατευθύ-
νει προς ένα πανανθρώπινο ιδανικό στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης του πολιτισμού. Η πολιτιστι-
κή μας ενδυνάμωση από τη γόνιμη επαφή μας με την παράδοση μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε 
κριτικά τις πολιτιστικές ταυτότητες των άλλων λαών. 

Προτάσσουμε ως βάση φιλοσοφίας για τη διευθέτηση των συγκρούσεων μεταξύ πολιτισμών και 
την ειρηνική τους συνύπαρξη και αλληλεπίδραση, την αναλογία με τη συμφωνική ορχήστρα και τα 
ιδιόμορφα όργανα. Η τελική μελωδία είναι μία, ο πανανθρώπινος πολιτισμός, αλλά αυτή βγαίνει 
από το συντονισμό και την αλληλεπίδραση των επιμέρους οργάνων, των εθνικών πολιτισμών. Είναι 
ρατσισμός η ιεραρχική κατάταξη εθνών, λαών, ταυτοτήτων σε μια κλίμακα ανωτερότητας και κατω-
τερότητας. Αντίστροφα, είναι ισοπέδωση η μη αναγνώριση του ειδικού βάρους του κάθε έθνους και ο 
μη σεβασμός της πολιτιστικής αυτοδιάθεσης και ιδιαιτερότητας. Οι Έλληνες ήταν πάντα ανοιχτοί, 
οριακοί, ταξιδιώτες και αναζητητές. Η ελληνική ταυτότητα αναπτύχθηκε στο μεταίχμιο πολιτισμών, 
ως ένα φοβερό δυναμικό κράμα. Αυτό μας επέτρεψε να επιβιώσουμε, ενώ λογικά θα έπρεπε να μην 
υπάρχουμε. Ο ισχυρός πυρήνας στοιχείων παράδοσης πρέπει να γίνει γνωστός σε όλους μας με έργα 
αγωγής και προσωπικότητας, παιδείας, πνευματικής δημιουργίας, να εμπλουτιστεί με τη δημιουργική 
αφομοίωση επιτευγμάτων του οικουμενικού πολιτισμού και έτσι θα έχουμε βάση, έρμα και δύναμη 
να αντιμετωπίσουμε τους εθνικούς κινδύνους και τις προκλήσεις του μέλλοντος.  

Είναι αναγκαία η επιλογή, το ξεκαθάρισμα, η χρυσή τομή παράδοσης και ανανέωσης: Η επιλο-
γή αυτή έχει δύο σκέλη: Το πρώτο είναι το ξεκαθάρισμα των συντηρητικών από τα διαχρονικά στοι-
χεία. Το δεύτερο είναι το ξεκαθάρισμα της γνήσιας από τη μιμητική, άκριτη, μηχανιστική ανανέωση, 
από αυτό που φαίνεται ως ανανέωση αλλά μπορεί να είναι φοβερά αναχρονιστικό. Αφού γίνει αυτό το 
ξεκαθάρισμα, μπορούμε να φτάσουμε σε μια χρυσή τομή γνήσιων στοιχείων ανανέωσης και διαχρο-
νικών της παράδοσης. Αυτή θα είναι η ουσία της προόδου. π.χ. πρόοδος είναι η μέτρηση της ποιό-
τητας της δημοκρατίας μας όχι με κριτήριο τους θεσμούς των ΗΠΑ, αλλά με κριτήριο την άμεση 
δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, παρά τις αντιφάσεις της.  
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Ο τρόπος προσέγγισης της παράδοσης, επιλογής, αφομοίωσης, μετουσίωσης αξιών που έχουν 
δημιουργηθεί σε παλιότερες εποχές, συνιστά οργανική λειτουργία και αποτελεί δείκτη δημιουργικό-
τητας σε κάθε κοινωνία. Χαρακτηριστικό του πολιτισμένου ανθρώπου είναι να παλεύει για να κατα-
νοήσει την παράδοσή του, να την κρίνει και όχι να τη δέχεται ανεξέλεγκτα. Για να κατανοήσουμε την 
Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό πολιτισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε με αιώνιες ή 
μάλλον με χιλιετηρίδες. Για να συνειδητοποιήσουμε την ελληνικότητά μας, οφείλουμε να γυρίσουμε 
πίσω και να διατρέξουμε μια πορεία 3.000 χρόνων. Η στείρα επιστροφή και προσκόλληση σε παρω-
χημένες μορφές ζωής και η προσπάθεια τεχνητής αναβίωσής τους αποκόπτει από τη ζώσα πραγματι-
κότητα, οδηγεί στην αναζήτηση έτοιμων λύσεων στο παρελθόν, καλλιεργεί το μιμητισμό, απονεκρώ-
νει τις δημιουργικές δυνάμεις, συγκρούεται με το θεμελιώδη νόμο της φυσικής εξέλιξης. Η ταύτιση 
της παράδοσης με τα αποκεντρωμένα και απολιθωμένα στοιχεία του πολιτισμού μας παρελθόντος 
και τον αναχρονισμό μας στερεί από ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικές αξίες και δοκιμασμένες κατευ-
θύνσεις για την οικοδόμηση του παρόντος και τη θεμελίωση του μέλλοντος. 

Το καθαρό πνεύμα της Ελληνικότητας, χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας και ανωτερότητας, 
μπορεί να γίνει πάλι το μέσο επικοινωνίας μας με Δύση, Ανατολή, Βορά και Νότο, αρκεί να επιλύ-
σουμε τις αντιφάσεις της ταυτότητάς μας, να αξιοποιήσουμε, χωρίς προγονολατρεία την τεράστια 
πνευματική κληρονομιά που μας ενώνει με ό,τι άξιο υπάρχει στον οικουμενικό πολιτισμό. Η Ελλάδα 
ήταν και πρέπει να ξαναγίνει χώρα παραγωγής ανθρώπων. 

ΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΘΘΝΝΟΟΥΥΣΣ  
Με τον όρο «Πολιτιστική ταυτότητα», εννοούμε το συμπυκνωμένο παρόν της παράδοσης σε 

μία δεδομένη ιστορική στιγμή. Στη συμπεριφορά, στη ζωή, στις επιλογές, στις αντιλήψεις, στη νοο-
τροπία του μέσου όρου των μελών ενός έθνους, βλέπουμε κάποια ομοιόμορφα, σταθερά, επαναλαμ-
βανόμενα χαρακτηριστικά. Αυτά δείχνουν ότι οι συμπεριφορές δεν είναι τυχαίες και συμπτωματικές, 
ούτε ατομικές και μόνο. Έχουν ταυτότητα, δεσμό και συνέχεια με το παρελθόν αλλά και αντιφατικά 
ως προς αυτό στοιχεία. Είναι το «εμείς» που ξεχωρίζει της ιδιαιτερότητα ενός λαού από τους άλλους. 

Επίσης, λέγοντας «ταυτότητα» ενός έθνους, ενός λαού εννοούμε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηρι-
στικά, που τον διαφοροποιούν από τους άλλους. Χαρακτηριστικά που αποτελούν συνάρτηση και 
απαύγασμα της ιστορίας και της παράδοσης της γλώσσας, της οικονομικής και κοινωνικής του δια-
μόρφωσης, των πνευματικών -πολιτιστικών επιδιώξεών του. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσια ιστορική 
κληρονομιά διανθισμένη από αγώνες και θυσίες για την προάσπιση της ελευθερίας και ακεραιότητας 
της. Κατόρθωσε να επιζήσει μετά από μακραίωνες περιόδους άμεσης και έμμεσης ξενοκρατίας και 
να διεκδικήσει μια ανεξάρτητη πολιτική ύπαρξη.  

Στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης συνέβαλε και η θρησκεία με την παράδοσή μας. Το 
σύνολο των ηθών και εθίμων, τα περισσότερα από τα οποία διαμορφώθηκαν επί Τουρκοκρατίας, δι-
ατήρησαν την ελληνικότητά μας και διέδωσαν τη γνήσια, αυθεντική κουλτούρα τους Ελληνικού λαού. 
Σε αυτή την κατεύθυνση βοήθησε και η Ορθοδοξία, της οποίας ο ρόλος υπήρξε διπλός: από τη μια 
συνέβαλε στην αφύπνιση του Γένους σε καταστάσεις εξαιρετικά κρίσιμες και από την άλλη εξασφάλι-
σε την ισορροπία μεταξύ του «όμαιμου, ομόθρησκου, ομόγλωσσου». 

Εξέχον στοιχείο εθνικής ταυτότητας αποτελεί η ελληνική γλώσσα. Το συλλογικό και εξελικτικό 
στοιχείο που αντανακλά το πολιτισμικό επίπεδο και την ψυχική ιδιοσυστασία του λαού μας. Παρ’ 
όλες τις δοκιμασίες και πολεμικές, που δέχτηκε από το σχολαστικισμό και τον τυφλό εθνικισμό, κα-
τάφερε να μείνει αλώβητη και να συνεχίσει τον πολιτιστικό - μορφωτικό της ρόλο. Μόρφωσε πολ-
λούς ευρωπαϊκούς λαούς, μετέδωσε υψηλές έννοιες και ιδανικά, γι’ αυτό και μας προκαλεί έκπληξη 
αλλά και δικαιολογημένη οργή, κάποιοι να ζητούν να την υποβαθμίσουν και να την εξοστρακίσουν 
από τον Ευρωπαϊκό χώρο να την περιχαρακώσουν στα στενά όρια του ελληνικού κράτους. Ο ελλη-
νικός πολιτισμός -αρχαίος, βυζαντινός- γοήτευσε και γοητεύει με την καλαισθησία του, το μεγαλείο 
και τη ομορφιά του αποπνέει. Καμία χώρα δεν έχει δώσει ένα δεύτερο Παρθενώνα ή μια ανώτερη 
δημοκρατία, από αυτή του «Χρυσού αιώνα». 

ΟΟΙΙ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΗΗ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
Γίνεται λοιπόν κατανοητή η ανυπολόγιστη αξία της εθνικής μας ταυτότητας, που σήμερα διέρχε-

ται σοβαρότατη κρίση από πολλούς κινδύνους. 
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α) Αρχικά ο άκρατος καταναλωτισμός και το πνεύμα πρακτικισμού, που έχει εγχαρακωθεί στη 
σύγχρονη εποχή, οδήγησε στον παραγκωνισμό του πνευματικού πολιτισμού και την περιφρόνηση 
της λαϊκής μας παράδοσης. 

β) Η ξενομανία και ο άκριτος μιμητισμός, που χαρακτηρίζουν κύρια το Νεοέλληνα, επέτρεψαν 
και επιτρέπουν τις εισαγωγές πλήθους καταναλωτικών αγαθών και μαζί λέξεων, τρόπων ζωής, ηθών, 
παραγκωνίζοντας τη δική μας ταυτότητα, το δικό μας πολιτισμό. Πρώτα από όλα η υπάρχουσα κα-
τάσταση των πολιτιστικών μας πραγμάτων χαρακτηρίζεται από μιμητικό εκσυγχρονισμό και πολιτι-
στική αλλοτρίωση. Δηλαδή εισάγονται χωρίς κρίση πρότυπα συμπεριφοράς, οργάνωσης σχέσεων και 
θεσμών, σε όλες τις όψεις της ζωής, με αποτέλεσμα να θίγονται ουσιαστικά διαχρονικά στοιχεία ταυ-
τότητας και πολιτισμού π.χ. έννοιες αισθητικής και ομορφιάς, δίκτυα σχέσεων αλληλεγγύης, βάρβα-
ρη αστικοποίηση, μοντέλα οικονομίας καθορισμένα υπερεθνικά. Δυστυχώς είναι πολύ μακριά οι και-
ροί όπου οι Έλληνες ήταν «περισσότερο παράδειγμα για μερικούς και λιγότερο μιμητές άλλων». 

γ)  Ο Σωβινισμός, η υπέρμετρη δηλαδή προσκόλληση στην πατρίδα πλήττει την εθνική μας ταυ-
τότητα. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός, που πολλές φορές υποδαυλίζεται από οικονομικά συμφέ-
ροντα, αλλοιώνει το εθνικό μας πρόσωπο και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάκαμψη της χώρας. 
Σε ότι αφορά το διεθνές πλαίσιο του πολιτιστικού επεκτατισμού: γνωρίζουμε ότι οι πολύ αναπτυγμέ-
νες χώρες της δύσης, συνειδητά επιδιώκουν και την ιδεολογική πολιτιστική τους επικράτηση. Αυτή η 
επιθετική διείσδυση γεννά είτε τάσεις μιμητισμού είτε αντίδραση και σύγκρουση πολιτισμών και ταυ-
τοτήτων, π.χ. ο Ισλαμικός φανατισμός ενάντια στους «διαβόλους» της Δύσης. Η διείσδυση της Δύσης 
γίνεται με τον πολύ αποτελεσματικό έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και όλων όσων αφορούν την αι-
σθητική, την ποιότητα ζωής, τη μορφή της οικονομίας, τις σχέσεις κράτους και κοινωνίας, τη γλώσ-
σα, όλα τα αδιόρατα της νοοτροπίας. Οι φανατικές αντιδράσεις σε αυτό, φαίνονται εντελώς οπισθο-
δρομικές και σε πολλά σημεία είναι. Εμείς, όμως οι Έλληνες δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε 
από την αλληλεπίδραση πολιτισμών. Αρκεί να είναι καθαρή η δική μας ταυτότητα.  

δ) Συγκεκριμένα παραδείγματα και εμπειρίες πολιτιστικού επεκτατισμού: Κυρίως η νεολαία πρε-
σβεύει σε κάθε εποχή την ανανέωση, δηλαδή την επιθυμία για αλλαγές μεταβολές ηθών, εθίμων, θε-
σμών, νοοτροπίας, γιατί θεμελιακές ανάγκες της νέας γενιάς δεν καλύπτονται από παλιά πλαίσια. Η 
γνήσια ανανέωση μπορεί να προέρχεται είτε από εγχώρια πνευματική δημιουργία είτε από δημιουρ-
γική αφομοίωση ξένων προτύπων, αποδεδειγμένα άξιων. Μόνο που η νεολαία δεν αντιλαμβάνεται 
πάντα ότι «φέρεται και άγεται». Πράγματι, πολλές από τις «μόδες», που επικρατούν στις μέρες μας 
είναι κακέκτυπα και πολιτιστικά σκουπίδια των πολύ ανεπτυγμένων χωρών. Π.χ. η αμερικανοποίηση 
της συμπεριφοράς, της γλώσσας, της έκφρασης συναισθημάτων, της τηλεόρασης, του κινηματογρά-
φου, της εμφάνισης κ.λ.π. Επίσης, τα οικονομικά συμφέροντα και οι επεκτατικές βλέψεις των ισχυ-
ρών θέτουν σε σοβαρότατο κίνδυνο την πολιτισμική και ιστορική μας συνέχεια. Πόσο μάλλον, όταν 
κάποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν σελίδες της δικής μας ιστορίας και των δικών μας αγώνων. 

ε) Απουσία ευαισθησίας πολίτη έναντι εθνικών προβλημάτων, που έχει επαναπαυτεί και απο-
βλέπει μόνο στο συμφέρον και τον κομφορμισμό του. Η αποστασιοποίηση αυτή βέβαια είναι αποτέ-
λεσμα της ανεύθυνης -αρκετές φορές- στάσης των πολιτικών μας ηγετών, αλλά και της έλλειψης κα-
τάλληλης παιδείας, που διαμορφώνει μια υγιή εθνική και ιστορική συνείδηση.  

στ) Επίσης η αληθινή αξία των παραδόσεων χάνεται από τα θνησιμαία στοιχεία και τις αρνητικές 
συνέπειες της προσκόλλησης σε αυτά: εννοούμε τα συντηρητικά, τα αναχρονιστικά και οπισθοδρομι-
κά στοιχεία, που φράζουν το δρόμο της γνήσιας προόδου και της κάλυψης νέων αναγκών, μέσα από 
ανάλογης υφής ήθη, έθιμα, θεσμούς, νοοτροπίες (π.χ. οι πατριαρχικές αντιλήψεις σε σχέση με την 
αναγκαιότητα της ισότητας των δύο φύλων). Οι συνέπειες μιας τέτοιας προσκόλλησης είναι η συνολι-
κή οπισθοδρόμηση της κοινωνίας, η ξενοφοβία, η κλειστή κοινωνία, σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά 
ερεθίσματα, τα χάσματα γενεών, γιατί οι νέοι αντιδρούν, ο απομονωτισμός και η περιθωριοποίηση 
του έθνους σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις. 

ζ) Παράλληλα, ως αντίρροπη τάση στην προγονοπληξία αναπτύσσεται η περιφρόνηση προς τα 
ζωντανά στοιχεία: εννοούμε τα διαχρονικά στοιχεία παράδοσης, όλα τα πνευματικά, ηθικά πολιτι-
στικά, θεσμικά επιτεύγματα που μένουν ανεπηρέαστα από τη ροή του χρόνου και τις αλλαγές των 
συνθηκών, λόγω της ακτινοβολίας τους και της ωφελιμότητάς τους, ως σοφία και πείρα ιστορική, ως 
αξεπέραστα δημιουργήματα που αποτελούν πηγή έμπνευσης και όχι απλές μουσειακές αξίες. Οι συ-
νέπειες από την περιφρόνηση αυτών είναι η απώλεια ιστορικής μνήμης, η διαρκής επανάληψη λαθών, 
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η ξενομανία, η εξάρτηση από κυρίαρχα πρότυπα ζωής και ανάπτυξης των πολύ αναπτυγμένων χω-
ρών, η πνευματική και πολιτιστική στασιμότητα, οι τάσεις μιμητισμού της νεολαίας. Π.χ. το να θεω-
ρούμε την Πρωτομαγιά ημέρα λουλουδιών και ευκαιρία για «πικ-νικ» και όχι ημέρα θλιβερής μνή-
μης και ελπίδας για τους αγώνες της ανθρωπότητας. 

ΟΟΙΙ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  
Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εθνική Ταυτότητα κατέχει σημαντική θέση στα ιδανικά 

κάθε λαού, γι’ αυτό και χρειάζεται συλλογικούς αγώνες  για τη διατήρηση και ενίσχυσή της. Ξεκινώ-
ντας από τους πολιτικούς ηγέτες, που πρέπει να είναι υπεύθυνοι όσον αφορά τους ευαίσθητους χειρι-
σμούς εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να επιδοθούν στη βαθύτερη μελέτη της Ελληνικής πραγματικό-
τητας, στην αναζήτηση των γνήσιων, βιώσιμων και γόνιμων χαρακτηριστικών της με στόχο όχι βέ-
βαια μια ανεδαφική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά την αυτογνωσία και δημιουργική διαμόρφωση 
μιας εθνικής φυσιογνωμίας, που να είναι ρεαλιστικά ελληνική και μαζί ουσιαστικά σύγχρονη.  

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στραφεί και το άτομο, βασισμένο στη σωστή Παιδεία, ώστε να 
διακριβώσει τις πραγματικές δυνατότητες και αδυναμίες της χώρας μας, χωρίς προγονόπληκτους 
ναρκισσισμούς και ξενόπληκτα άλλοθι. «Γινόμαστε αυτό που είμαστε, μόνο με τη ριζική και βαθιά 
άρνηση εκείνου που οι άλλοι μας έχουν κάνει» λέει ο Sartre. Και η άρνηση αυτή είναι η μόνη θετική 
προοπτική μας ως λαού και ως κράτους. 

ΑΑΡΡΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΈΈΛΛΛΛΗΗΝΝΑΑ  
Η αδιάλειπτη αναζήτηση του πνεύματος, η φιλοπεριέργεια και η δίψα για μάθηση αποτέλεσαν τη 

βάση για τη δημιουργία του πολιτισμού του και την ανάδειξη σκαπανέων του πνεύματος. Συνυφα-
σμένη με το Ελληνικό πνεύμα είναι η ορθολογιστική θεώρηση και αντιμετώπιση των πραγμάτων με 
συνέπεια την ανάπτυξη των επιστημών. Η τήρηση του μέτρου αναδεικνύεται όχι μόνο ως ο ορθότε-
ρος τρόπος σκέψης, αλλά και ο ιδανικότερος τρόπος ζωής. Ο Έλληνας πάντα σεβάστηκε την ανθρώ-
πινη αξία. Ο πολιτισμός του είναι ανθρωποκεντρικός και ο ίδιος χαρακτηρίζεται από ανθρωπιά και 
καλοσύνη. 

Ο μεγάλος πόθος για την ελευθερία, εκφρασμένος μέσα από τους συνεχείς αγώνες του, χαρακτη-
ρίζει τόσο την αρχαία, όσο και τη σύγχρονη ιστορία του. Η αγάπη του Έλληνα για τη δημοκρατία 
και το δίκαιο τον αναγνωρίζουν παγκοσμίως ως θεμελιωτή των εννοιών αυτών. Το Ελληνικό φιλότι-
μο, η μοναδική αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας δε συναντάται ως αρετή σε κανέναν άλλο 
λαό. Πλουτίζεται από ορμέφυτες αρετές όπως υπερηφάνεια, αδούλωτο φρόνημα, λεβεντιά, θάρρος, 
αρχοντιά, γενναιοψυχία, στοιχεία που έχουν προκαλέσει το θαυμασμό όλης της παγκόσμιας κοινότη-
τας. Ο πηγαίος αυθορμητισμός, η αισιοδοξία, η ζεστή εκδήλωση συναισθημάτων, το πάθος για τη 
ζωή διαπνέουν κάθε κίνηση του Έλληνα.  

Η φιλοπατρία του Έλληνα είναι αυτόδηλη σε όποιο μέρος της γης κι αν βρίσκεται. Ιστορικές 
στιγμές, όπως ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες, η επανάσταση του 1821 η εποποιία του 1940, αμέτρη-
τοι ήρωες που απέδειξαν την ελληνική ανδρεία εμπνεύστηκαν από την αγάπη για την πατρίδα. 

Η απαράμιλλη θρησκευτικότητα εκδηλώνεται τόσο μέσα από τη βαθιά του πίστη στο Θεό, αλλά 
και από την ανάδειξη της Ορθοδοξίας σε τρόπο ζωής. 

Η ευαισθησία, η αγάπη και ο σεβασμός του Έλληνα για το κάλλος ανέδειξαν την Ελληνική τέχνη 
που στάθηκε το αρχέτυπο για κάθε κατοπινή τέχνη, ενώ η καλλιτεχνική πρωτοπορία συνεχίζεται και 
στον αιώνα μας. 

Το φιλόξενο και η ψυχική ζεστασιά του Ελληνικού λαού αποτελεί παγκοσμίως δημοφιλές χαρα-
κτηριστικό πάνω στο οποίο βασίζεται ακόμα και στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη οικονομική δύναμη 
του τουρισμού. 

ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΈΈΛΛΛΛΗΗΝΝΑΑ  
Έλλειψη προγραμματισμού και οργάνωσης. Ο Έλληνας δύσκολα συστηματοποιεί και μεθοδεύει 

τις κινήσεις του. Το «αμέθοδο» και η επιπολαιότητα των πράξεων χαρακτηρίζουν ακόμα και σπου-
δαίες αποφάσεις. Η ανευθυνότητα έχει άμεση συνέπεια τη νωθρότητα και την προχειρότητα των 
πράξεων που συνυφαίνονται με τις ατασθαλίες και τον καιροσκοπισμό στις διάφορες εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής. Ο άκρατος ατομικισμός τον εμποδίζει να αποκτήσει κοινωνική συνείδηση. 

Λίγες φορές οι Έλληνες κατόρθωσαν να φανούν ενωμένοι. Η αρχομανία και η εγωπάθειά τους 
δημιούργησε εμπάθειες και αντιζηλίες που οδήγησαν σε εμφύλιες διαμάχες. Μερικές φορές είναι α-
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γνώμων απέναντι στις μεγάλες προσωπικότητες της φυλής (περιπτώσεις με το Σωκράτη, το Θεμιστο-
κλή, τον Κολοκοτρώνη, το Βενιζέλο...), ενώ, παράλληλα, η ιστορική του αμνησία πολλές φορές οδή-
γησε σε εθνικές περιπέτειες (Μικρασιατική καταστροφή, κυπριακή τραγωδία....). 

Παρεξηγεί την έννοια της ελευθερίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να απειθαρχεί στους νόμους, 
να απωθεί την έννοια του κράτους και να δρα αυτόβουλα. Είναι καχύποπτος, κακόπιστος και πολλές 
φορές κουτοπόνηρος. Σοφίζεται και δολιεύεται πως θα εξαπατήσει, πως θα φανεί πιο έξυπνος από 
τους άλλους (φοροδιαφυγή, ρουσφέτι....). Ειδικότερα, η μακρόχρονη δουλεία άφησε στον ελεύθερο 
πια Έλληνα ένα βαθύ εθνικό σύμπλεγμα κατωτερότητας έναντι των άλλων λαών της Ευρώπης, γεγο-
νός που συντέλεσε στη ροπή του Έλληνα στην ξενομανία και στον άκριτο μιμητισμό του Δυτικού 
πολιτισμού. 

ΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
Ο Ελληνισμός έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών και να 

επέμβει δυναμικά στις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Για το λόγο αυτό η 
στάση του θα πρέπει να διαπνέεται από τα εξής στοιχεία: 

Ομόνοια και συνοχή στην εσωτερική πολιτική και κοινωνική ζωή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλό-
τητα και η ενότητα στους κόλπους της Ελληνικής κοινωνίας. Πολιτική συνέπεια και ομοψυχία στα 
θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Χάραξη μιας πανεθνικής εξωτερικής πολιτικής (εθνική στρατηγι-
κή), που θα προσδιορίζει την ευρύτερη θέση του έθνους στο διεθνή χώρο. 

Προβολή στη διεθνή κοινότητα της εθνικής μας ύπαρξης, αξιοποιώντας τόσο τη διεθνή μας θέση 
(ΟΝΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ), όσο και την τεράστια δύναμη του απόδημου Ελληνισμού. Προσπάθεια για 
επίλυση οικονομικών προβλημάτων, αύξηση της παραγωγικότητας και ανάπτυξη της εθνικής μας οι-
κονομίας. 

Απόκτηση εθνικής αυτογνωσίας, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα αρνητικά μας 
στοιχεία και να αξιοποιήσουμε τα θετικά. Ενδυνάμωση των πολιτιστικών στοιχείων που σφυρηλατούν 
την εθνική μας συνείδηση και ταυτότητα, σε συνδυασμό με σεβασμό στο παρελθόν, διατήρηση της 
ζωντανής μας παράδοσης και της εθνικής μας γλώσσας και αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαίου της 
Ορθοδοξίας. 

Ενεργοποίηση της κλασικής ανθρωπιστικής παιδείας του ελληνισμού που θα διατηρήσει την ι-
στορική μας μνήμη και θα συνδυάσει την εθνική και ευρωπαϊκή ιδέα. Απαιτείται, λοιπόν, συλλογική 
προσπάθεια από όλο τον Ελληνισμό, σε όλους τους τομείς προκειμένου να αναλάβει τις ευθύνες του, 
να εκπληρώσει τα εθνικά του καθήκοντα και να συνεχίσει την πορεία του μέσα στην παγκόσμια ιστο-
ρία. 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΞΞΕΕΝΝΟΟΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  ((ΟΟΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΞΞΕΕΝΝΟΟΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ))  
Η χώρα μας αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο κράτος που προσπαθεί να βρει τη θέση του μέσα στη 

διεθνή κοινότητα. Έτσι, όπως κάθε κοινωνία, που δεν είναι αυτάρκης, μοιραία, στρέφεται προς ξένα 
ερείσματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει διάφορα εσωτερικά αδιέξοδα. 

Οι διεθνιστικές τάσεις, που οδηγούν στη διαμόρφωση διάφορων πολιτικών, οικονομικών, πολιτι-
στικών συνασπισμών, και το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης ευνοούν την ανάπτυξη του κοσμοπολιτι-
σμού και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. 

Συναισθήματα κατωτερότητας, τα οποία αναπτύσσονται συχνά απέναντι σε χώρες, οι οποίες έ-
χουν οικονομική υπεροχή, οδηγούν στην άκριτη υιοθέτηση στοιχείων που προέρχονται από τις χώ-
ρες αυτές, ταυτίζοντας τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με την αναβάθμιση και την πρόοδο. 

Η κατάργηση των επικοινωνιακών φραγμών, χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη (μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης, συγκοινωνιακά και τηλεπικοινωνιακά μέσα) και συνακόλουθα η επικοινωνία των λαών και η 
τουριστική ανάπτυξη εξυπηρετούν τη διείσδυση των ξένων στοιχείων. 

Οι μηχανισμοί της διαφήμισης προωθούν έντεχνα ξένα προϊόντα ή ξένα πρότυπα και είδωλα, που 
προβάλλονται ως κυρίαρχη μόδα και υιοθετούνται, προκειμένου να αισθανθεί κανείς καταξιωμένος. 

Η έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης -όχι πάντα άδικα- απέναντι στην ποιότητα διάφορων 
εγχώριων προϊόντων οδηγεί σε μια γενικότερα προκατειλημμένη συμπεριφορά που ευνοεί τη στροφή 
προς τα ξένα προϊόντα. 

Ο βιομηχανοποιημένος και αστικοποιημένος τρόπος ζωής δημιούργησε συνθήκες αλλοτρίωσης 
και αποκέντρωσαν τα στοιχεία εκείνα (γνώση της γλώσσας, της ιστορίας, τήρηση των παραδόσεων 
κλπ.), που αποτελούν αντιστάσεις απέναντι στις ξένες επιδράσεις. 
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΞΞΕΕΝΝΟΟΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ  
Η απομάκρυνση από τις εθνικές παραδόσεις προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό, εφόσον 

διασπάται η ενότητα παρελθόντος -παρόντος- μέλλοντος, που είναι απαραίτητη, προκειμένου ένας 
λαός να συνειδητοποιήσει το παρόν και να προγραμματίσει το μέλλον του. 

Ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας της εθνικής μας ταυτότητας και διάβρωσης της εθνικής μας φυσι-
ογνωμίας, εφόσον υιοθετούνται στοιχεία, τα οποία δεν αρμόζουν στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων, 
με αποτέλεσμα την απώλεια της ατομικής και εθνικής αξιοπρέπειας. Υπονομεύεται η ελληνική γλώσ-
σα και συνακόλουθα αλλοιώνεται η πνευματική παραγωγή. Απονεκρώνεται η δημιουργικότητα, περι-
ορίζεται η εγχώρια πρωτότυπη έμπνευση και επινοητικότητα και επέρχεται η πολιτιστική στασιμότη-
τα (γράμματα, τέχνες, επιστήμες). 

Στην προσπάθεια για ορθή προσαρμογή στον ξένο τρόπο ζωής επιτείνονται τα αισθήματα άγ-
χους, αλλά και ανασφάλειας, ενώ κλονίζεται όλο και περισσότερο η αυτοπεποίθηση των ατόμων. 

Εισάγονται επικίνδυνες έξεις, νοσηρά πρότυπα και ενισχύονται τα φαινόμενα κοινωνικής παθογέ-
νειας (ναρκωτικά, βία, εγκληματικότητα, τρομοκρατία, αλκοολισμός...). 

Η αβασάνιστη αυτή υιοθέτηση ξένων στοιχείων και η ταυτόχρονη απουσία γόνιμης αμφισβήτησής 
τους καθιστά ένα λαό έρμαιο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας από άλλους λαούς, με αποτέλε-
σμα τη χειραγώγησή του από τις ξένες δυνάμεις. 

Επίσης, υπονομεύεται η εθνική οικονομία, αφού προτιμώνται τα ξένα προϊόντα με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται οι εισαγωγές, να διευρύνεται το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, να μαραζώνει η εθνι-
κή παραγωγή. 

Ο εγκλωβισμός σε ξένα πρότυπα ζωής, είτε ασυνείδητος είτε συνειδητός, δημιουργεί επικίνδυνες 
καταστάσεις γι' αυτό και απαιτείται εθνική αυτογνωσία και υπευθυνότητα, ώστε τα διάφορα ξένα 
στοιχεία να αφομοιώνονται γόνιμα, χωρίς να φθείρεται ο εθνικός μας χαρακτήρας. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  66ηη    

ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  

ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ  
Η γλώσσα είναι το ανώτερο, το πιο «πολύτιμο», πολιτισμικό προϊόν ενός έθνους. Δεν αποτελεί 

απλώς έναν κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης, αλλά είναι πεδίο δημιουργίας, γόνιμο έδαφος, στο 
οποίο μπορεί να βλαστήσει τόσο η Τέχνη (Λογοτεχνία), όσο και ο προσωπικός τρόπος έκφρασης 
του κάθε ανθρώπου. «Οι λέξεις έχουν δύο λειτουργίες, τη μια που αφορά τη μετάδοση εννοιών και 
την άλλη που αφορά τη δημιουργία». (Ε.Μ.Forster). Η γλώσσα δεν είναι στατική και ακλόνητη, αλ-
λά συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται. Η γλώσσα είναι ζωή, κι όσο η ζωή κυλά και μεταβάλλεται, 
παρασύρει και τη γλώσσα στους ρυθμούς της. 

Η γλώσσα, «πέρα από ταυτότητα και σήμανση της παρουσίας του ανθρώπου ως πρόσωπου», είναι 
ένας κώδικας επικοινωνίας, με τον οποίο τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας ανταλλάσσουν πληρο-
φορίες, σκέψεις, απόψεις, συναισθήματα. Συνιστά ανώτερο στοιχείο του πολιτισμού, εφόσον στηρίζε-
ται στο Λόγο, στην ικανότητα του ανθρώπου όχι μόνο να διακρίνει και να εκφράζει τη μορφή και 
τον τρόπο της κοσμικής αρμονίας και τάξης, αλλά και να δημιουργεί «κόσμο», να βάζει τάξη στο 
χάος της γύρω του πραγματικότητας. Η γλώσσα είναι ένα όργανο επικοινωνίας, ένας κώδικας σημεί-
ων ορισμένης μορφής, με το οποίο οι άνθρωποι επιτυγχάνουν να συνεννοούνται, να γίνονται κατανο-
ητοί. Πάνω από όλα, όμως, η γλώσσα σχετίζεται με τη σκέψη, με το κέντρο δηλαδή της ύπαρξης. 
Χάρη σε αυτήν κατανοούμε, αντιλαμβανόμαστε, ερμηνεύουμε τον κόσμο. 

Η γλώσσα δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και καλλιέργειας της σκέψης, του ήθους και της 
αισθητικής ενός λαού. Αποτελεί το μέσο κωδικοποίησης της αποκρυσταλλωμένης πολιτιστικής ε-
μπειρίας και μεταβίβασής της στις επερχόμενες γενιές. Μέσα στη γλώσσα ενός λαού, στην κάθε λέξη 
και φράση, απεικονίζονται στοιχεία από την ιστορία, τη νοοτροπία, τον πολιτισμό του. «Η γλώσσα 
είναι πρώτα και πάνω από όλα εθνική ταυτότητα, η έκφραση της σύγχρονης ύπαρξης και της ιστορι-
κής μαζί διαδρομής κάθε λαού». Η γλώσσα είναι ένα σύστημα αξιών. Μέσα σε αυτήν αποτυπώνονται 
η παράδοση, τα όνειρα, οι στόχοι, η παιδεία ενός λαού, οπότε και των ανθρώπων που τον αποτελούν. 
Πρόκειται για έναν δεσμό εσωτερικό, παράγοντα και προϊόν του πολιτισμού μίας ομάδας. Η τέχνη, 
οι κοινωνικές σχέσεις, οι αγώνες, οι ιδέες που καλλιεργούνται σε έναν τόπο εκφράζονται γλωσσικά. 
Αυτή η γλωσσική έκφραση είναι μια άλλη σύλληψη, οργάνωση και ερμηνεία του κόσμου, είναι μια 
διαφορετική ταξινομία του. Έτσι η ελληνική γλώσσα δεν είναι το ίδιο λ.χ. με τη γαλλική, με τις διά-
φορες γλώσσες δε λέμε απλώς τα ίδια πράγματα με άλλες λέξεις. Κάθε λαός συλλαμβάνει, οργανώνει 
κι εκφράζει διαφορετικά τον κόσμο με τη γλώσσα του. Η σχέση γλώσσας και πατρίδας-αρχικά, έ-
θνους αργότερα-είναι μια παλιά ιστορία. Νωρίς το «ομόγλωσσον» κρίθηκε ως ένα από τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά ενότητας, ταυτότητας ενός λαού και είναι, πλέον, κοινός τόπος ότι η αφύπνιση της 
εθνικής συνείδησης, στα νεότερα χρόνια, εκκίνησε από την επίγνωση της γλωσσικής ιδιαιτερότητας».  

Με τη γλώσσα μας αφηγούμαστε το δεσμό με τον τόπο μας, με αυτήν αναφερόμαστε στο παρελ-
θόν, το ανακαλούμε. Ειδικά η ελληνική γλώσσα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αποτελεί μία από τις 
λίγες γλώσσες στον κόσμο που έχει να επιδείξει συνέχεια και παρουσία πάνω από 5.000 χρόνια. Με 
τη συνέχειά της πλάθεται ο δεσμός που ενώνει τους ανθρώπους σε αυτή τη γη, η εθνική συνείδηση. 
Οι λέξεις «άνεμος, φως, ήλιος, θάλασσα, γη, άνθρωπος» μας θυμίζουν ότι είμαστε η συνέχεια ενός 
λαού που κατοικεί στον ίδιο τόπο αιώνες τώρα. Πατρίδα και γλώσσα, λοιπόν, αναδεικνύονται έννοιες 
παράλληλες και αλληλένδετες, καθορίζουν την ιστορία και τις συγκρούσεις από τα παλαιότερα έως τα 
νεότερα χρόνια. Ούτε σήμερα η διαμάχη, η αγωνία δεν έληξε, αντίθετα οι σχέσεις των λαών, η διε-
θνιστική προοπτική γεννούν νέα προβλήματα σχετικά με την εθνική γλώσσα και, επομένως, την εθνι-
κή υπόσταση και ιδιαιτερότητα. Η ενότητα της γλώσσας διατηρεί την εθνική ταυτότητα, προφυλάσ-
σει από την πολιτιστική χειραγώγηση. Η ιδιαιτερότητα ενός λαού προστατεύεται αποτελεσματικά 
από τη διατήρηση της γλώσσας του. Αντίθετα η εθνική και πολιτιστική αλλοίωση επισπεύδεται από 
την αλλοίωση της γλώσσας. Πρόκειται για μια αλήθεια που γνώρισαν και γνωρίζουν οι λογής κατα-
κτητές.  

Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν, γι’ αυτό και είναι τόσο πολυκύμαντη και πολύμορφη όσο και 
η γλωσσική κοινότητα, την οποία εκφράζει και υπηρετεί. Ως ζωντανός οργανισμός, η γλώσσα, ακο-
λουθεί τους νόμους της εξέλιξης. Δεν μπορεί, λοιπόν, να παραμείνει στατική κι αμετάβλητη, να παγι-
ωθεί σε κάποιο σημείο φανταστικής τελειότητας, αλλά υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές, φυσιολογι-
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κές και αναγκαίες για τον εμπλουτισμό και την επιβίωσή της. Στην πορεία της μέσα στο χρόνο, κα-
θώς έρχεται σε επαφή με άλλες γλώσσες, υιοθετεί και ταυτόχρονα αποβάλλει κάποια στοιχεία: συ-
γκρίνοντας τη Νεοελληνική κοινή με την Αρχαία ελληνική κυρίως, αλλά και με τη Βυζαντινή, διαπι-
στώνουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός λέξεων των τελευταίων έχει χαθεί με το πέρασμα των αιώνων. 
Στα πλαίσια της φυσικής γλωσσικής εξέλιξης αχρηστεύονται και χάνονται ορισμένοι γλωσσικοί τύποι, 
οι οποίοι δεν υπηρετούν πια τη γλωσσική επικοινωνία (για παράδειγμα δυϊκός αριθμός, ευκτική έ-
γκλιση, δοτική πτώση) και απλουστεύεται η ορθογραφία και ο τονισμός (για παράδειγμα υπογε-
γραμμένες, βαρείες, πνεύματα, οξείες, δασείες). Από την άλλη πολλές ξένες λέξεις έχουν υιοθετηθεί, 
για να καλύψουν σύγχρονες ανάγκες της. Τα ξένα δάνεια είναι ένας από τους τρόπους με τους ο-
ποίους όλες οι γλώσσες δημιουργούν νέες λέξεις κι εμπλουτίζονται λεξικολογικά κι εκφραστικά. 
«Οι ξένες λέξεις είναι σπουδαίος πλούτος της γλώσσας, γιατί αναπληρώνουν πολύ συγκεκριμένες 
γλωσσικές ανάγκες, προσθέτουν νοηματικές αποχρώσεις και συνώνυμα, νέες έννοιες, φτιάχνουν πα-
ράγωγα και σύνθετα, ποικιλότατες μεταφορές, ιδιωματισμούς...» (Τριανταφυλλίδης).  

Μια γλώσσα είναι «ελλειμματική», όταν δεν υπηρετεί την αποτελεσματική επικοινωνία, δεν επι-
τρέπει τη γόνιμη γλωσσική συνάντηση των μελών της γλωσσικής κοινότητας που τη χρησιμοποιεί, 
αλλά δημιουργεί την αίσθηση γλωσσικού κενού και επικοινωνιακών χασμάτων. Μια γλώσσα είναι 
«φθαρμένη», όταν επιβάλλει ισοπεδωτικούς, εξομοιωτικούς κανόνες γλωσσικής συμπεριφοράς και 
άχρωμες, τυποποιημένες και απρόσωπες μορφές επικοινωνίας (για παράδειγμα συνθηματολογία, φα-
τικά στοιχεία του Λόγου, νεολογισμοί), όταν παρουσιάζει αλλοίωση στη συντακτική της δομή, όταν 
υιοθετεί άκριτα μορφολογικούς νόμους ξένων γλωσσών, όταν υποβαθμίζεται η αισθητική της ποιότη-
τα. 

Σήμερα είναι κοινή πεποίθηση ότι η εθνική γλώσσα αποτελεί την περιουσία ενός λαού και με 
ορισμένο τρόπο οι διάφορες γλώσσες συνθέτουν τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο. Ωστόσο, και 
παρά τις επιστημονικές ή κοινωνικές αντιλήψεις, οι διάφορες γλώσσες πεθαίνουν και η γλωσσική ποι-
κιλομορφία σβήνει. Η πρόβλεψη των ειδικών είναι δυσοίωνη για τη γλωσσική ποικιλία, καθώς εικάζε-
ται ότι τον επόμενο αιώνα θα επιβιώσει το ένα δέκατο μόνον των σημερινών γλωσσών. Με τέτοια 
πραγματικά περιστατικά, φαίνεται ότι ο σεβασμός στη γλωσσική ιδιαιτερότητα και η υπεράσπιση των 
εθνικών γλωσσών είναι κινήσεις υποκριτικές παρά ουσιαστικές. Η γλωσσική καταστροφή είναι απεί-
ρως μεγαλύτερης έκτασης από την οικολογική καταστροφή και αναλόγων, με εκείνη, αποτελεσμά-
των. Αν η αλαζονική διαχείριση του φυσικού πλούτου οδηγεί στη βιολογική καταστροφή, η γλωσσι-
κή σιγή οδηγεί στον πνευματικό όλεθρο. Το τέλος της γλωσσικής πολυμορφίας συνεπάγεται το τέλος 
της πολιτιστικής διαφοράς. Οι άνθρωποι γνωρίζουν, πλέον, ότι έχουν χρέος να υπερασπίσουν τη φύ-
ση τους, βιολογική και πνευματική. Ένας τέτοιος αγώνας δεν είναι απλώς αγώνας σεβασμού, αλλά 
αγώνας ελευθερίας. 

ΟΟΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ    
Η γλώσσα είναι ανάλογη με τον πολιτισμό του Έθνους, αντικατοπτρίζει την παιδεία του, την καλ-

λιέργειά του, το ήθος του. Η γλωσσική κρίση αποτελεί μέρος της γενικότερης πολιτιστικής διάβρω-
σης που απειλεί τη χώρα μας και συνδέεται με τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση που διέρχεται η ελλη-
νική κοινωνία. Η ιστορία της Ελλάδας είναι γεμάτη από περιόδους ξενοκρατίας, άρα αφόρητης οι-
κονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής πίεσης. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η γλώσσα μας κατόρ-
θωσε να δείξει εκπληκτική αντοχή σε πίεση αιώνων με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. 

Η γλωσσική διμορφία, η διαμάχη ανάμεσα στη Δημοτική και την Καθαρεύουσα, ταλαιπώρησε 
για αρκετές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία, εμποδίζοντας τους Έλληνες να διαμορφώσουν ένα ε-
νιαίο γλωσσικό αίσθημα. Πολλοί λόγιοι, σε διάφορες εποχές, έχοντας ως πρότυπο την αττική διάλε-
κτο, επιδίωξαν να «καθαρίσουν» την ελληνική γλώσσα από ξενόφερτες λέξεις, γεγονός που λειτούρ-
γησε ανασταλτικά στην εξέλιξή της. Η εκπαίδευση στο Νεοελληνικό κράτος υπήρξε για πολλά χρό-
νια αρχαιοελληνοκεντρική, με αποτέλεσμα την ελλιπή γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών. Επιπλέον, 
ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας που τείνει να λάβει η σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση οδηγεί στον πε-
ριορισμό της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων.  

Η απομάκρυνση του Νεοέλληνα από την παράδοσή του, αρχαία βυζαντινή, η ξενομανία, ο μιμη-
τισμός και η άκριτη υιοθέτηση ξένων μορφών σκέψης και ζωής μοιραία οδήγησαν σε βιαστικές επι-
λογές και είχαν ως αποτέλεσμα την άκριτη εισροή ξένων λέξεων στη γλώσσα μας. Η ξενομανία, ο 
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μιμητισμός και η πολιτισμική άλωση που επιχειρείται, συντελούν στην απώλεια της εθνικής ταυτότη-
τας, που αναπόφευκτα θα οδηγήσει και στον αφανισμό της γλώσσας.  

Η συνύπαρξη της Ελλάδας με οικονομικά ισχυρότερα κράτη, που ασκούν πολιτικό έλεγχο και 
πολιτιστική ηγεμονία, εγκυμονεί κινδύνους για τη γλώσσα μας και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, στο Δυτικό κυρίως κόσμο, δημιούργησε την ανάγκη καθιέρωσης νέων 
όρων, οι οποίοι εισέβαλαν ατελώνιστα και στην Ελληνική γλώσσα. Στην εποχή της επικοινωνιακής 
κρίσης και του «πολιτισμού της τηλεόρασης», η υποκατάσταση της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της 
ανάγνωσης και της γραφής από την εικόνα σε συνδυασμό με το «βιασμό» που υφίσταται η γλώσσα 
μας από τα μέσα ενημέρωσης των μαζών οδηγούν στην αλλοίωση του γλωσσικού αισθητηρίου του 
λαού. Τα μέσα ενημέρωσης των μαζών και ιδίως η τηλεόραση με τα δορυφορικά κανάλια και τις πα-
γκοσμίως δημοφιλείς εκπομπές ευνοούν την πολιτιστική επιβολή και συνθλίβουν την πολιτιστική και 
γλωσσική ιδιαιτερότητα. Και όλα αυτά συνδυάζονται με τα οικονομικά συμφέροντα της παραγωγής, 
διακίνησης και κατανάλωσης αγαθών. 

Κατά βάθος η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων εξυπηρετείται από την ομοιομορφία και επομένως την 
προάγει έστω και έμμεσα. Η πολιτική, η οικονομική και η μαζική επικοινωνία προϋποθέτουν την 
κυριαρχία μίας διεθνούς γλώσσας. Δεν είναι μόνον ότι επιβάλλουν την αγγλική γλώσσα, το κυριότερο 
είναι ότι προάγουν ένα μονοδιάστατο τρόπο ζωής που εξυπηρετείται από συρρικνωμένες παραλλαγές 
της γλώσσας. Ανέκαθεν, τα αποικιακά συμφέροντα επέβαλλαν τη γλώσσα της μητρόπολης σε βάρος 
των ιθαγενών γλωσσών. Σήμερα όμως οι ρυθμοί εξαφάνισης ομιλουμένων γλωσσών είναι χειρότεροι 
από ποτέ. Η κυριαρχία του βιομηχανικού, δυτικού μοντέλου ανάπτυξης σε όλη την υφήλιο προάγει 
μια νόθη παγκοσμιότητα στη βάση της αγγλικής γλώσσας. («Πολιτεία μου, οι ταμπέλες στα σταυροδρόμια 
σου δεν είναι πια γερμανικές, /αμερικάνικες είναι. Πότε λοιπόν θα διαβάσουμε τα ονόματα των /οδών σου στη 
γλώσσα μας;» Γιάννης Ρίτσος - Ανυπόταχτη πολιτεία). 

ΗΗ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΒΒΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑΣΣ  
Το μεγάλο ιστορικό παρελθόν της, η μακραίωνη ιστορία της φανερώνει τη δύναμή της. Παρ’ ό-

λες τις επιρροές από άλλες γλώσσες κατόρθωσε να διατηρήσει, στο πέρασμα των χρόνων, ένα ιδιαί-
τερο και ξεχωριστό στίγμα. Η ελληνική γλώσσα είναι βασική για άλλες γλώσσες. Η αλήθεια της άπο-
ψης αναφαίνεται, εάν ληφθεί υπόψη ότι η αρχαία ελληνική διάλεκτος υπήρξε βάση της λατινικής 
γλώσσας, η οποία ήταν το γόνιμο έδαφος που βλάστησαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η 
ελληνική γλώσσα έχει δανείσει πολλές από τις λέξεις της ως όρους σε πολλές επιστήμες (ιδίως στην 
Ιατρική και στη Φαρμακευτική). 

Η λογοτεχνία, που πλάστηκε από τα υλικά της ελληνικής γλώσσας, διαθέτει μια απαράμιλλη αξία, 
την οποία, βέβαια, μπορεί κυρίως να εκτιμήσει ο λαός - φορέας της γλώσσας αυτής. Αυτός ο αδιά-
κοπος σύνδεσμος, που ξεκινά από τον όγδοο π.Χ. αιώνα (Ομηρικά έπη) και φτάνει ως τις μέρες μας, 
καταδεικνύει την ενότητα και τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και της προσδίδει τη δυναμική, για 
να επιβιώσει και στο μέλλον. Για τα γλωσσικά-λογοτεχνικά επιτεύγματα που άνθισαν στο χώρο της 
αρχαίας και μεσαιωνικής γλώσσας, αρκεί μία απλή αναφορά (δεδομένη η μέγιστη αξία τους). Και η 
νεότερη όμως ελληνική λογοτεχνία έχει να επιδείξει ποιητικά κυρίως έργα, που η επίδρασή τους ήταν 
διεθνής (Καβάφης, Σεφέρης, Ρίτσος, Ελύτης, κ.α.). 

Οι ελληνικές σπουδές - που ως κύριο πεδίο μελέτης έχουν τη γλώσσα και τη λογοτεχνία - εξα-
πλώνονται σε κάθε πολιτισμένη γωνιά του πλανήτη.  Η διεθνής ενασχόληση γύρω από τον ελληνικό, 
γλωσσικό και πνευματικό πλούτο, βοηθά τη γλώσσα και να επιζήσει, αλλά και να γίνει πλατύτερα 
γνωστή. Είναι γλώσσα που μιλιέται, που εξελίσσεται, που κάνει έντονη την παρουσία της, είναι ζω-
ντανή. Όσο υπάρχει ελληνικό έθνος, θα υπάρχει και ελληνική γλώσσα. Είναι γλώσσα που δεν νοσεί 
και δεν οδεύει προς την αφανισμό της. Η μακραίωνη  πορεία της υποδεικνύει την ευρωστία και την 
ανθεκτικότητά της. Δεν υποτάσσεται με ευκολία σε άλλες γλώσσες. Δανείζεται στοιχεία, αλλά συνή-
θως τα αφομοιώνει δημιουργικά, διατηρώντας την ιδιαιτερότητά της. Διαθέτει ευελιξία και πολλές 
δυνατότητες, επιφυλάσσοντας στους φορείς της «απρόοπτα», δυσκολίες και εξαιρέσεις, που της 
προσδίδουν ξεχωριστά χαρίσματα.    

Η γλώσσα μπορεί να νοηθεί σαν καθρέπτης, στον οποίο κατοπτρίζεται η πνευματική στάθμη, η 
ιστορία, αλλά και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός λαού. Ο πολιτισμός υποδεικνύει και την ψυχοσύν-
θεση και τις δυνατότητες ενός λαού και μιας κοινωνίας. Η γλώσσα ως ανώτερο προϊόν πολιτισμού 
αποτελεί πεδίο, στο οποίο απεικονίζονται γνωρίσματα του λαού-φορέα της. Ένας λαός συναισθημα-
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τικός και ανήσυχος ομιλεί ένα γλωσσικό ιδίωμα, που χαρακτηρίζεται από πλούτο, μεταλλάξεις και 
πλήθος γραμματικών και συντακτικών εξαιρέσεων. Ένας λαός πειθαρχικός και λογοκρατούμενος θα 
αρκεστεί σε μία γλώσσα που με σχετική επάρκεια θα αποδίδει τα νοήματα και δεν θα χαρακτηρίζε-
ται από πολλά «απρόοπτα» και μεταλλαγές. 

Μία κοινωνία που δεν παρουσιάζει αναταραχές, αντιφάσεις και μεγάλες ιδιοτυπίες, αρκείται σε ένα 
γλωσσικό ιδίωμα, που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και λογική ακολουθία. Μία κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, συγκεχυμένους στόχους, αντιφάσεις, περικλείοντας στους κόλπους 
της αλληλοσυγκρουόμενες ομάδες ατόμων, παρουσιάζει ταχείς γλωσσικές εξελίξεις και μεταλλαγές, 
διακυμάνσεις και γλωσσική ποικιλομορφία. 

«Η έκφραση του ανθρώπου δεν είναι ένα σύνολο από θορύβους, αλλά είναι δείκτης της ψυχολογι-
κής συμπεριφοράς του. Κι αν μας δείχνει την επιπολαιότητα, την ασυνέπεια ή την ακρισία, αυτό ση-
μαίνει πως η επιπολαιότητα, η ασυνέπεια, η ακρισία βρίσκονται βαθύτερα κάπου μέσα μας». (Σεφέ-
ρης) 

 

ΗΗ  ΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
Σύντομη απόδοση των σκέψεων, ιδεών, χωρίς όμως, να απουσιάζει η κύρια και ουσιαστική άποψη, 

το κύριο νόημα. Στην αρχαιότητα τη θεωρούσαν αρετή του ομιλητή, επειδή μπορούσε σύντομα να 
παρουσιάσει όσα σκεφτόταν, όσο πιο περιεκτικά γινόταν. Σήμερα ο άνθρωπος είναι λακωνικός κυρί-
ως για να εξοικονομήσει χρόνο και για να διατυπώσει σύντομα ποικίλες απόψεις. 

ΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΛΛΙΙΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  
Εντοπίζεται η προσοχή στο κύριο επιχείρημα ενός ζητουμένου χωρίς παρεκβάσεις ή φυγόκεντρες 

τάσεις αποπροσανατολισμού ή απόκλισης από το θέμα, άρα οι ομιλητές οδηγούνται σε συγκροτημέ-
να συμπεράσματα και ολοκληρωμένες διατυπώσεις. 

Λιτότητα και σαφήνεια λόγου με πυκνότητα και κυριολεξία. Οι συνομιλητές - συνδιαλεγόμενοι 
κατανοούν ευκολότερα το θέμα της συζήτησης. Παράλληλα διευκολύνεται η διατύπωση των επιχει-
ρημάτων από όλες τις πλευρές, διότι αποφεύγονται οι αοριστολογίες ή οι αμφίσημες και αμφιβόλου 
περιεχομένου διατυπώσεις.  

Εξασφαλίζεται χρόνος ιδιαίτερα για το σύγχρονο υπεραπασχολημένο άνθρωπο. Επιτυγχάνεται η 
ταχύτερη αποκάλυψη των πτυχών του θέματος και η έγκυρη (χωρίς καθυστέρηση) διατύπωση των 
απόψεων. Για τη λήψη μέτρων είναι φανερή η αποφασιστικότητα, διότι ο άνθρωπος εισέρχεται σύ-
ντομα στην ουσία του ζητήματος και αποφεύγει τα σφάλματα. 

Από την πλευρά του ακροατηρίου ή των αναγνωστών η λακωνική διατύπωση συμβάλλει στην πα-
ρακολούθηση της διαπραγμάτευσης ενός θέματος με ενδιαφέρον - εντοπίζονται αμεσότερα τα κύρια 
νοήματα, στα οποία επικεντρώνεται η κριτική και δημιουργική αμφισβήτηση και αμφιβολία – γίνεται 
πλήρως αντιληπτή κεντρική ιδέα των σκέψεων ενός ομιλητή ή συγγραφέα. 

ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  
Συχνά συνδέεται με την ημιμάθεια ή την λανθασμένη και ατελή γνώση της γλώσσας - μετατρέπε-

ται σε λειτουργική λακωνικότητα επειδή ο ομιλητής αδυνατεί να εκφραστεί με ποικιλία άρα και να 
παρουσιάσει το επίκεντρο, την κύρια ιδέα των σκέψεων του. 

Η λακωνικότητα συνδέεται με την ταχύτητα διατύπωσης για την εξασφάλιση χρόνου, τη συμπίεση 
των νοημάτων και της γλωσσικής ποικιλίας, τη βιασύνη να στραφεί ο άνθρωπος σε άλλη δραστηριό-
τητα. 

Προϊόν της εσωστρέφειας του σύγχρονου ανθρώπου κυρίως στα αστικά κέντρα, ζει περιχαρακω-
μένος στον εαυτό του, στην ιδιωτική του ζωή, δεν επιδιώκει την επικοινωνία, περιορίζεται στα στοι-
χειώδη και τυπικά, είναι καχύποπτος και φοβισμένος απέναντι στο συνάνθρωπο, δεν του μιλά, επειδή 
δεν έχει πολλές ευκαιρίες να τον γνωρίσει. 

Στην εποχή του πολιτισμού της τηλεόρασης αλλά και των ηλεκτρικών μέσων επικοινωνίας ο άν-
θρωπος δέχεται ή διαβιβάζει πληροφορίες σε σύντομο χρόνο (π.χ. μία ώρα ενός δελτίου ειδήσεων, 
μία πρόταση στην κυλιόμενη ηλεκτρονική σελίδα αναφορικά με κάποιο γεγονός, ένα μήνυμα στην 
οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου με περιορισμένο αριθμό γραμμάτων – λέξεων). 

ΣΣΥΥΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕΣΣ  
Η λακωνικότητα ως συμπιεσμένος και ακρωτηριασμένος λόγος έχει αρνητικές επιδράσεις στο ά-

τομο και στην κοινωνία:  



 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ – Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

29 

Συντελεί στην επίταση της ασφάλειας του ατόμου παρεμποδίζοντας ουσιαστικά το διάλογο, διότι 
οι λιγοστές λέξεις και σκέψεις, που ο άνθρωπος εκφέρει ή ακούει, τον προδιαθέτουν αρνητικά να συ-
νεχίσει τη συζήτηση. Δεν έχει να πει ή να ακούσει πολλά άρα και διαφωτιστικά για το ζήτημα που 
απασχολεί. Φέρεται με νευρικότητα και κλείνεται στο εαυτό του. 

Η σπασμωδική και επιγραμματική διατύπωση των ιδεών συχνά σε συσχετισμό με αρκτικόλεξα, 
κυρίως, στη δημόσια ζωή, οδηγούν σε σύγχυση και ενισχύουν τα φαινόμενα άγνοιας. Συχνά ο άν-
θρωπος χρησιμοποιεί με οικειότητα σύντομες αποδόσεις όρων εννοιών, χωρίς, όμως, να γνωρίζει το 
περιεχόμενο τους. Πολλές φορές ο λόγος ακούγεται ως ακατάληπτη άναρθρη κραυγή. 

Η ποιότητα της γλωσσικής επικοινωνίας υποβαθμίζεται και η γλώσσα ως πολιτιστικός δείκτης ο-
πισθοδρομεί. Ένας λαός όσο εξελιγμένος είναι στη διάνοια, στη σκέψη και στην ερμηνεία του κό-
σμου τόσο σύνθετη γλώσσα έχει. Η περιορισμένη χρήση της γλώσσας για χάρη της συντομίας και η 
άσκοπη συντόμευση οδηγούν στην οπισθοδρόμηση. 

Όταν η επικοινωνία των ανθρώπων καθίσταται προβληματική με συγκοπή των εκφραστικών μέ-
σων άρα και των νοημάτων, τότε αποδυναμώνεται η συναισθηματική και ιδεολογική συνάντηση των 
ανθρώπων. Χαλαρώνουν  οι μεταξύ τους δεσμοί, εξωραΐζεται η κρυψίνοια και εντείνεται, ενισχύεται η 
αδιαφορία για το συνάνθρωπο. 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΛΛΑΑΚΚΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ      
Άνετο χειρισμός και βαθιά γνώση της γλώσσας, ώστε να επιλέγεται το περιεκτικό λεξιλόγιο με την 

ορθή χρήση των όρων και ταυτόχρονα να γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των λεγομένων, χωρίς 
σύγχυση ή αμφιβολία. 

Βαθιά γνώση του ζητήματος και των ιδεών που τον συγκροτούν, ώστε ο ομιλητής ή συγγραφέας 
να τοποθετείται καίρια και να διατυπώνει με συντομία και σαφήνεια, ελεύθερα και συγκροτημένα τις 
απόψεις του. 

Ολοκληρωμένες και σαφής απόψεις, όχι προκατασκευασμένες ψευδοφιλοσοφικές και ρητορικές 
διατυπώσεις. Συνήθως η ολοκληρωμένη και σαφής άποψη αποτελεί αποκρυσταλλωμένοι θέση, προ-
ϊόν κριτικής σκέψης, χωρίς δογματισμούς ή αυθεντίες. Έτσι γίνεται και άμεσα κατανοητή. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως η λακωνικότητα αποτελεί αρετή, μόνο όταν με λίγες λέξεις α-
ποδίδεται πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο όλων όσων θέλουμε να πούμε. Η λεξιπενία, η ατέλεια 
στην έκφραση ή στην απόδοση του νοήματος δεν είναι αρετές αλλά αδυναμίες έκφρασης. Ωστόσο 
υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο λόγος επιβάλλεται να είναι αναλυτικός. Όταν το απαιτεί η πνευ-
ματική στάθμη του ακροατηρίου ή όταν αναφερόμαστε σε περιγραφές και αφηγήσεις, που παίζει ρό-
λο και η λεπτομέρεια, απαιτείται η αφήγηση να είναι λεπτομερής και διεξοδική. Ακόμη στο σχολείο, 
κατά τη διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων και εννοιών ή την αφήγηση των γεγονότων, απαιτείται ανα-
λυτική έκφραση σε σχέση πάντα όχι μόνο με τη δυσκολία του δέματος, αλλά και την αντιληπτική 
ικανότητα των μαθητών, τη δυνατότητα κατανόησης και αφομοίωσης όσων διδάσκονται. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  77ηη    

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  
Ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο, μεσολαβεί η εργασία, ως συστηματική-λιγότερο ή περισσό-

τερο- παρέμβαση, με στόχο την επιβίωση του δεύτερου και την τροποποίηση της πρώτης. Αυτή η 
κίνηση υπήρξε θεμέλιο της οργανωμένης συλλογικής συνύπαρξης και της αύξησης των γνώσεων και 
των μέσων να κατακτούμε ευνοϊκότερες συνθήκες επιβίωσης και διαβίωσης. Το σημερινό τεχνολογι-
κό κοσμοείδωλο δημιουργεί συμπλεγματικές αντιμετωπίσεις, υποσυνείδητος φόβος, ανασφάλεια, αί-
σθηση ρευστότητας και ταυτόχρονα ιλιγγιώδης έλξη. 

Ας ληφθεί υπόψη ότι ο όρος «εργασία» περιλαμβάνει εννοιολογικά και τον όρο «επάγγελ-
μα». Εργασία είναι η καταβολή μόχθου για την παραγωγή έργου γενικά, επάγγελμα είναι η καθημε-
ρινή και συγκεκριμένη καταβολή μόχθου, για την οποία αμειβόμαστε.  

ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  
1. Η αλόγιστη τεχνολογική πρόοδος, που δεν διέπεται, βέβαια, από ανθρωποκεντρικό χαρακτή-

ρα. Ο «άνθρωπος» δεν θεωρήθηκε σκοπός, αλλά μέσο για την ανάπτυξή της. Ως κυρίαρχος στόχος 
τέθηκε η απρόσκοπτη και συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή, που έχει εντελώς αποσυνδεθεί από τις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. 

2. Σε αυτό συντελεί και η διόγκωση του φαινομένου της υπερκατανάλωσης, δηλαδή το ότι ο μέ-
σος άνθρωπος καταναλώνει πολλά προϊόντα, ερήμην των πραγματικών του αναγκών. Βάσιμα μπορεί 
να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ρίζα του φαινομένου της μηχανοποίησης της εργασίας έχει οικονο-
μικό χαρακτήρα. Η έντονη επιθυμία για κέρδος (υπερβολικό γι’ αυτούς που κατέχουν τα μέσα παρα-
γωγής, ελεγχόμενο για τους εργαζόμενους απόκτηση γοήτρου μέσω της κατοχής προϊόντων για ό-
λους) επιτελεί ρόλο σημαντικό. Στην διατήρηση του φαινομένου, επίσης, συντελούν: 

3. Η γενικότερη παθητικοποίηση του ανθρώπου από το σύγχρονο τρόπο ζωής, που τον οδηγεί 
στην άρνηση ανάληψης ευθυνών και στον εργασιακό χώρο. Η μηχανοποίηση δεν δημιουργεί στον 
εργαζόμενο απρόοπτα προβλήματα και ευθύνες. 

4. Ο ατομικισμός και η έλλειψη επικοινωνίας σε κάθε δραστηριότητα, που απαγορεύουν στο άτο-
μο να συνειδητοποιήσει την κοινωνική του ευθύνη. Ουσιαστικά, εκδιώκονται η αγωνιστικότητα και η 
συλλογικότητα, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίλυση κάθε κοινωνικού προβλήματος. Το 
άτομο ως μονάδα μπορεί μόνο να συνειδητοποιήσει ένα κοινωνικό πρόβλημα, αδυνατεί, όμως, να το 
επιλύσει.  

ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ      

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΟΟ  
Ο άνθρωπος αποξενώνεται από βασικές και ουσιώδεις λειτουργίες του. Η προσωπικότητα του α-

τόμου αλλοτριώνεται, διότι:  
α. Οι νοητικές ιδιότητες δεν αναπτύσσονται.  Η σκέψη απονεκρώνεται.  Η κριτική ικανότητα 

υποβιβάζεται. Η «μηχανοποίηση» μας καταντάει αμήχανους και ανίκανους για σκέψη. ... ενώ η «μα-
ζοποίηση» μας ενώνει υλικά με άπειρους άλλους, αλλά μας νεκρώνει πνευματικά και βουλητικά, δη-
λαδή μας χωρίζει από τους άλλους κι από τον εαυτό μας...» (Μάριος Πλωρίτης).  

β. Επέρχεται συναισθηματική άμβλυνση.  Εκλείπει το ψυχικό απόθεμα και τα συγκινησιακά 
στοιχεία λειτουργούν υποτυπωδώς. Ο άνθρωπος αυτοματοποιείται και αδυνατεί να βιώσει με έντα-
ση τις θετικές ιδιότητες που πηγάζουν από τη συμβίωση με τους άλλους. Ακόμη και οι σωματικές 
ιδιότητες δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους. Απενεργοποιούνται από τη συνεχή επανάληψη προ-
καθορισμένων κινήσεων. 

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  
α. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ουσιαστικό και «εσωτερικό» σύνδεσμο με την εργασία, γιατί 

αποξενώνονται από το προϊόν της εργασίας τους, επιτελώντας ένα μικρό τμήμα της παραγωγής του. 
Συνειδητοποιώντας ότι ουσιαστικά δεν δημιουργούν, χάνουν κάθε διάθεση για δημιουργία, 
πράγμα που συντελεί στην κακή ψυχολογική τους κατάσταση και σε μια γενικότερη δυσθυμία που 
χαρακτηρίζει το σύνολο. 

β. Τα στοιχεία της ανίας και του κορεσμού, που πηγάζουν από την υπέρμετρη συμβατικότητα 
της εργασίας και συνεκδοχικά της ζωής, είναι διάχυτα στην κοινωνία.  Επόμενο είναι οι διαπροσω-
πικές σχέσεις να φθείρονται. Η αποπροσωποποίηση και η «μαζοποίηση» στερούν από τον καθένα 
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την ιδιότητα του «προσώπου». Ο συνάνθρωπος εκλαμβάνεται ως μόριο μιας τεράστιας μάζας, όμοιο 
με αμέτρητα άλλα.    

γ. Απειλητικό προβάλλει το υπαρξιακό πρόβλημα. Αδυνατώντας το άτομο να βρει ουσιαστικό 
και στέρεο έρεισμα στη ζωή του, στρέφεται στα κάθε είδους «υποκατάστατα»ή ακόμη και σε «τεχνη-
τούς παραδείσους». Ο άνθρωπος κατά τον ελεύθερο χρόνο του επιζητεί απλώς το ξέσπασμα και 
την εκτόνωση, χωρίς να υιοθετεί εποικοδομητικούς τρόπους ψυχαγωγίας. 

δ. Από τη γενικότερη αδρανοποίηση, που προκαλεί η μηχανοποίηση πηγάζει και πολιτική 
αδιαφορία. Οι πολίτες, δεν είναι ενεργοί δηλαδή δεν αρθρώνουν λόγο προσωπικό. Συχνά, γίνονται 
απλώς έρμαια κάποιων κομματικών ιδεών. 

ε. Η αντικατάσταση, τέλος, ανθρώπων από μηχανές διογκώνει την ανεργία.    

ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  
1. Ανθρωπιστική διαπαιδαγώγηση, δηλαδή παιδεία και κοινωνικοποίηση που θα έχουν επίκε-

ντρο τον «άνθρωπο», χωρίς αυτός να θεωρείται μέσο για τη διαιώνιση της υπάρχουσας κοινωνικής 
κατάστασης. 

2. Προσπάθεια για ανόρθωση της συλλογικότητας, αλλά και της συνεργασίας, ιδίως στους χώ-
ρους εργασίας. 

3. Ουσιαστικά, χρειάζεται κοινωνική προσπάθεια για αλλαγή των αρνητικών δομών της υ-
πάρχουσας κοινωνίας. Η μηχανοποίηση της εργασίας είναι μια από αυτές. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  88ηη    

ΒΒΙΙΑΑ  

ΒΒΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΗΗ  ΖΖΩΩΗΗ  
Κάθε κοινωνία προκειμένου να διασφαλίσει την αρμονική συμβίωση και την κοινωνική συνοχή, 

διαμορφώνει ένα πλαίσιο κανόνων, αρχών και αξιών, που ρυθμίζει τη συμπεριφορά των ατόμων σε 
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και που προσδιορίζει τι είναι κοινωνικά αποδεκτό. Αποκλίσεις 
της συμπεριφοράς του ατόμου από τα κοινώς αποδεκτά πλαίσια, όπως επιθετικότητα, βία, εγκλημα-
τικότητα τρομοκρατία, θεωρούνται αντικοινωνικές και αποτελούν μορφές κοινωνικής παθογένειας. 

Η βία δεν είναι πρωτόγνωρη κατάσταση για το ανθρώπινο γένος, δεν είναι προϊόν του εικοστού 
αιώνα, συνοδεύει την ιστορία του ανθρώπου σε όλες της τις φάσεις, με διάφορες μορφές και εντάσεις. 
Η σημερινή, όμως, είναι πολύμορφη και εκφράζει κρίση θεσμών, αξιών, προτύπων. Εκδηλώνεται κυ-
ρίως κατά τη μεταβιομηχανική εποχή, με τη μετατόπιση του οικονομικού, πληθυσμιακού, πολιτικού 
και πολιτιστικού κέντρου βάρους της ζωής από την ύπαιθρο στο αστικό κέντρο. 

Η παρέκκλιση από καθιερωμένες μορφές συμπεριφοράς και η βία που εκδηλώνονται στο περι-
βάλλον απασχολούν τις ανθρώπινες κοινωνίες και, ειδικά σήμερα, αναλύονται και ερμηνεύονται από 
την επιστήμη με πρόδηλο στόχο να αντιμετωπιστούν. Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί είναι πολύ-
πλοκες και αντιφατικές όσο ακριβώς και το υπό ερμηνεία φαινόμενο.  

Η επιθετικότητα ενυπάρχει στην ανθρώπινη φύση ως ένστικτο αρχέγονο, συστατικό στοιχείο της 
ύπαρξης, πρωτόγονη βαρβαρότητα - η επιστήμη αναρωτιέται. Τα αποτελέσματα πάντως της βίαιης 
συμπεριφοράς ποικίλλουν, άλλοτε προκαλούν πόνο και θλίψη σε ένα ή λίγα-πρόσωπα, άλλοτε συνο-
λικότερη φρίκη και καταστροφή, τέλος-στην πιο ακραία τους εκδοχή-την ιστορική  ανατροπή. 

Η βία, λοιπόν, ως φαινόμενο και κατάσταση είναι παρούσα. Σαγηνεύει και προκαλεί. φοβίζει και 
ξορκίζεται. Είναι όμως εδώ για να διαλύει αυταπάτες πολιτιστικής εξέλιξης και θριάμβου, για να δεί-
χνει τη σύνδεση του σύγχρονου κόσμου με τις εποχές σκοτεινής βαρβαρότητας.  

Η μεταβιομηχανική εποχή διαμόρφωσε το χαρακτήρα της σύγχρονης ζωής-τις οικονομικές συν-
θήκες, τον τρόπο λειτουργία των θεσμών, τις αξίες και τα ιδανικά-και προσδιόρισε τον τρόπο ύπαρ-
ξης του σύγχρονου ανθρώπου. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει υπερβεί τις κοινωνικές μορφές με τις 
οποίες ζούσε ως τα μέσα του εικοστού αιώνα, στη θέση τους, όμως, δε δημιούργησε τίποτε καινούρ-
γιο. Υπάρχει ένα κενό τόσο στην κοινωνική διάρθρωση όσο και στην πολιτιστική ζωή, που δημιουρ-
γεί άγχος, ανασφάλεια, αβεβαιότητα, φόβο.  

Η εκπληκτική πρόοδος της τεχνολογίας, χωρίς την παράλληλη διαμόρφωση νέων φιλοσοφικών 
θεωριών και νέων ηθικών αξιών, μαρτυρεί την ύπαρξη κρίσης στον πολιτισμό μας. Ο σύγχρονος άν-
θρωπος χάνει τα σταθερά σημεία αναφοράς του, μένει μετέωρος, αποπροσανατολίζεται. Η βία είναι 
κοινωνιογενές φαινόμενο. Η ίδια η εποχή μας κρύβει μέσα της τη βία σε λανθάνουσα μορφή: η το-
ποθέτηση του καταναλωτισμού στην κορυφή της πυραμίδας των αξιών, οι υλιστικές -ευδαιμονιστικές 
αντιλήψεις, η εμπορευματοποίηση έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση κάθε μορφής πίεσης και τον 
ανταγωνισμό.  

ΜΜΟΟΡΡΦΦΕΕΣΣ  ΒΒΙΙΑΑΣΣ  
Η ποικιλία στην έκφραση της βίας είναι τόσο μεγάλη ώστε τελικά παγιδεύει το ενδιαφέρον σε ο-

ρισμένες μόνο μορφές της ενώ άλλες, αναλόγως με την οπτική του κρίνοντος, παραμένουν αδιευκρί-
νιστες. Η άσκηση πίεσης ενυπάρχει στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια και στη γονική εξουσία, 
στον έρωτα με τους ανταγωνισμούς και τις διεκδικήσεις του, στις φιλικές συναναστροφές με την ηγε-
μονική παρουσία ορισμένων μελών της συντροφιάς και τους άτυπους κανόνες της. Η βία αποτυπώνε-
ται στη δομή και στους θεσμούς της κοινωνικής οργάνωσης. Ο καταναγκασμός διαπερνά τη νομοθε-
σία, το σωφρονισμό, την κρατική καταστολή, εγγράφεται στην ψυχιατρική πρακτική. Η βαναυσότητα 
πολλαπλασιάζεται στα αυταρχικά καθεστώτα, εδώ γίνεται μέσα διατήρησης της εξουσίας, υπερβαίνει 
το μέτρο και παράγει τρόμο. Καταστέλλει τα λαϊκά δικαιώματα και εξευτελίζει την ανθρώπινη ύπαρ-
ξη.   

Στις σύγχρονες κοινωνίες ή βία γίνεται εκτόνωση και αντίδραση της νεολαίας. Εκδηλώνεται στα 
γήπεδα, στις συναυλίες, στις περιθωριακές ομάδες. Εμφανίζεται ως πολιτική πρακτική στην τρομο-
κρατία. Καταστρέφει άψυχα και έμψυχα. Τέλος έσχατη μορφή βίας είναι οι εξεγέρσεις, οι επαναστά-
σεις, ο πόλεμος. Κάθε διεκδίκηση και κάθε μεταβολή στίζονται από τις ωμότητες και τις βιαιοπραγί-
ες παρατάξεων.  
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ΟΟΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΛΛΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗ  ΒΒΙΙΑΑ  
Παρά την πρόοδο, τη δικαίωση της λογικής και την  επιστημονική οργάνωση των φορέων αγω-

γής, η βία δεν εκλείπει στις σύγχρονες κοινωνίες. Αντίθετα πολλαπλασιάζεται και εμφανίζεται με α-
κραίες μορφές ατομικής και συλλογικής αγριότητας (παιδική και νεανική εγκληματικότητα, γονεο-
κτονίες, συλλογικές καταστροφές). 

Στην προσπάθεια να ερμηνευθούν οι ποικιλίες της αγριότητας διατυπώνονται θεωρίες ατομοκε-
ντρικές, που εξηγούν τη βιαιότητα ως απόρροια της εγκληματικής φύσης, και κοινωνικές, που θεω-
ρούν ως υπεύθυνες τις κοινωνικές συνθήκες. Φαίνεται μεταφυσική και παρωχημένη η πρώτη εκδοχή. 
Η επιθετικότητα, και αν υπάρχει ως ένστικτο, μπορεί να περιοριστεί ή και να εξαλειφθεί από τις θετι-
κές πολιτιστικές επιδράσεις. Αντίθετα εντείνεται από μια στερητική και άδικη κοινωνία.    

Η ανισότητα και η εκμετάλλευση είναι η ιστορικά διαρκής αιτία της βίας. Βιαιοπραγούν οι κατα-
πιεσμένοι διεκδικώντας δικαιώματα και «μερίδια επιβίωσης». Σε εποχές, όμως, διάλυσης η καταπίεση 
και η εκμετάλλευση των κολασμένων μπορεί να ξεσπάει σε άναρχη μαζική ή ατομική βία. Από την 
άλλη πιέζουν οι ισχυρισμοί για να διαιωνίσουν την κυριαρχία τους και να κάμψουν τις αντιστάσεις. 

Η ασφυκτική σύγχρονη πόλη στερεί το ζωτικό χώρο και στέλνει όλο και περισσότερους στο περι-
θώριο όπου η βία εξασφαλίζει την επιβίωση. Οι ρυθμοί ζωής, τα πρότυπα επιτυχίας, ο ατομισμός και 
η ανάγκη της δύναμης οδηγούν στη βαναυσότητα και την απάνθρωπη σκληρότητα. Η φύση ως όρος 
γαλήνης και αξιών είναι απούσα.    

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδίως η εικόνα, εγκλωβίζουν το σύγχρονο άνθρωπο σε μια φαντα-
σιακή ζωή. Η συνείδηση δεν διαμορφώνεται από την πραγματικότητα ούτε από τις κοινωνικές σχέ-
σεις, είναι πλαστή συνείδηση ένα «ομοίωμα συνείδησης». «Είναι σαν να αντικαθιστάς εικόνες της κα-
θημερινότητας από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές σκηνές...Φταίει η τηλεόραση; Ο κινηματο-
γράφος; Φταίνε το άθροισμα απεριόριστου χρόνου κατανάλωσης φαντασιακών εικόνων, η αλόγιστη 
χρήση του τηλεκοντρόλ, η απομόνωσή μας και ο κυνισμός μας. Εικόνες παντού. Εικόνες απλησία-
στες, φανταστικές, λαχταριστές. Εικόνες ενός φανταστικού κόσμου» Δ. Δανίκας. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τη νοσηρή περιέργεια του κοινού και να αυξή-
σουν το δείκτη θεαματικότητας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίταση του φαινομένου, με 
τον υπερτονισμό βίαιων σκηνών και την «ηρωοποίηση» δραστών ειδεχθών εγκλημάτων. «Το πρό-
βλημα του καιρού μας δεν είναι τόσο πρόβλημα ποσοστού βίας, όσο πολλαπλασιασμού της από τα 
μέσα πληροφόρησης. Όλα τα μέσα διάδοσης των ιδεών είναι και μέσα διάδοσης της βίας». 
(Π.Φωτέας) 

Τα καταναλωτικά πρότυπα, η διαφήμιση αναδεικνύουν τα υλικά αγαθά σε αξία σημαντικότερη 
από τον άνθρωπο και διεγείρουν επιθυμίες. Η στρεβλή ιεράρχηση και οι ανικανοποίητες επιθυμίες 
επιτρέπουν κάθε βίαιη πράξη, εξωθούν στη βία. Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον προβάλλει υλι-
στικά πρότυπα, καθιστώντας το νέο κυρίως οπαδό του εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. Μοναδι-
κός κοινωνικά αποδεκτός τρόπος υλοποίησης αυτών των προτύπων θεωρείται η εργασία. Όμως η 
έλλειψη αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής και η ανεργία δημιουργούν το λεγόμενο «επιστημονικό 
προλεταριάτο» (νέοι που, ενώ είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, δυσκολεύονται ή αδυνατούν να βρουν 
εργασία) και υπογραμμίζουν την κοινωνική αδικία και ανισότητα.    

Οι φορείς κοινωνικοποίησης δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στο ρόλο τους. Τα κατάλοιπα αυταρ-
χισμού στην οικογένεια, η απορριπτική ή αδιάφορη στάση των γονέων, ενδοοικογενειακά προβλή-
ματα καθιστούν πολλές φορές την οικογένεια πλαίσιο βίαιων ενεργειών. Από την άλλη η μαζική δια-
παιδαγώγηση και η παραγνώριση των ιδιαιτεροτήτων κάθε μαθητή μαρτυρεί ένα σχολείο ανίκανο να 
λειτουργήσει στη βάση της ισότητας και της αξιοκρατίας.  

Είναι γεγονός ότι φαινόμενα βίας εκδηλώνονται με μεγαλύτερη ένταση στις μεγαλουπόλεις. Η αι-
τία έγκειται στο γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πουθενά δεν αισθάνεται τόσο «άπολις» όσο σε 
μια μεγαλούπολη. «Η πόλη, που αρχικά σήμαινε ένα ρίζωμα, μια σταθερότητα και μια μνήμη του 
ανθρώπου, απέβη σήμερα μια ανωνυμία, μια πελώρια αμνησία. Στις σύγχρονες πόλεις, ο άνθρωπος 
είναι μια ύπαρξη γυμνή και απροστάτευτη απέναντι στα έργα των ίδιων των χεριών του». (Π.Φωτέας) 

Ο άνθρωπος ζει όπως του ταιριάζει, όταν βρίσκεται σε αρμονία με τον εαυτό του, το φυσικό και 
το κοινωνικό περιβάλλον. Όμως, οι σύγχρονες πόλεις έχουν εξελιχθεί σε «σκληρούς πυρήνες τεχνη-
τού περιβάλλοντος», αναπτύσσονται έξω από τις ανάγκες και τα μέτρα του ανθρώπου, σε πλήρη αντι-
στοιχία με το φυσικό περιβάλλον. Στις μεγαλουπόλεις οι άνθρωποι ζουν «εν παραλλήλω», εφόσον δεν 
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υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς με συλλογικό χαρακτήρα. Η μαζοποίηση στον τρόπο διαβίωσης 
με την ταυτόχρονη κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούν το αίσθημα την μόνωσης. «Οι 
μεγάλες πολιτείες δημιουργού ρυθμό ζωής που αντιστρατεύεται την επικοινωνία. Η συνοίκηση από 
δικαίωμα γίνεται υποχρέωση, από ελεύθερη βούληση εκπίπτει σε καταναγκασμό». (Ι. Μ. Παναγιωτό-
πουλος) 

Μέσα στη γιγαντιαία συγκεντρωτική αστική οργάνωση διογκώνεται ο ρόλος του κράτους, ενώ η 
ανθρώπινη προσωπικότητα ισοπεδώνεται, ο άνθρωπος γίνεται απλός αριθμός στο μαζοποιημένο 
πλήθος, καταλήγει «ανώνυμος άνθρωπος». Με την εξαφάνιση, όμως, του προσωπικού στοιχείου απο-
δυναμώνεται και η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης έναντι της κοινωνίας, χαλαρώνει η κοινωνική 
συνείδηση, το ατομικό όφελος προτάσσεται του κοινωνικού. 

 ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΙΙΑΑΣΣ  
Η βιαιότητα εκτραχύνει τον άνθρωπο και αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός είναι ένα σαθρό οικοδό-

μημα που σκεπάζει υπαρκτή βαρβαρότητα. Ο άνθρωπος υποφέρει από τις συνέπειες της κακίας είτε 
θύτης είτε θύμα. Η σκληρότητα παράγει αντίστοιχη εκδίκηση. Ο φόβος και η δυσπιστία εγκαθίστα-
νται στην ανθρώπινη ψυχή και οδηγούν σε μεγαλύτερη ακόμη αποξένωση. Η αγριότητα ξεπερνάει 
και την πιο διεστραμμένη φαντασία, γεννάει οδύνη και φρίκη. Στοιχειώδης κατακτήσεις αναστέλλο-
νται με την πρόφαση ελέγχου της επιθετικότητας. Πολλοί θεωρούν ότι η επιθετικότητα και η βία α-
ποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου, που τον οπλίζουν με δύναμη, ώστε να μπορεί να 
επιβιώνει, να αυτοσυντηρείται, να αυτοαμύνεται, να προσαρμόζεται στο φυσικό και κοινωνικό περι-
βάλλον. Η κοινωνία, προκειμένου να διασφαλίσει την ευρυθμία της, οφείλει να καταστείλει την «κακή 
φύση» του ανθρώπου με το φόβο της τιμωρίας. Είναι λάθος να θεωρείται η ανθρώπινη φύση ανεξέλι-
κτη και αμετάβλητη, να παραγκωνίζεται η τεράστια επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος και των 
κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών στην ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά και παράλληλα 
το άτομο να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία με καχυποψία. Οι ανανεωμένες μορφές επιθετικότη-
τας αποδεικνύουν την ανεπάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης και προβάλλουν επιτακτική την κοινω-
νική ευθύνη.  

Η οριστική άρνηση της βίας εξασφαλίζεται σε ένα τελείως αλλαγμένο πολιτιστικό τοπίο. Η ισότη-
τα και η ελευθερία δικαιώνουν τον άνθρωπο και αναδεικνύουν σε ουσιαστική ηθική τον ανθρωπισμό. 
Εάν καταργηθούν οι ανισότητες και τα συμφέροντα που αλέθουν τις υπάρξεις μας θα ανθίσει η ζωή 
απαλλαγμένη από τις συμφορές. Μέχρι τότε η ευθύνη για τον περιορισμό της επιθετικής  συμπερι-
φοράς βαραίνει την ατομική και συλλογική στάση. Επιβάλλεται η άρνηση της καταναλωτικής μανίας, 
η προσέγγιση του ανθρώπου. 

Η κατανόηση και η συμπαράσταση στους απελπισμένους μέσα από ουσιαστική αλληλεγγύη και 
όχι άγονη φιλανθρωπία λειτουργούν αποτρεπτικά. Η πρόληψη των φαινομένων κοινωνικής παθογέ-
νειας είναι η βασική επιδίωξη κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και συνδέεται με την άρση των αιτιών που 
δημιουργούν το πρόβλημα. Η κατασταλτική νομοθεσία και τα αστυνομικά μέτρα δεν εξουδετερώ-
νουν τις συνθήκες που γεννούν τα φαινόμενα βίας, με αποτέλεσμα αυτά να διαιωνίζονται.  

Η σφυρηλάτηση γνήσιων σχέσεων ευνοεί την εκδήλωση θετικής συμπεριφοράς. Η αναζήτηση, και 
σε ένα βαθμό επίτευξη, της χαράς, της αγάπης, της φιλότητας περιορίζει τη στέρηση και επομένως 
τη βίαιη διεκδίκηση της ικανοποίησης.  

Αναπόφευκτα η κοινωνική αντιμετώπιση συμπληρώνεται από τα μέσα της πολιτείας. Θεμέλιο και 
αφετηρία τους είναι το υγιές εκπαιδευτικό σύστημα, εκείνο που απαντάει στις νεανικές ερωτήσεις και 
διευρύνει τη σκέψη και την κρίση του νέου, που τον εφοδιάζει με όπλα αντίστασης στην ισοπέδωση. 
Η επιθετικότητα και η βία χαλιναγωγούνται, ελέγχονται, περιορίζονται με την απόκτηση παιδείας και 
την καλλιέργεια ήθους. Ειδικότερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να μεταδώσουν σε όλους περισσότερες γνώσεις για τη φύση και την κοινωνία, να προσφέρουν πνευ-
ματική καλλιέργεια, ώστε «να καταφέρει ο άνθρωπος να ελέγχει ο ίδιος απόλυτα την επιθετική του 
συμπεριφορά και την εχθρική του διάθεση, με τη βοήθεια της φιλίας, της αμοιβαίας κατανόησης και 
της συνεργασίας με τους άλλους».  

Η πολιτεία βαρύνεται με την ηθική και υλική υποστήριξη των περιθωριακών ομάδων. Επιμόρφω-
ση, αντιμετώπιση της ανεργίας και εμπιστοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τους απόκληρους. Δεν είναι 
δυνατό να μην υπάρχει τιμωρία, όταν εκδηλώνεται μια άδικη, απάνθρωπη συμπεριφορά. Για να είναι, 
όμως, αυτή αποδεκτή από τις συνειδήσεις των ανθρώπων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια των αν-
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θρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν η κοινωνία τηρεί το «γράμμα του νόμου» και λειτουργεί σε ανελαστικό 
πλαίσιο, αποτυγχάνει στη βασική της επιδίωξη που είναι η διαμόρφωση, αυτόνομων, δημιουργικών, 
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση. 
Τίθεται θέμα κατά πόσο αυτοί που ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας μπορούν να είναι άμε-
μπτοι και αδιάφθοροι ηθικά ή ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους προς «ίδιον» όφε-
λος (επέκταση κυριαρχίας, ιδιωτικός πλουτισμός...). Όπου και όταν είναι αναγκαία η καταστολή και 
ο σωφρονισμός, δε μπορούν παρά να διέπονται από βαθύτατες ανθρωπιστικές αξίες, από τιμιότητα 
και ηθική.  

Οι πολιτιστικές λύσεις για τους κατοίκους της πόλης, οι ουσιαστικές προτάσεις για τον ελεύθερο 
χρόνο τους συγκροτούν χώρους ανθρώπινης σχέσης και συλλογικής συμμετοχής. Οι βαθύτερες αιτί-
ες των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας βρίσκονται στην κοινωνική δομή, επομένως, μόνο με μέ-
τρα κοινωνικής πρόνοιας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
υλικές, πολιτικές, πολιτιστικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των ατόμων. Το κράτος πρόνοιας, 
στην επιδίωξη ενός θεμελιακού σκοπού κοινωνικής δικαιοσύνης, δημιουργεί σταθερούς φορείς μέρι-
μνας και παροχής υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας τη βασική κάλυψη των αδυνάτων κυρίως μελών απένα-
ντι στις πρωτογενείς ανάγκες τους και στους σημαντικότερους κινδύνους της ζωής τους. Η ποιοτικά 
ανώτερη ζωή διασφαλίζει την ισορροπία ατόμου – κοινωνίας - φύσης και χαρακτηρίζεται από υψηλό 
βιοτικό επίπεδο, καλές συνθήκες εργασίας, ελεύθερο χρόνο, ποιοτική ψυχαγωγία, ανθρωπιστική παι-
δεία, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, δημοκρατικό πολίτευμα, αποκεντρωτικούς οικονομικούς, 
πολιτικούς, πολιτιστικούς θεσμούς, ειρηνική συνύπαρξη, ασφάλεια.      

ΗΗ  ΝΝΕΕΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

την πρόοδο των επιστημών, τα επιτεύγματα των οποίων έχουν δημιουργήσει την αισιόδοξη προσδο-
κία ότι μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ένα βίο ποιοτικά αναβαθμισμένο. Όμως η σωρεία των προβλη-
μάτων που σημαδεύουν τον σύγχρονο πολιτισμό μεταθέτουν την πραγμάτωση των προσδοκιών αυ-
τών στο αόριστο και μακρινό μέλλον. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
σύγχρονες κοινωνίες είναι η εγκληματικότητα και ειδικά η εγκληματικότητα των ανηλίκων που τελευ-
ταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.  

ΗΗ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
Οι στατιστικές των δύο τελευταίων δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώ-

πη δείχνουν μια σοβαρή αύξηση της παραβατικότητας των εφήβων και των παιδιών. Ιδιαίτερη η δεύ-
τερη κατηγορία, η παράβαση του νόμου από παιδιά, είναι φαινόμενο που γεμίζει ανησυχίες και προ-
βληματίζει έντονα τον καθένα. Τα συναισθήματα ανησυχίας έρχονται να εντείνουν τα φρικαλέα ε-
γκλήματα που έχουν διαπραχθεί από παιδιά, τα οποία βασάνισαν, μέχρι θανάτου, το θύμα τους. Τέ-
τοιες πράξεις έγιναν σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα και 
συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη.  

Η αναζήτηση των παραγόντων που προκαλούν το φαινόμενο έχει προβληματίσει πολλούς κοινω-
νιολόγους, ψυχολόγους, φιλόσοφους και νομικούς, των οποίων οι απόψεις για τους παράγοντες γέν-
νησης και ανάπτυξης της παιδικής εγκληματικότητας στρέφονται προς το αρνητικό χαρακτήρα του 
περιβάλλοντος στο οποίο κοινωνικοποιείται το παιδί. 

Κανείς δεν αμφισβητεί τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζουν τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης στην σύγχρονη εποχή. Ιδιαίτερα η τηλεόραση, η παρακολούθηση της οποίας καταλαμβάνει 
το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, θεωρείται από τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
και κοινωνιολογικές θεωρίες ένας αυτοδύναμος φορέας αγωγής, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις παί-
ζει μεγαλύτερο ρόλο στη διάπλαση της ψυχοσύνθεσης του παιδιού από την οικογένεια και το σχο-
λείο. 

Έτσι πολλοί επιστήμονες αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο που μπορεί να παίξει η τηλεό-
ραση στην ανάπτυξη της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Στηριζόμενοι στη θεωρία της μίμησης, 
υποστηρίζουν ότι η προβολή εγκλημάτων, φόνων, άσεμνων θεαμάτων, αποτελεί ένα πρότυπο βιαίας 
συμπεριφοράς, το οποίο επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του παιδιού, που συνηθίζει να μιμείται τα πρό-
τυπα συμπεριφοράς που δέχεται από το περιβάλλον του. 

Αναμφισβήτητα η άποψη αυτή περιέχει σημαντικά σπέρματα αλήθειας και θίγει το σοβαρό πρό-
βλημα της επίδρασης της τηλεοπτικής βίας στην άνοδο της παιδικής εγκληματικότητας. Παράλληλα 
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δίνει μια διαφορετική και ουσιαστική διάσταση στην πολυσυζητημένη δεοντολογία που πρέπει να 
διακατέχει τόσο τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών όσο και τους δημοσιογράφους. Όμως η 
επιμονή στην αναζήτηση θετικών συσχετίσεων μεταξύ τηλεοπτικής βίας και παιδικής εγκληματικότη-
τας, αποτελεί μια προσπάθεια που ενώ προσπαθεί να φωτίσει μια σημαντική πτυχή του φαινομένου 
αποσιωπά και συσκοτίζει τις υπόλοιπες. Διότι πρέπει να διαφεύγει από κανένα ότι το κοινωνικό περι-
βάλλον του παιδιού δεν εξαντλείται μόνο από την τηλεοπτική οθόνη ούτε και τα μηνύματα που δέχε-
ται προέρχονται μόνο από εκεί. 

Καταρχήν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε γιατί η τηλεόραση διαδραματίζει τόσο μεγά-
λο ρόλο στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Η αναζήτηση των αιτιών θα 
μας οδηγήσει σε προβλήματα περιβάλλοντος της σύγχρονης μεγαλούπολης, όπου διαπιστώνουμε ότι 
η δόμηση της σύγχρονης πόλης είναι αυτή που ωθεί το παιδί στην τηλεόραση.  οι περισσότεροι ακά-
λυπτοι χώροι, τα οικόπεδα και οι ανοικτοί από αυτοκίνητα δρόμοι που φιλοξενούσαν τα παραδοσια-
κά παιχνίδια δεν υπάρχου πια. Έτσι η ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι, αναγκαστικά προσαρμόζεται 
μέσα στα πλαίσια του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα η τηλεόραση να αποτελεί κυριότερο μέσο με 
το οποίο το παιδί προσπαθεί να ικανοποιήσει την στομωμένη του ενεργητικότητα. Έτσι η βία μπορεί 
να ερμηνευθεί και ως προϊόν των συνθηκών ζωής του παιδιού στη σύγχρονη μεγαλούπολη και να μην 
αποδίδεται μονοδιάστατα στην τηλεόραση.  

Οι άλλοι φορείς κοινωνικοποίησης έχουν και αυτοί σοβαρές ευθύνες για τα κρούσματα της παιδι-
κής βίας και εγκληματικότητας. Πιο συγκεκριμένα η οικογένεια η οποία αποτελεί και το πρώτο κοι-
νωνικό περιβάλλον του παιδιού διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
παιδιού. Η ψυχρή και αδιάφορη αντιμετώπιση του παιδιού από τους γονείς του, οι κακές σχέσεις των 
γονιών ανάμεσά τους, οι συγκρούσεις και οι καυγάδες σκληραίνουν την ψυχή του παιδιού, το οποίο 
μεγαλώνει μέσα στη βία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα παιδιά που συλλαμβάνονται να προβαί-
νουν σε πράξεις βίας προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες ή αδιάφορους γονείς. Σε αυτές λοιπόν 
της περιπτώσεις η επικέντρωση της προσοχής μόνο στην τηλεοπτική βία δίνει «άφεση αμαρτιών», 
τόσο στους γονείς όσο και στην κοινωνική πρόνοια που έπρεπε να λάβει το κράτος μέσα από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του.  

Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης έχει την ευθύνη μέσα από τα προγράμματα του να βοη-
θήσει το παιδί να αναπτύξει μια αυτόνομη προσωπικότητα, με την οποία θα μπορέσει να αντεπεξέλ-
θει στις απαιτήσεις μιας ρευστής κοινωνικής πραγματικότητας. Όμως σε παγκόσμιο επίπεδο το σύγ-
χρονο σχολείο περνάει κρίση, δυσλειτουργεί δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Η αδυ-
ναμία του σύγχρονου σχολείου  να λειτουργήσει στην κατεύθυνση της προβολής προτύπων στους 
νέους και της ηθικοποίησης τους αποτελεί ένα παράγοντα που πρέπει να εγείρει περισσότερο την 
προσοχή των ειδικών από την ανάλυση των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Διότι ένα οργανωμένο εκ-
παιδευτικό σύστημα που θα προετοίμαζε ένα σύγχρονο, κριτικά σκεπτόμενο άνθρωπο, θα αποτελού-
σε το καλύτερο αντίσωμα απέναντι στην όποια κακή λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις είναι ευνόητο ότι η οποιαδήποτε απόπειρα διατύπωσης προτάσε-

ων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής εγκληματικότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ουσιαστική αν περιοριστεί μόνο στην δεοντολογία που πρέπει να διακρίνει τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένας τηλεοπτικός κώδικας που θα τον σέ-
βονται όλοι οι σταθμοί, όμως μόνο αυτό το μέτρο δεν αρκεί. 

Στις πόλεις είναι αναγκαία η δημιουργία ειδικών χώρων για το παιδικό παιχνίδι στους οποίους θα 
αναπτυχθούν δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στο παιδί να απομακρυνθεί από την τηλεόραση.  

Παράλληλα η πολιτεία σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να δημιουργήσουν 
υπηρεσίες για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη παιδιών με οικογενειακά προβλήματα.    

Τέλος το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσπαθήσει μέσα από τα αναλυτικά του προγράμμα-
τα και τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής να παράσχει ουσιαστική ανθρωπιστική παιδεία στους 
νέους, απαραίτητα για να μην αλλοτριωθούν στις συνθήκες ζωής που οριοθετεί η σύγχρονη ανταγω-
νιστική κοινωνική πραγματικότητα.    
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  99ηη    

ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΗΗ  --  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΓΓΑΑΝΝΔΔΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΓΓΑΑΝΝΔΔΑΑ  
Λέξη λατινικής προέλευσης (propagare = διαδίδω), που σημαίνει τη συστηματική κι επίμονη 

προσπάθεια για διάδοση ιδεών ή επιβολή πολικών,  θρησκευτικών, κοινωνικών αρχών και δογμάτων 
από άτομα ή οργανωμένες ομάδες (πολιτικά κόμματα, διάφορες οργανώσεις, την ίδια την εξουσία, 
κ.λπ.). 

Συνίσταται σε περίπλοκες τεχνικές και μεθόδους επηρεασμού ή ελέγχου της κοινής γνώμης και 
χρησιμοποιείται στον οικονομικό τομέα και στην πολιτική με σκοπό να επηρεάσει τις γνώμες και 
στάσεις ατόμων ή ομάδων ή και ολόκληρης της κοινωνίας, σχετικά με ένα ή περισσότερα θέματα. 
Απευθύνεται, κατά κανόνα  στα ανορθολογικά στοιχεία της μάζας και στις μέρες μας έχει εξελιχθεί 
σε ισχυρότατο όπλο της αγοράς (διαφήμιση) και των κυβερνήσεων για τη διάδοση των ιδεών τους 
και την επιρροή ή τον έλεγχο των λαϊκών μαζών. Προς την κατεύθυνση αυτή τεράστιο ρόλο παίζει ο 
έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λπ.). 

ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΗΗ  
Η διαφήμιση είναι μία μορφή επικοινωνίας που συνδέει παραγωγό και καταναλωτή. Σκοπός της 

είναι να πείσει το κοινό να αγοράσει ένα προϊόν. Στην αρχή του γνωρίζει την ύπαρξη του προϊόντος, 
του δίνει πληροφορίες για το προϊόν, και μετά προσπαθεί να διεγείρει την αγοραστική επιθυμία, να 
τον κάνει δηλαδή να θέλει να το αποκτήσει. 

Στην προπαγάνδα γίνεται προσπάθεια να πεισθεί ένας άνθρωπος όχι για προϊόντα αλλά για 
ιδέες. Αυτοί που προπαγανδίζουν θέλουν να πιστέψει σε κάτι, σε έναν άνθρωπο, σε μια ιδεολογία, σε 
ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση, σε ένα καθεστώς. Προσπαθούν να τροποποιήσουν τις γνώμες και τις 
απόψεις του. Η προπαγάνδα έχει το κακό, ότι είναι κρυφή. Ενώ η διαφήμιση φαίνεται και ο καθέ-
νας μπορεί να αμυνθεί. (Άλλωστε "διαφήμιση" εννοείται συνήθως πως κάτι δεν είναι αλήθεια). Άρα 
υπάρχει μία άμυνα αυτόματη μέσα μας. Αλλά τότε δεν πείθει η διαφήμιση; Τελικά πείθει, αλλά μό-
νον εφόσον ανταποκρίνεται λίγο πολύ στα πράγματα και στις επιθυμίες του ανθρώπου. 

Αυτό που ο καθένας μπορεί να καταλάβει και από την προσωπική του πείρα, είναι ότι η διαφήμι-
ση, ακόμα και η καλύτερη, δεν μπόρεσε ποτέ να επιβάλει ένα κακό προϊόν. Το κακό προϊόν θα πε-
θάνει και, μάλιστα, όσο περισσότερη διαφήμιση κάνει, τόσο πιο γρήγορα θα πεθάνει. Η διαφήμιση 
επιταχύνει την αντίδραση τον κοινού. Άρα η διαφήμιση πετυχαίνει μόνον όταν το προϊόν έχει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις. Και ανάμεσα σε δύο καλά προϊόντα, εκείνο που κάνει την περισσότερη 
διαφήμιση θα πουλήσει περισσότερο. 

 Αντίθετα στην προπαγάνδα, δεν ξεχωρίζουν εύκολα τα καλά και τα κακά προϊόντα. Δεν υπάρ-
χει το κριτήριο της χρήσης. Όλες οι ιδέες που κατά καιρούς έχουν προπαγανδωθεί μπορεί να τις 
πει κανείς καλές ή σκάρτες. Θα περάσουν ίσως χρόνια για να βγει κάποια απόφαση της ιστορίας. 
Εδώ δεν υπάρχει η άμεση απόρριψη. Ενώ το κακό αυτοκίνητο, το κακό πλυντήριο αμέσως φαίνο-
νται, στην πράξη - οι άνθρωποι, να πάρουμε ένα παράδειγμα προπαγάνδας, που πείσθηκαν για τις 
αρχές του Ναζισμού στην Γερμανία, τις πίστεψαν επί αρκετά χρόνια, όχι μέχρι να αποδειχθούν οι 
ιδέες άτοπες, αλλά μέχρι ο πόλεμος να φέρει την κατάρρευση του καθεστώτος. Και ίσως μερικοί α-
κόμα να πιστεύουν πως οι ιδέες ήταν σωστές. Θεωρητικά, αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος, θα μπορούσε 
ίσως ακόμα στη Γερμανία να υπάρχει Ναζισμός. Και όμως, εμείς, που είμαστε από έξω ξέρουμε πως 
ο Ναζισμός είναι ένα "σκάρτο προϊόν". Όμως μπόρεσε αυτό το προϊόν να επιζήσει επί τόσα χρόνια 
σε ένα κράτος, με οπωσδήποτε μορφωμένους ανθρώπους; Και ας μην πούμε, για να μην κάνουμε και 
εμείς τα αμαρτήματα που έκαναν οι Ναζί, ότι οι Γερμανοί είναι τέτοιος λαός που..., διότι αυτό μας 
κάνει και εμάς Ναζιστές. Οι Ναζιστές ήταν ρατσιστές και πίστευαν ότι υπάρχουν ανώτερες και κατώ-
τερες φυλές. Αν λοιπόν πούμε ότι οι Γερμανοί είναι δευτέρας ποιότητας άνθρωποι και γι' αυτό πιο 
εύκολα πιστεύουν σκάρτες ιδέες, θα είναι σαν να λέμε ότι ο ρατσισμός είναι σωστός. Και δεν είναι. 
Άλλωστε, υπάρχουν περιπτώσεις που ιδέες τέτοιες επιβίωσαν και σε άλλα καθεστώτα και σε άλλους 
λαούς επί πολλά χρόνια. Δεν πρέπει κανείς να λέει ότι αυτό που έγινε στην Γερμανία δεν πρόκειται 
ποτέ να συμβεί στην τάδε ή στην δείνα χώρα - γιατί δυστυχώς πάντα μπορεί να συμβεί. 

 Αλλά πώς μπορεί να συμβεί; Είναι απλό: όλα τα πράγματα ξεκινάνε από μία ανθρώπινη ανά-
γκη. Αν βασίζονται σε μια πραγματική ανάγκη μπορεί να πετύχουν, εάν δε βασίζονται, δεν είναι δυ-
νατόν να πετύχουν. Αυτό ισχύει και για τα προϊόντα και για τις ιδέες και για τις ιδεολογίες. Εάν κά-
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ποιος πάει να πουλήσει "ψυγεία στους Εσκιμώους", - μπορεί να είναι πολύ καλός πωλητής, να κάνει 
πολύ ωραία διαφήμιση - δε θα πουλήσει, γιατί ο Εσκιμώος δεν έχει ανάγκη ψυγείου. Εκτός εάν του 
πουλήσει το ψυγείο σαν υπέρ ντουλάπα. Αν του πει ότι αυτό είναι το νέο υπερμοντέρνο σύστημα για 
να φυλάγει τα ρούχα του. Πως αν αποκτήσει αυτό το ωραίο πράγμα θα είναι ανώτερος από το γείτο-
νά του. Τότε πάλι απευθύνεται σε μια ανάγκη, διαφορετική, στην ανάγκη της διάκρισης. 

Με την ίδια βάση, όταν μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία βρισκόταν σε μια κατά-
σταση διάλυσης, βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος πολύ έξυπνα πρόσφερε στους Γερμανούς ορισμέ-
νες ιδέες που εκείνη την στιγμή τους ήταν απαραίτητες ψυχολογικά, τους έκαναν καλό, τους ανέβα-
σαν το αυτοσυναίσθημα. Τους έδωσε μια νέα ατμόσφαιρα και μια αποστολή. Και ξαφνικά, επειδή 
ακριβώς είχαν ανάγκη από αυτά τα πράγματα δέχθηκαν και όλο το μύθο που τους "πουλήθηκε" μαζί 
μ' αυτό το συναίσθημα. Υπήρχε και ένας ιδιοφυής προπαγανδιστής, ο δόκτωρ Γκαίμπελς, ο οποίος 
με πολύ έξυπνο τρόπο φρόντιζε να απομονώνει την αλήθεια, να δίνει μόνο ένα μέρος της αλήθειας 
στο λαό. Μέσα σε μια δημοκρατική χώρα η προπαγάνδα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί 
πάντα ακούγεται και η άλλη πλευρά. Σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς όπου δεν ακούγεται η αντίθετη 
πλευρά, η προπαγάνδα μπορεί να πετύχει πολλά. 

ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΓΓΑΑΝΝΔΔΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΠΠΟΟΙΙΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΗΗ  
Η νεότερη προπαγάνδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δύναμη μέσων (το σύνολο από τα μα-

ζικά μέσα), αλλά κι από το χειρισμό των ομάδων κι από την οργανωμένη προσωπική σχέση, με την 
εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων (ή καλύτερα από τεχνικές που προέρχονται από γνώσεις που α-
ποκτήθηκαν με την ψυχολογία, την ψυχοκοινωνιολογία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία του βά-
θους και την ψυχανάλυση) και από τη διάρκεια (η νεότερη προπαγάνδα είναι μόνιμο φαινόμενο σε 
όλες τις προοδευμένες κοινωνίες). Ωστόσο, ο στόχος της δεν είναι πια τόσο να μετατρέψει γνώμες 
και να επηρεάσει τις ιδέες, αλλά να πετύχει όσο πιο άμεσα κι όσο πιο γρήγορα μπορεί ενέργει-
ες, συμπυκνωμένες προσχωρήσεις. Η προπαγάνδα δε σκοπεύει σε ορθοδοξία, αλλά σε ορθοπραξί-
α. Σε αυτό ταυτίζεται με τη διαφήμιση, που σκοπεύει να πετύχει την πράξη της αγοράς. Η διανοητι-
κή διαδικασία θεωρείται όλο και πιο πολύ ελιγμός. Το ιδανικό είναι να πετύχει την προσχώρηση και 
τη συμμετοχή στη δράση χωρίς σκέψη και συνειδητή απόφαση. Έτσι αυτή η προπαγάνδα μπορεί να 
οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιεί μια οργανωμένη ομάδα με σκοπό να μετέχει 
ενεργητικά ή παθητικά στη δράση της, μια μάζα προσώπων που ενώνονται ψυχολογικά με ψυχολογι-
κούς χειρισμούς και πλαισιώνονται από μια οργάνωση.  

Τέτοια προπαγάνδα μπορεί να διαφοροποιηθεί με ψυχολογική ενέργεια (στο εσωτερικό της ομά-
δας, ψυχολογικά μέσα), ψυχολογικό πόλεμο (στον εχθρό, για να καταστρέψει το ηθικό του και την 
υπακοή του), πλύση εγκεφάλου (αυτή η πολυσύνθετη μέθοδος για να μετατρέψει τον αντίπαλο σε 
σύμμαχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονάχα σε φυλακισμένους), δημόσιες και ανθρώπινες σχέσεις 
(public and human relations), (προσπάθεια να προσαρμόσουν το άτομο σε ορισμένη κοινωνία, 
επιχείρηση, δραστηριότητα). Η προπαγάνδα διαφοροποιείται από τη διαφήμιση μονάχα με το 
σκοπό που, σε μια περίπτωση, είναι ιδεολογική και πολιτική, στη άλλη, εμπορική...." 

Η διαφήμιση δεν είναι «προϊόν» των τελευταίων χρόνων. Η εμπορική διαφήμιση ήταν γνωστή 
από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους. Στην αρχή περιοριζόταν στην απλή επίδειξη του είδους. Με 
το πέρασμα του χρόνου απόκτησε φωνή. Μια δυνατή φωνή εξυμνούσε τις ιδιαίτερες ιδιότητες και τα 
σπάνια πλεονεκτήματα του εμπορεύματος. Στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη επαγγελματίες "ε-
μπορικοί κήρυκες" έκαναν αυτή τη δουλειά με αμοιβή. Αλλά υπήρχαν κι οι πινακίδες που τις κρε-
μούσαν στους δρόμους και οι οποίες συνιστούσαν ορισμένα προϊόντα και ορισμένους εμπόρους. Το 
ίδιο γινόταν και στη μεσαιωνική περίοδο. Τη μεγάλη ώθηση στη διαφήμιση έδωσε η τυπογραφία. Οι 
πρώτες διαφημίσεις σε εφημερίδα εμφανίστηκαν το 17ο αιώνα. Στο "Publik Advertister" του 1657 
το κοινό του Λονδίνου μάθαινε πως "στο στενό του Βαρθολομαίου, πίσω από το παλιό χρηματιστή-
ριο, πουλιέται πρωί και βράδυ το ποτό που ονομάζεται "καφές" και που είναι υγιεινό, στυλώνει την 
καρδιά, υποβοηθάει τη χώνευση και ανακουφίζει το πνεύμα  ..." 

ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ    
Ο ρόλος της διαφήμισης είναι να μεταδώσει μια πληροφορία ή ένα επιχείρημα, με σκοπό να 

πραγματοποιηθεί στο μυαλό του αναγνώστη ή θεατή μια αλλαγή ή μια ενίσχυση της στάσης απέναντι 
στο διαφημιζόμενο προϊόν. 
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Όταν, χάρη στην τεχνολογία και στη σημερινή μορφή της κοινωνικής οργάνωσης, οι άνθρωποι 
έφτασαν στην αναρχία της παραγωγής, δηλαδή στην παραγωγή περισσότερων ή λιγότερων αγαθών 
από όσα είχαν ανάγκη, η αναγκαιότητα της ύπαρξης υποχρέωσε τον κάθε παραγωγό, που είχε πλεο-
νάσματα, να βρει τρόπους να επιβάλλει στον καταναλωτή το δικό του προϊόν ή να τον πείσει ότι 
του χρειάζονται περισσότερα από όσα στην πραγματικότητα. Τότε ήρθε σε βοήθειά του η διαφή-
μιση, η οποία ανέλαβε αυτό το έργο με ένα είδος πλύσης εγκεφάλου αποτεινόμενη στα ένστικτα, στα 
συμπλέγματα, στις απωθήσεις, στο συμφέρον, στην κοινωνική τοποθέτηση και σε ό,τι άλλο ακόμα 
από τα μύχια της ανθρώπινης ψυχής ή της κοινωνικής συμπεριφοράς αποκάλυψε η ψυχολογία ή η 
κοινωνιολογία.  

Η εικόνα και ο λόγος είναι τα κύρια όργανά της. Γιατί επικοινωνεί με τον καταναλωτή μέσω 
των δύο κύριων αισθητηρίων: της όρασης και της ακοής όπου μπορεί όμως, δεν παραλείπει να χρη-
σιμοποιεί και τα υπόλοιπα. Και επειδή "όπου δεν ισχύει λόγος, ισχύει ράβδος", όταν δεν μπορεί να 
πείσει με το πλούσιο διαφημιστικό οπλοστάσιο, χρησιμοποιεί την εφεδρεία του: τη βία. Οι αντηχή-
σεις του ανεπίσημου πολέμου μεταξύ ομοειδών συγκροτημάτων που προσπαθούν να επιβάλλουν την 
κυριαρχία τους στην υδρόγειο, φτάνουν μέχρι σε μας... 

Ύστερα από αυτές τις γενικότητες καλά είναι να μπούμε περιληπτικά στις λεπτομέρειες. 
1. Η ελευθερία βούλησης, η καθαγιασμένη από την φιλελεύθερη οικονομία δέχεται ένα πλήγμα θανατηφόρο. 

Υφιστάμενη τις φορτικές πιέσεις της διαφήμισης  περιορίζεται αφάνταστα, αν δεν εκμηδενίζεται. 
2. Μια οικογένεια στερείται συχνά από τα ουσιώδη που δεν μπορεί πια να τα αγοράσει, επειδή πείστηκε από 

τη διαφήμιση και δαπάνησε το περιορισμένο εισόδημά της για την αγορά των επουσιωδών. 
3. Η διαφήμιση αλλοτριώνει ψυχολογικά τον άνθρωπο. Χάνοντας τη δύναμή του για πρωτοβουλία ο άνθρω-

πος δεν είναι πια ο εαυτός του, είναι ήδη ένας άλλος του οποίου η προσωπικότητα τον αντικατέστησε. 
4. Δημιουργεί στον άνθρωπο επιθυμίες, των οποίων ένα μεγάλο μέρος είναι άσχετο με τις πραγματικές του 

ανάγκες. 
5. Αυξάνοντας τις επιθυμίες προκαλεί την αγχώδη προσπάθεια για κατάκτησή τους, η οποία, όταν δεν πραγ-

ματοποιηθεί, οδηγεί το άτομο στον εύκολο δρόμο των ναρκωτικών, της πορνείας, του εγκλήματος ή, στην καλύ-
τερη περίπτωση, στη διαταραχή της ψυχικής του ισορροπίας. 

6. Το ασυνείδητο του ανθρώπου δεν μπορεί να μείνει άθικτο από μια προγραμματισμένη και αποτελεσματική 
διαφήμιση. Ο πελάτης καταλήγει να ταυτίσει τις προσωπικές και ασυνείδητες εικόνες που προτιμά, με τις εικό-
νες του προϊόντος που του προτείνουν. 

7. Το ιδανικό των διαφημιστών και των προπαγανδιστών θα ήταν ίσως να μπορούσαν να πραγματοποιήσουν 
λοβοτομή στον ανθρώπινο εγκέφαλο, πράγμα που θα ήταν εξίσου ιδανικό των αστυνομικών των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων. 

8. Η διαφήμιση, σαν μπούμερανγκ, στρέφεται και εναντίον των δημιουργών τους. Γιατί κατασκευάζοντας 
ανθρώπους προγραμματισμένους, καταλήγουν να προγραμματίζονται και οι ίδιοι.  

Η διαφήμιση αποπλανά και διαφθείρει. Σοβαροί ερευνητές του προβλήματος της διαφήμισης 
παρατηρούν ότι: εκείνη η διαφήμιση αξίζει, που διαφημίζει μόνο το καλό εμπόρευμα, το καλό προ-
ϊόν, εκείνη που δε διαφημίζει περισσότερο από ό,τι προσφέρει. Εκείνη η διαφήμιση, τονίζουν, εκ-
πληρώνει το σκοπό της σε διάρκεια, η οποία ανταποκρίνεται στην αλήθεια, όσο κι αν φαίνεται, πως 
αυτό το είδος της διαφήμισης υπερφαλαγγίζεται από τη χοντροκομμένη και γεμάτη από ψέμα κι α-
πάτη ρεκλάμα. Πέρα όμως από αυτές τις παρατηρήσεις, υπάρχουν και οι κακές μέθοδοι και οι κακοί 
σκοποί της διαφήμισης, οι οποίοι πάλι βάζουν σε συλλογή τους αντικειμενικούς ερευνητές αυτού του 
φαινομένου. Παρατηρούν π.χ. πως επιτίθεται, πως ορμά η διαφήμιση προς το κοινό, συνειδητά και 
ραφιναρισμένα, για να προκαλέσει με την υποβολή τεχνητές ανάγκες, δηλαδή να παραπλανήσει το 
κοινό να αγοράσει εμπορεύματα, τα οποία δεν έχει καθόλου ανάγκη και τα οποία ακόμη μπορούν 
να αποβούν και προς βλάβη του. Με την υποβολή σπρώχνει τον άνθρωπο προς τη χωρίς μέτρο 
χρήση των απολαυστικών αγαθών, μια ώθηση που κλείνει αρκετούς κοινωνικούς κινδύνους. Κι όχι 
μόνο αυτό, παρά με την υπερβολή και την υποβολή της η ρεκλάμα προσπαθεί να ξυπνήσει τη βου-
λιμία προς τα υλικά αγαθά, πέρα από την πρέπουσα και δικαιολογημένη κάλυψη των αναγκών των 
ανθρώπων έτσι, που να αδυνατίζει την αγοραστική δύναμη για άλλα αναγκαία και λογικά πράγματα 
Έτσι η διαφήμιση, όπου λείπει η κοινωνική ευθύνη από τους παράγοντές της, εκεί σκορπά μέσα στην 
κοινωνία ένα μεγάλο κακό. 
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Η διαφήμιση αποπλανά και διαφθείρει, γιατί ο σημερινός άνθρωπος της μαζικής κοινωνίας είναι 
πολύ ευεπίφορος στη μαζική υποβολή. Υπόκειται πολύ στις άλογες επιδράσεις και στο συναίσθημα 
με όλες τις μορφές του. Αφήνει εύκολα τον εαυτό του να διαφθείρεται και να παραπλανιέται. Τόσο 
είναι ευεπίφορος στην επίδραση της διαφήμισης, ώστε ένας ειδικός της διαφήμισης συγγραφέας, (ο 
V.Parkard), μελετητής των προβλημάτων της διαφήμισης και της κακής επίδρασής της επάνω στους 
ανθρώπους, έδωσε στο βιβλίο του, που πραγματεύεται θέματα των διαφημίσεων τον τίτλο: Οι κρυφοί 
διαφθορείς. 

Οι παράγοντες της διαφήμισης στρατολογούν ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, κοινωνιολόγους και κά-
νουν ειδικά τεστ, για να βρουν μια χτυπητή λέξη, ένα χτυπητό χρώμα ή χτυπητές εικόνες ή λέξεις 
τέτοιες, που να επιδρούν πρώτα στο υποσυνείδητο και έπειτα να φτάνει η επίδρασή τους ως το συ-
νειδητό, έτσι, ώστε, να γίνεται αυτό υποχείριο της διαφήμισης, χωρίς την αντίδραση της κρίσης και 
της νόησης. Μελετούνται τόσο κι έτσι τα μέσα της διαφήμισης, ώστε να παρασύρουν τον άνθρωπο, 
να τον αιχμαλωτίσουν, να τον φτάσουν ως το σημείο του υπνωτισμού. Κι αυτό είναι ένας εξαιρετικά 
σπουδαίος κίνδυνος, που στην Αμερική, όπου η διαφήμιση έχει φτάσει ως τη λατρεία, συνέλαβαν και 
κατανόησαν αυτόν τον κίνδυνο φρόνιμοι άνθρωποι, που ασχολούνται με τη ρεκλάμα και αποτρέπουν 
από αυτό τον τρόπο του κυκλώματος τον αγοραστή, τον καταναλωτή, τον άνθρωπο. 

Η διαφήμιση, γέννημα του βιομηχανικού πνεύματος, καταντά με τα μέσα που διαθέτει και τον 
ασυνείδητο τρόπο που καλλιεργείται, να φτάνει ως την αρπαγή της ελευθερίας των ατόμων. Την 
αρπάζει η διαφήμιση με τη σύγχυση που προκαλεί στα άτομα, σύγχυση που φτάνει ως τον υπνωτι-
σμό, με αποτέλεσμα να κάνει το άτομο ανίκανο να σκεφθεί, να κρίνει. Όποιος χάνει την ικανότητα 
να μπορεί να σκέπτεται και να κρίνει, σύρεται από τους άλλους άβουλα και στην περίπτωσή μας, από 
τη ρεκλάμα. Ο τρόπος αυτός της ασυνείδητης διαφήμισης δεν μπορεί, βέβαια, με κανένα τρόπο να 
ενισχύσει τη δημιουργία μιας υγιούς οικονομίας, αλλά και πέρα από το οικονομικό πεδίο, αυτό το 
είδος της διαφήμισης έχει μια δυσμενέστατη κοινωνική επίδραση , γιατί με τον τρόπο της μουδιάζει 
το νου των ανθρώπων, τους κάνει ανίκανους σιγά σιγά να σκέπτονται κατά αυτόνομο και λογικό τρό-
πο, να κρίνουν ανεπηρέαστα, αντικειμενικά. 

Ο κίνδυνος και το κακό βρίσκεται στο σημείο, που αυτές οι μέθοδοι δυστυχώς μετατοπίστηκαν 
από το εμπορικό πεδίο και στο πολιτικό, στους εκλογικούς αγώνες, αλλά σιγά σιγά απλώνονται και 
σε άλλα πεδία, με εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο για την κοινωνία και την πολιτεία, με εξαιρετικά ολέ-
θριες κοινωνικές επιπτώσεις και απροσμέτρητες κοινωνικές καταστροφές, κυρίως με τη διείσδυση της 
ρεκλάμας στις πολιτικές αναμετρήσεις, με το φιλμ, το λόγο, τον τύπο και πιο πέρα ακόμη, με τις ει-
καστικές τέχνες. Ο κίνδυνος βρίσκεται σε τούτο το σημείο: στην πίστη μας, ότι ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα. 

  Αυτή η αιχμαλωσία την οποία υφίσταται ο άνθρωπος από την υποβολή και από τα άλλα μέ-
σα της διαφήμισης, τον φτάνει στο σημείο να ακολουθεί με κλειστά τα μάτια. Τον φτάνει στο ση-
μείο να ακολουθεί γραμμή χωρίς σκέψη και χωρίς έρευνα και εξέταση. Τον οδηγεί στο ανελεύθερο. 
Ετοιμάζει το έδαφος για όμοιες μεθόδους στο πολιτικό πεδίο. Οι δικτάτορες, που κάνουν χρήση 
των ίδιων μαζικών μέσων που κάνει η διαφήμιση, πετυχαίνουν, δυστυχώς, πάντα του σκοπού τους. 
Όσο γι΄ αυτό βέβαια υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις. Ήδη ο Λένιν δίδασκε πόσο είναι σπουδαία και 
σοβαρή η επανάληψη, κατά στερεότυπο τρόπο, μερικών απλών φράσεων, ισχυρισμών και αιτημάτων 
για την καθοδήγηση των μαζών και βρήκε καλούς μαθητές σε όλο τον κόσμο.  

Τίποτε δεν κάνει τη σκέψη τόσο πλαδαρή και ανίκανη - παρατηρούν οι κοινωνιολόγοι, που έ-
χουν ερευνήσει τις μαζικές επαναστάσεις- όσο τα επαναλαμβανόμενα συνθήματα, οι χτυπητές λέξεις, 
αυτές κι αυτά, που απαρατήρητα κατασταλάζουν στο υποσυνείδητο, φωλιάζουν εκεί κι από εκεί ύστε-
ρα ενεργούν, ανεβαίνοντας επάνω, στην επιφάνεια, με τη μορφή και το ένδυμα μιας αυθόρμητα ανα-
γνωρισμένης αλήθειας. Η μ' αυτό τον τρόπο κατεύθυνση της μάζας κλείνει πολλούς κοινωνικούς 
κινδύνους. Και δεν ισχύει η κακή αυτή επίδραση για τους ανθρώπους των ολοκληρωτικών καθεστώ-
των, αλλά είναι ένας μεγάλος κοινωνικός κίνδυνος για τις Δημοκρατίες. Όταν οι άνθρωποι διαπο-
τίζονται από την έντεχνη διαφήμιση, επηρεάζονται έτσι, όπως αναφέραμε, όχι μόνο στο πεδίο των 
εμπορικών σχέσεων, παρά η επήρεια επεκτείνεται και άλλα πεδία. 

Η μεγάλη μάζα αφήνεται να οδηγείται από τις χτυπητές φράσεις τα παχιά λόγια και τις μεγάλες 
και εύκολες υποσχέσεις. 'Όταν όλα αυτά εκφράζονται με επιτηδειότητα, αυτή οδηγείται ακριβώς 
εκεί που θέλουν να την κατευθύνουν και να τη φτάσουν οι δημαγωγοί. Βέβαια σε όλες τις εποχές 
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υπήρχε μια πολιτική προπαγάνδα, σήμερα όμως αυτή είναι πιο έντονη, σατανικά οργανωμένη και πιο 
πολύ εξαπλωμένη, και απευθύνεται σε μια μάζα, η οποία είναι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή 
ευεπίφορος στο να υποκύπτει στα χτυπητά λόγια και συνθήματα. 

Η μαζική διαφήμιση, που αποβλέπει στο κέρδος της στιγμής, χωρίς καμιά κοινωνική συνείδηση 
κι ευθύνη, βάζει μέσα στον άνθρωπο το συναίσθημα ότι η ευτυχία και το νόημα της ύπαρξής του συ-
νίσταται στην απόκτηση υλικών αγαθών, αυτών που ανυψώνουν το βιοτικό επίπεδο της ζωής και προ-
σπορίζουν ανέσεις και απολαύσεις, αυτών που συντείνουν σε μια απλώς εξωτερική ανύψωση. Επομέ-
νως δεν είναι παράξενο, πώς απλώνεται στον κόσμο η υλιστική ιδέα και αντίληψη σαν το πρωταρχικό 
και μόνο, με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Έπειτα πάλι με τον τρόπο και τα μέσα και κυρίως με 
το πνεύμα που γίνεται η διαφήμιση, υποδαυλίζει ακατάπαυστα την τάση του ανθρώπου για πλεονεξία, 
ένα ελάττωμα από τα πιο αντικοινωνικά. 

Η διαφήμιση υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί να υπάρχουν τα δαπανηρά, πολύχρωμα, ελ-
κυστικά διαφημιστικά μέσα, που μπορούν και να παρασύρουν, κι όχι μια ξερή ανακοίνωση, σε ύφος 
εγκυκλίου, για τα είδη, που προσφέρονται, τις ιδιότητές τους και τις τιμές τους; Αλλά τότε γιατί να 
υπάρχουν και τα καλοφτιαγμένα μαγαζιά του λιανικού εμπορίου κοντά στον καταναλωτή, με βιτρί-
νες, με περιποίηση, με συσκευασίες κι όχι μεγάλες, κεντρικές αποθήκες, ελάχιστα δαπανηρές, όπου ο 
καταναλωτής θα έβρισκε, μεθοδικά στοιβαγμένα, τα είδη που χρειάζεται; Θα μπορούσε κανείς να 
απαντήσει: γιατί έτσι είναι πιο ωραίο. Κι ακόμα: γιατί η οικονομία της αγοράς, για να λειτουργήσει, 
προϋποθέτει το κυνήγι του πελάτη. 

Αλλά, αυτή η κοινωνική δικαίωση της διαφήμισης δεν πρέπει να μας κρύβει την άλλη όψη του 
νομίσματος. Η επισήμανσή της δε γίνεται, για να αποκατασταθεί κάποια μάταιη "κεντρώα ισορροπί-
α", αλλά γιατί η παραδοχή των βλαπτικών πλευρών ενός φαινομένου βασικά χρήσιμου επιτρέπει ίσως 
τη ρύθμισή του κατά τρόπο που να περιορίζει τις δυσάρεστες παρενέργειες. Τότε μένει καθαρή η 
χρησιμότητα. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθούν μερικές αναλήθειες που και πρόσφατα ακούστηκαν 
σε υπεράσπιση της διαφήμισης. 

Δεν είναι αλήθεια ότι τα μονοπώλια, εθνικά ή πολυεθνικά, δε χρειάζονται τη διαφήμιση αφού η 
έλλειψη ανταγωνιστών τους εξασφαλίζει τη διάθεση των προϊόντων τους. Η διαφήμιση χρειάζεται, 
σε αυτή την περίπτωση, για να προτιμηθεί το προϊόν του μονοπωλίου από άλλα προϊόντα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ή και απλώς για να πεισθεί το κοινό πόσο αναγκαία είναι 
η κατανάλωση ολοένα μεγαλυτέρων ποσοτήτων από το προϊόν των μονοπωλίων. Τα πολυεθνικά μο-
νοπώλια των απορρυπαντικών με τη διαφήμιση κατάφεραν να εκτοπίσουν το σαπούνι από την πλύση 
(εις βάρος και της εθνικής μας οικονομίας και της θάλασσάς μας) και με τη διαφήμιση προσπαθούν 
να μας πείσουν για τις ολοένα καινούριες και ολοένα πιο μαγικές ιδιότητες των παντοδυνάμων, βιο-
λογικών, ενζυματούχων προϊόντων τους. 

Δεν είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες του ανθρώπου υπάρχουν σαν φυσικά δεδομένα και δεν αυξάνο-
νται από τη διαφήμιση. Βέβαια όλη η φιλολογία περί "φυσικών αναγκών" όπου θα έπρεπε να περιο-
ρισθεί ο άνθρωπος, για να κερδίσει κάποια χαμένη παραδεισιακή ευτυχία, είναι παραπλανητική - αν 
δεν ονειρεύονται να ξαναζήσουν όπως οι άνθρωποι των σπηλαίων. Αλλά βέβαιο είναι επίσης ότι 
πολλές από τις ανάγκες που ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται σαν επιτακτικές σε βαθμό άγ-
χους δεν είναι και τόσο επιτακτικές -η ευτυχία μπορεί να είναι περισσότερο υπόθεση βιωμάτων 
και λιγότερο υπόθεση κατοχής αντικειμένων. Και, εξίσου βέβαιο είναι ότι το κεφάλαιο, για να φέ-
ρει νέα κέρδη που θα επιτρέψουν νέες επενδύσεις κι ακόμα περισσότερα κέρδη, χρειάζεται να επιβά-
λει την αίσθηση νέων αναγκών. Οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου θα μπορούσαν εξίσου ωραία και 
ωραιότερα να γίνονται με το τρένο, αλλά οι βιομηχανία των αυτοκινήτων, των πετρελαιοειδών και 
των ελαστικών έχουν κατορθώσει να κάνουν τον άνθρωπο να πιστεύει ότι μόνο με το αυτοκίνητο 
μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

Δεν είναι αλήθεια ότι ο τύπος εξασφαλίζει την ελευθερία του χάρη στη διαφήμιση, δήθεν γιατί οι 
διαφημιζόμενοι είναι τόσο πολλοί, ώστε κανείς δεν είναι αρκετά ισχυρός, για να επιβάλει τις θελήσεις 
του. Μπορεί οι διαφημιζόμενοι να είναι πολλοί αλλά τυχαίνει να βρίσκονται όλοι από την ίδια πλευ-
ρά της κοινωνικής διαμάχης, από την πλευρά του κεφαλαίου. Στα κρίσιμα κοινωνικά θέματα οι υπο-
θετικές παραλλαγές των θελήσεών τους παραχωρούν τη θέση τους στην ενιαία τοποθέτηση. Κι ακρι-
βώς έχει επισημανθεί ότι η ποσοστιαία αύξηση των εσόδων του τύπου που καλύπτονται από τη δια-
φήμιση και η αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση των εσόδων από την πώληση των φύλλων δημιουργεί 
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μια κρίσιμη εξάρτηση του τύπου από το διαφημιζόμενο κεφάλαιο - κι όχι από το αναγνωστικό κοινό. 
Αν φτάσουν κάποτε να μοιράζονται οι εφημερίδες δωρεάν, αποκλειστικά χρηματοδοτούμενες από τη 
διαφήμιση, θα μπορεί κανείς ακόμη να μιλά για ελευθερία του τύπου.  

Δεν είναι αλήθεια πως η διαφήμιση υπηρετεί όχι τόσο το μεγάλο κεφάλαιο αλλά τις μικρές και τις 
μεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ τα στατιστικά στοιχεία δημιουργούν απατηλές εντυπώσεις, γιατί πολλές 
μεγάλες επιχειρήσεις δε χρειάζονται τη διαφήμιση, αφού καταναλωτές των προϊόντων είναι μόνον 
ένας στενός κύκλος άλλων μεγάλων επιχειρήσεων ή τα ίδια τα κράτη - γι' αυτό π.χ. δε βλέπει κανείς 
διαφημίσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή αρμάτων μάχης. Πέρα όμως από αυτές τις περιπτώσεις, 
όταν ανταγωνίζονται μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις τον ίδιου κλάδου, με πλατύ κύκλο καταναλω-
τών, φανερό είναι πως μόνο η μεγάλη επιχείρηση θα αντέξει στο βάρος των εξόδων για τη διαφήμι-
ση, πνίγοντας έτσι τη μικρή. Περίπου όπως τα σούπερ - μάρκετ πνίγουν το μπακάλη της γειτο-
νιάς...".  

ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  
Η διάδοση της διαφήμισης στη σημερινή της έκταση συνδέεται με την ανάπτυξη των μονοπωλια-

κών και ολιγοπωλιακών εταιρειών στις καπιταλιστικές οικονομίες της Δύσης. Με τη διαφήμιση επι-
διώκεται η διατήρηση της πελατείας ή η αύξησή της σε βάρος των ανταγωνιστών ή η απόκτηση νέας 
πελατείας. Η διαφήμιση είναι ένας από τους τρόπους που η επιχείρηση επιδιώκει τον κύριο αντικει-
μενικό της σκοπό, που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους και μέσω του κέρδους η συσσώρευση 
του κεφαλαίου. Αν κρίνει κανείς από την έκταση της διαφήμισης σήμερα, πρέπει να δεχτεί ότι η δα-
πάνη για διαφήμιση αποδίδει. Έχει μάλιστα παρατηρηθεί ότι η σημασία της είναι μεγάλη. Το κέρ-
δος από τη διαφήμιση γίνεται ιδιωτικό κέρδος της επιχείρησης, ενώ το κόστος της διαφήμισης το 
φέρει το κοινωνικό σύνολο και σαν αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω διαφημιστικών δαπανών, 
αλλά και σαν χρησιμοποίηση παραγωγικών πόρων (υλικών και ανθρώπων), σε μια κοινωνικά άχρη-
στη παραγωγική διαδικασία. 

Πέρα, όμως, από την οικονομική της σημασία για την ατομική επιχείρηση, με τη διαφήμιση επι-
τελούνται δύο πρόσθετες λειτουργίες εξαιρετικής σπουδαιότητας για τη διατήρηση του καπιταλισμού 
στην τωρινή του μορφή. Η πρώτη τέτοια λειτουργία είναι: η συστηματική παρουσίαση και προβολή 
προτύπων κατανάλωσης και τελικά προτύπων ζωής και αξιών τέτοιων που να μεταβάλλουν τον 
κοινό πολίτη σε εύκολο θύμα της απληστίας του κεφαλαίου. Βέβαια, κάθε κοινωνία και κάθε εποχή 
έχει το δικό της πρότυπο κατανάλωσης και ζωής που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνι-
κής της εξέλιξης. Το ζήτημα επομένως δεν είναι ότι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός δημιουργεί και 
προβάλλει ένα δικό του τρόπο ζωής και ένα δικό του σύστημα αξιών. Το ζήτημα είναι ότι το προ-
βαλλόμενο πρότυπο ζωής και οι προβαλλόμενες αξίες είναι υποταγμένα στην επιδίωξη του μέγιστου 
κέρδους και στη συσσώρευση του κεφαλαίου. Έτσι πέρα από την καταφανή εξαπάτηση του κοινού, 
σχετικά με τις πραγματικές ιδιότητες του διαφημιζόμενου προϊόντος, έχουμε μια σειρά αντιλήψεων 
για τη ζωή και για τις ανθρώπινες σχέσεις που προωθούνται με τη διαφήμιση με σκοπό το κέρδος. 

Βλέπει λοιπόν ο τηλεθεατής στην ελληνική τηλεόραση: τη μητρική αγάπη να εξαντλείται στην α-
γορά ορισμένης πούδρας για το μωρό, τη γιαγιά να εξαρτά την αγάπη των εγγονών της γι' αυτήν από 
τη χρησιμοποίηση ορισμένης μάρκας μαγειρικού λίπους, τη συζυγική αγάπη και φροντίδα να ταυτί-
ζεται με την μακαρονάδα, τον καφέ και το σιδερωμένο πουκάμισο. Βλέπουμε ακόμη την ερωτική 
σχέση να είναι υπόθεση σαπουνιού, αρώματος και κονιάκ, την επαγγελματική επιτυχία να είναι συ-
νάρτηση κρέμας μαλλιών και αποσμητικού και άλλα πολλά. Στον κόσμο της διαφήμισης τα εμπο-
ρεύματα υποκαθιστούν τα ουσιαστικά στοιχεία της προσωπικότητας, οι ανθρώπινες σχέσεις γελοιο-
ποιούνται, τα συναισθήματα εξευτελίζονται, ο άνθρωπος απανθρωποποιείται. 

Η δεύτερη λειτουργία της διαφήμισης είναι πιο έμμεση αλλά και πιο επικίνδυνη από αυτήν που 
αναφέρθηκε πιο πάνω. Κι αυτή είναι ο εθισμός των μαζών στο να δέχονται και τελικά να υπακού-
ουν στα μηνύματα της διαφήμισης. Όταν οι μάζες εθίζονται στο να υπακούουν διαφημιστικά μηνύ-
ματα, τότε είναι ευκολότερο να υπακούσουν και σε μηνύματα πολιτικού ιδεολογικού χαρακτήρα. Μ' 
αυτό τον τρόπο εκείνοι που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκτούν μια τρομακτική δύνα-
μη να επιβάλλουν ιδεολογίες και ηγέτες που διαιωνίζουν το status quo σύμφωνα με τα συμφέροντα 
του κεφαλαίου. Πρόκειται συνεπώς για μια διαδικασία μέσα από την οποία οι μάζες έντεχνα απογυ-
μνώνονται από το αναφαίρετο δικαίωμα και πρωταρχικό καθήκον τους να αποφασίζουν για τις τύχες 
τους. Πρόκειται για ένα καλοστημένο μηχανισμό προβολής ατόμων και ιδεών που μέλλουν να εξυ-
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πηρετήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Πρόκειται για την πιο ανώδυνη αλλά και πιο 
απάνθρωπη χειραγώγηση των μαζών. Βέβαια, κάθε κοινωνία προβάλλει τους ηγέτες της. Το ζήτημα 
συνεπώς δεν είναι η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων που γίνεται με την εκ των άνω προβολή 
με βάση τον παραπάνω μηχανισμό πλύσης εγκεφάλου. Το ζήτημα είναι ότι η επιλογή δεν είναι απο-
τέλεσμα συλλογικών διαδικασιών βασισμένων σε αξιοκρατικά κριτήρια. 

Οι δύο παραπάνω λειτουργίες, δηλαδή η προβολή προτύπων κατανάλωσης και ζωής και ο εθι-
σμός των μαζών στο να δέχονται μηνύματα από ανώνυμους πομπούς, εντάσσονται μέσα στη γενικό-
τερη λειτουργία της διαφήμισης σαν πλύσης εγκεφάλου. Σε αυτές θα μπορούσαν να προστεθούν κι 
άλλες που αναφέρονται πιο συχνά. Όπως είναι π.χ. η διόγκωση των ατομικών αναγκών εις βάρος των 
κοινωνικών αναγκών. Η διαφήμιση διογκώνει τις ανάγκες μας για απορρυπαντικά και αυτοκίνητα και 
έτσι εμφανίζεται μειωμένη η σημασία των αναγκών για σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα κτλ. Όμως, αυτή 
η πλευρά της διαφήμισης, όπως και η πλευρά του μεγάλου κοινωνικού της κόστους, έχουν δευτερεύ-
ουσα σημασία μπροστά στις δύο λειτουργίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Η κατάσταση αυτή τονίζεται περισσότερο με τις μεθόδους της σύγχρονης διαφήμισης. Τα όσα 
έλεγε για να πουλήσει το εμπόρευμά του ο παλιού τύπου επιχειρηματίας ήταν κατά βάση λογικά. 
Ήξερε το εμπόρευμά του, ήξερε τις ανάγκες του πελάτη και προσπαθούσε να πουλήσει με βάση αυ-
τές τις γνώσεις. Ασφαλώς τα λόγια του ήταν ολότελα αντικειμενικά και χρησιμοποιούσε όση μπο-
ρούσε πειστικότητα. Για να φέρει όμως αποτέλεσμα, τα λόγια του ήταν μάλλον λογικά και κατανοη-
τά. Η σύγχρονη διαφήμιση είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, διαφορετική. Δεν απευθύνεται στη 
λογική αλλά στο συναίσθημα. Όπως κάθε είδος υπνωτικής υποβολής, προσπαθεί να εντυπώσει τα 
αντικείμενά της συναισθηματικά, και κατόπιν τα υποβάλλει νοητικά. Ο τύπος αυτός διαφήμισης 
εντυπωσιάζει τον πελάτη με όλα τα μέσα: με την επανάληψη πολλές φορές της ίδιας φόρμουλας. 
Με την επήρεια μιας έγκυρης εικόνας, όπως της εικόνας μιας κυρίας της υψηλής κοινωνίας ή ενός 
περίφημου πυγμάχου που καπνίζει ορισμένη μάρκα τσιγάρου. Με το να προσελκύει τον πελάτη και 
ταυτόχρονα να εξασθενεί τις κριτικές του ικανότητες με το σεξ - απήλ μιας όμορφης κοπέλας. Τρο-
μοκρατώντας τον με την απειλή της απόπνοιας, δηλαδή της "κακοσμίας του στόματος". 'Η ακόμη 
δημιουργώντας του την ψευδαίσθηση πως πρόκειται να αλλάξει ολόκληρη η ζωή του, αν αγοράσει 
ένα ορισμένο σαπούνι ή πουκάμισο. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι ουσιαστικά παράλογες. Δεν έχουν 
καμιά σχέση με τις ιδιότητες του εμπορεύματος και ευνουχίζουν και εξαφανίζουν τις κριτικές ικα-
νότητες του πελάτη όπως μια νάρκωση. Με τις ψευδαισθήσεις τους του δίνουν κάποια ευχαρίστη-
ση, ακριβώς όπως ο κινηματογράφος, ταυτόχρονα όμως ενισχύουν το αίσθημα της μικρότητας και 
ασημαντότητάς του. 

Στην πραγματικότητα οι μέθοδοι αυτές αποχαύνωσης της κριτικής σκέψης είναι πιο επικίνδυνες 
για τη δημοκρατία  από τις επιθέσεις που εξαπολύονται ανοικτά ενάντιά της και πιο ανήθικες - από 
άποψη ανθρώπινης ακεραιότητας- από τα άσεμνα έντυπα που διώκονται. Το κίνημα των καταναλωτι-
κών συνεταιρισμών καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την κριτική ικανότητα, την αξιοπρέ-
πεια και την αίσθηση σπουδαιότητας του πελάτη και έτσι ενεργεί παράλληλα με το συνδικαλιστικό 
κίνημα. Μέχρι στιγμής όμως οι επιδιώξεις του έχουν παραμείνει σε περιορισμένα πλαίσια. 

Όπως η επίδραση της διαφήμισης πάνω στον πελάτη, οι μέθοδοι πολιτικής προπαγάνδας τείνουν 
να ενισχύσουν το αίσθημα ασημαντότητας του ψηφοφόρου- ατόμου. Τα επαναλαμβανόμενα συνθή-
ματα και ο τονισμός παραγόντων που δεν έχουν καμιά σχέση με τα κρινόμενα από τις εκλογές θέμα-
τα ναρκώνουν τις κριτικές του ικανότητες. Η σαφής και λογική απήχηση στη σκέψη του αποτελεί 
μάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα στα θέματα πολιτικής προπαγάνδας - ακόμη και στις δημο-
κρατικές χώρες. Μπροστά στη δύναμη και στον όγκο των κομμάτων, όπως παρουσιάζονται με την 
προπαγάνδα τους, το άτομο - ψηφοφόρος δεν μπορεί παρά να αισθάνεται μικρός και ασήμαντος. 

Τα παραπάνω δε σημαίνουν πως η διαφήμιση και η πολιτική προπαγάνδα διακηρύσσουν ανοιχτά 
την ασημαντότητα του ατόμου. Απεναντίας. Κολακεύουν το άτομο, κάνοντάς το να φαίνεται σπου-
δαίο και ισχυρίζονται πως απευθύνονται στην κρίση του, στη διακριτική του αίσθηση. Αλλά οι ισχυ-
ρισμοί αυτοί είναι ουσιαστικά μια μέθοδος, για να αποκοιμίσουν τις υποψίες του ατόμου και να το 
βοηθήσουν να εξαπατήσει τον ίδιο τον εαυτό του σχετικά με την απόφασή του, που τη θεωρεί ατομι-
κή. Δε χρειάζεται να τονιστεί πως η προπαγάνδα δεν είναι ολότελα παράλογη και πως υπάρχουν δια-
φορές ως προς τη βαρύτητα των λογικών παραγόντων της προπαγάνδας των διάφορων κομμάτων 
και, αντίστοιχα, των υποψηφίων. 
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ΟΟΙΙ  ΔΔΥΥΟΟ  ΠΠΛΛΕΕΥΥΡΡΕΕΣΣ  
Οι επικριτές της διαφήμισης τονίζουν τις αρνητικές της πτυχές. Σύμφωνα με την άποψή τους, η 

διαφήμιση ως στοιχείο κόστους:  
1.  Αυξάνει την τιμή μονάδας του διαφημιζόμενου προϊόντος. 
2.  Συμβάλλει στη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων. 
3. Επιβάλλει στον καταναλωτή πλασματική διαφοροποίηση ομοειδών προϊόντων, με βάση επου-

σιώδη χαρακτηριστικά. 
4. Δημιουργεί επικίνδυνη εξάρτηση των όχι κρατικών μέσων ενημέρωσης από τον κλάδο της δια-

φήμισης. 
5. Αυξάνει το εύρος των κυκλικών διακυμάνσεων της οικονομίας και δημιουργεί στους υποψήφι-

ους αγοραστές ψυχολογικές καταστάσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δι-
αφημίζονται. 

Στην επιχειρηματολογία αυτή, οι υποστηρικτές της αντιτάσσουν ότι η διαφήμιση: 
1.  Βελτιώνει την αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών κάθε επιχείρησης, με αποτέλεσμα να 

παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος, το οποίο διαφημίζεται σε σχετικά χαμηλές τιμές. 
2. Συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των παραγομένων προϊόντων και στην επιτάχυνση της ανά-

πτυξης της τεχνικής προόδου. 
3.  Επιχορηγεί τον Τύπο και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης. 
4. Μειώνει το μέγιστο εύρος των διακυμάνσεων στους οικονομικούς κύκλους, ενεργεί σταθερο-

ποιητικά πάνω στη ζήτηση και, τέλος, αυξάνει την ικανοποίηση του καταναλωτή λόγω του ψυχολογι-
κού κλίματος που δημιουργεί. 

Φυσικά οι απόψεις είναι πάντα σεβαστές αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη διατύπωση ορισμένων εκτι-
μήσεων με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Είναι πράγματι αληθές ότι η διαφημιστική δαπάνη απο-
τελεί στοιχείο κόστους. Ωστόσο, όσο αναμφισβήτητη είναι η αλήθεια των πιο πάνω, άλλο τόσο α-
ναμφισβήτητο είναι ότι συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων που με βάση την ανάλυση των οικο-
νομιών κλίμακας οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής κάθε μονάδας και όλης της παραγωγής 
σε τελική ανάλυση. 

Αναφορικά με το άλλο βασικό επιχείρημα των επικριτών της διαφήμισης, ότι δηλαδή οδηγεί στη 
δημιουργία μονοπωλίων, θα πρέπει να δούμε το όλο θέμα στην πράξη, να δούμε ποιες ακριβώς είναι 
εκείνες οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε διαφημιστικές προσπάθειες. 

Αν θα δούμε προσεκτικά την αγορά, θα διαπιστώσουμε ότι οι μεγάλες διαφημιστικές προσπάθειες 
εμφανίζονται σε ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσα από τη διαφήμιση 
μάλλον παρά μέσα από τη διαφοροποίηση της τιμής. Αυτό όμως είναι μια εντελώς διάφορη περί-
πτωση από δημιουργία μονοπωλίων και οπωσδήποτε διάφορο είναι και το αποτέλεσμα. Εξάλλου το 
επιχείρημα της οικονομικής εξάρτησης των μέσων ενημέρωσης από τη διαφήμιση, καταρρέει από 
την ίδια του τη δομή με την οποία παρουσιάζεται, αφού η οικονομική παροχή προς τα μέσα αυτά, 
για την ενοικίαση χώρου ή χρόνου επιτρέπει στα τελευταία αφ' ενός με τη διατήρηση των τιμών τους 
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αφ' ετέρου δε ένα μεγαλύτερο βαθμό της πολιτικής τους ανεξαρτησίας. 

Συμπερασματικά από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι είναι πολύ δύσκολο με βάση ποσοτικά 
κριτήρια να καταλήξει οριστικά κανείς σε κάποιο συμπέρασμα σχετικό, αφού τα εκατέρωθεν επιχει-
ρήματα είναι ορθά κάτω όμως από μια σειρά υποθέσεων που ποικίλλουν κατά περίπτωση. Όμως εί-
ναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα η οποία εφόσον εκτιμηθεί σω-
στά, περιορίζει στο ελάχιστο τα μειονεκτήματά της, καθιστώντας έτσι εμφανέστερα τα πλεονεκτήμα-
τα που προσφέρει στην επιχείρηση, τον καταναλωτή, τη κοινωνία γενικότερα. 

ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  
Η συζήτηση για το ρόλο της διαφήμισης στις σύγχρονες κοινωνίες, για τη χρησιμότητά της ή για 

τη βλαβερότητά της, άναψε με πάθος που, κινδυνεύει να παραμερίσει την ψύχραιμη στάθμιση, ακόμη 
και την ψύχραιμη κατανόηση. Ίσως τη συζήτηση την προκάλεσαν οι ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις 
που τείνει να πάρει η λειτουργία της διαφήμισης. Το μεγάλο πάντα φοβίζει και η κριτική εμφανίζεται 
σαν προσπάθεια περιφρούρησης του εγκεφάλου μας από άτοπες πλύσεις. Έτσι και οι αμείλικτες κα-
ταδίκες (το "μίασμα" της διαφήμισης) και οι πιο ήπιες αντιδράσεις βρίσκουν κάποια απήχηση: ο κα-
ταναλωτής στέκεται δύσπιστος μπροστά σε έναν τεράστιο τζίρο χρημάτων που ξέρει πως τελικά δεν 
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μπορεί παρά να προέρχονται από αυτόν, ενώ δε βλέπει να του παρέχεται κανένα χειροπιαστό αντάλ-
λαγμα γι' αυτή τη δαπάνη. Πεταμένα λεφτά..... 

Η χρησιμότητα που πρέπει να αναγνωρίσει κανείς στη διαφήμιση είναι συνάρτηση της χρησιμό-
τητας που αναγνωρίζει στην "οικονομία της αγοράς". Έτσι ονομάζεται το οικονομικό σύστημα ό-
που ο καταναλωτής, έχοντας να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες, αποφασίζει αυτός τι θα 
καταναλώσει κι έτσι αυτός κατευθύνει την παραγωγή στο τι θα παράγει. Για να λειτουργήσει το σύ-
στημα αυτό, πρέπει οι πολλές δυνατότητες να παρουσιάζονται στον καταναλωτή - κι αυτό ακριβώς το 
ρόλο επιτελεί η διαφήμιση. Ας προστεθεί μάλιστα, ότι θεωρητικά η οικονομία της αγοράς δε συμπί-
πτει με τον ιδιωτικό καπιταλισμό ακόμα και με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής μπορεί η αγορά 
- δηλαδή ο καταναλωτής να έχει μια τέτοια ρυθμιστική πρωτοβουλία. 

Κατάργηση της διαφήμισης σημαίνει αναγκαστικά αντικατάσταση της οικονομίας της αγοράς με 
κάποιο άλλο σύστημα, όπου το κράτος ή άλλες οργανωμένες κοινωνικές ομάδες θα καθόριζαν, ύστε-
ρα από δική τους ιεράρχηση των αναγκών του καταναλωτή, τι θα παραχθεί. Ο καταναλωτής δε θα 
είχε παρά να προσαρμοσθεί σε αυτές τις κρατικές επιλογές. Αυτό το σύστημα ακολουθούν οι γνω-
στές μορφές συλλογικού καπιταλισμού (που εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε σοσιαλισμό) θυσιάζο-
ντας μια σοβαρή ανθρώπινη ελευθερία, την ελευθερία των προτιμήσεων στην κατανάλωση. Η πιο 
σίγουρη - ίσως και η πιο άκακη - συνέπεια είναι η εξάλειψη κάθε ποικιλίας: φτάνει να το αποφασίσει 
κάποια αρμόδια κρατική αρχή οικονομικού προγραμματισμού, για να φορέσει ένας ολόκληρος λαός 
το ίδιο ύφασμα στο ίδιο κόψιμο... 

Αυτή κιόλας η αντιπαράθεση των δύο συστημάτων και η αναγκαστική σύνδεση της διαφήμισης με 
την οικονομία της αγοράς είναι αρκετή, για να δικαιώσει τη διαφημιστική λειτουργία. Σε όσο μέτρο 
δεν καταργείται η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να καταργηθεί και η αποτελεσματική πληροφό-
ρηση για τα εμπορεύματα που εναλλακτικά προσφέρονται στην επιλογή του καταναλωτή - δηλαδή η 
διαφήμιση. Κι όσοι ζητούν την κατάργηση της διαφήμισης πρέπει να ξέρουν, ως πού φτάνουν οι συ-
νέπειες αυτής της κατάργησης... 

Υπάρχει ένας χώρος που επιδέχεται και χρειάζεται κάποια ρυθμιστική παρέμβαση από το κρά-
τος, σαν έκφραση του οργανωμένου κοινωνικού συνόλου. Προπάντων για την καθιέρωση κάποιων 
ορίων στην έκταση και κάποιων υποχρεώσεων για σεβασμό της αλήθειας προς χάρη του καταναλω-
τή. Παρά ταύτα, αν η ρύθμιση δε φτάνει σε περιορισμούς που θα ματαιώνουν τη λειτουργία της δια-
φήμισης, η διαφήμιση θα διατηρήσει μερικές επικίνδυνες όψεις της. Αλλά οι κίνδυνοι από τη διαφή-
μιση είναι το τίμημα για τη διατήρηση μιας οικονομίας της αγοράς - κάθε ελευθερία είναι δεμένη με 
κινδύνους. Και η εμμονή στην ελευθερία σημαίνει αποδοχή των κινδύνων της . 

Συχνά παραγωγικός μηχανισμός της οικονομίας δεν ικανοποιεί τις ανάγκες κατά τρόπο που συμ-
βάλλει στη μεγιστοποίησή (maximizatiοn) της κοινωνικής ευημερίας, με μια ορθολογισμένη κατα-
νομή των κοινωνικών πόρων για ισοϋψή κάλυψη των πολυειδών αναγκών του ακέραιου ανθρώπου. 
Συντελεί μόνο στη μεγιστοποίηση του κέρδους του παραγωγού, εις βάρος του ανθρώπου, που αφήνει 
ακρωτηριασμένος - ένα υποκείμενο απορρόφησης κερδοφόρων προϊόντων του παραγωγικού μηχα-
νισμού. Τούτος είναι ένας άλλος λόγος, ο οποίος δείχνει τη διάσταση που υπάρχει μεταξύ επιχειρη-
ματικής και κοινωνικής ευημερίας, ώστε να θέτει σε αμφιβολία τις αρχές του άκρατου οικονομικού 
φιλελευθερισμού. Και τις έθεσε. Και αναγνωρίστηκε. Κι ανάλαβε το κράτος τη δημιουργία της οικο-
νομικής υποδομής. Δε σκέφτηκε όμως την πνευματική υποδομή. Σπεύδουμε να διευκρινίσουμε ότι 
πρόκειται για υποδομή , για "προϋποθέσεις" και δεν έχει σχέση με την πνευματική ελευθερία - απε-
ναντίας, πρόκειται για δημιουργία συνθηκών απελευθέρωσης του πνεύματος από τα δεσμά των προϋ-
ποθέσεων . 

Αυτή λοιπόν η βαθιά σιωπή γύρω από τα πνευματικά προβλήματα του ανθρώπου, τη στιγμή που 
ουρανομήκεις φωνασκίες (το ραδιόφωνο έκανε την ποιητική αυτή υπερβολή αντιποιητική πραγματι-
κότητα) λυμαίνονται τα αυτιά του καταναλωτή, αποβαίνει εις βάρος της πνευματικής καλλιέργειας 
του πληθυσμού. Πρέπει, επί τέλους, να βρεθεί ένας μηχανισμός που να χρησιμοποιεί τα μέσα υπο-
βολής για το ξύπνημα - κι όχι μόνο για την αποκοίμιση. 

Τι μπορεί να κάνει ένας σύγχρονος άνθρωπος για να αμυνθεί απέναντι στην "κατευθυνόμενη" 
πληροφόρηση; Τα βασικότερα όπλα είναι η συνεχής εγρήγορση ή και η σωστή κρίση. Και το πιο 
σημαντικό είναι να προσπαθεί να ελέγχει τον ίδιο του τον εαυτό. Όλες αυτές οι κατευθυνόμενες πλη-
ροφορίες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αν δεν ανοίξει ο άνθρωπος την πόρτα και αν δεν τις ενι-
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σχύσει με τη δική του τη θέληση. Έχουν λεχθεί πολλά για "πλύση εγκεφάλου", για αόρατη ή υποσυ-
νείδητη διαφήμιση. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι ούτε καν να υπνωτίσει έναν άνθρωπο δεν μπο-
ρεί, αν δε συγκατατεθεί. Ο καλύτερος υπνωτιστής δεν μπορεί να υπνωτίσει τον άνθρωπο δίχως τη 
θέλησή του. Εφόσον λοιπόν ζει σε έναν ελεύθερο χώρο, εφόσον δεν είναι κλεισμένος σε ένα κελί φυ-
λακής, όπου μπορούν να τον υποβάλλουν σε πιέσεις που σπάζουν τις αντιστάσεις και όπου, με ορι-
σμένα φάρμακα, μπορούν να πετύχουν να μειώσουν το "κατώφλι αντίδρασης" των νεύρων του- εφό-
σον λοιπόν είναι ένας ελεύθερος, υγιής άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να τον πείσει να κάνει κάτι, που 
δεν το θέλει. Εκτός αν το θέλει ενδομύχως. Δεν υπάρχει διαφήμιση ή προπαγάνδα που να πείθει τους 
ανθρώπους παρά τη θέλησή τους. Φυσικά, αν αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί, γίνεται εκείνο 
που είχε πει ο Αριστοτέλης: ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πάρει την πρώτη απόφαση, αλλά 
αυτή η απόφαση τον δεσμεύει για τις επόμενες. 

Η κατευθυνόμενη πληροφόρηση παίρνει δύναμη από τον άνθρωπο. Συμμαχεί με τις ανάγκες του, 
τα αισθήματά του, τα ένστικτά του, για να τον πείσει. Αν αυτός μπορέσει να την αντιμετωπίσει με 
νηφαλιότητα, με κριτική διάθεση, χωρίς να παραδίνεται, χωρίς να δέχεται τίποτα σαν δεδομένο, αν 
ελέγχει τα πράγματα όσο γίνεται, ψύχραιμα, αντικειμενικά - τότε μπορεί να αμυνθεί. 

Το βασικότερο πρόβλημα της κατευθυνόμενης πληροφόρησης είναι ότι προσπαθεί να στερήσει 
την ελευθερία στον άνθρωπο να σκέπτεται και να αποφασίζει αυτός, για λογαριασμό του. Αυτό είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου. Πρέπει να προσπαθήσει να παραμείνει ελεύ-
θερος, κυρίαρχος της σκέψης και της πράξης του, όσο γίνεται. Είναι δύσκολο, γιατί η σωστή σκέ-
ψη, η σωστή απόφαση προϋποθέτει σωστές πληροφορίες. Κι όταν αυτές δεν υπάρχουν τι γίνεται; Το 
μόνο που μπορεί να κάνει είναι μια συνεχής διύλιση του εισερχομένου ρεύματος των πληροφοριών. 

Την "αλήθεια" είναι δύσκολο να τη βρει ο άνθρωπος και ίσως να μην τη βρει ποτέ, αλλά τουλάχι-
στον δε θα είναι θύματα των πληροφοριών τις οποίες, σκόπιμα ή μη, διοχετεύουν για να τον καθοδη-
γήσουν να κάνει αυτά που θέλουν άλλοι και όχι αυτά που θέλει  ο ίδιος. 

Να μην πιστεύει ο άνθρωπος στις διαφημίσεις! Να διαβάζει μια διαφήμιση, να την παρατηρεί, 
αλλά να την αντιμετωπίζει με το πνεύμα του σκεπτικισμού, που ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 
απέναντί της. Να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς λέει αυτή η διαφήμιση και να μη βασίζεται μό-
νο σε μια για να αγοράσει, να βλέπει και τις διαφημίσεις των ανταγωνιστικών προϊόντων, να βλέπει 
και το ίδιο το προϊόν, να ελέγχει, να ρωτά ειδικούς και μετά να αγοράζει. Στην περίπτωση αυτή η 
διαφήμιση δεν είναι μόνο χρήσιμη στο σύστημα (όπου παίζει ένα βασικό ρόλο για την διακίνησή των 
αγαθών) είναι χρήσιμη και στον καταναλωτή. Δίνει πληροφορίες. Βοηθάει να γνωστοποιηθούν νέα 
προϊόντα, νέες ευκολίες, νέες απολαύσεις. Η κατανάλωση δεν είναι κακό. Φτάνει να καταναλίσκει 
κανείς τα σωστά πράγματα, στις σωστές δόσεις. Το φαΐ δεν είναι κακό, η βαρυστομαχιά είναι. 

Αλλαγή των κοινωνικών δομών. Όσοι λοιπόν απαιτούν τιμιότητα και ακρίβεια στη διαφήμιση 
πρέπει να ξανασκεφτούν, αν τη χρειάζονται πιο πολύ από άλλες εσωτερικές ανάγκες. Όπως δεν μπο-
ρεί κανείς να κατηγορήσει τον κινηματογράφο πως διαφθείρει τα ήθη, αφού αναγκάζεται να περιορί-
ζεται στην επίδειξη βίας (για ξεπεραστεί η παθητικότητα στην οποία  καταδικάζεται ο άνθρωπος από 
τη γραφειοκρατική κοινωνία) ή του σεξ (για να υλοποιηθούν οι ερωτικές φαντασίες που απαγορεύει ο 
στενός κύκλος), έτσι και το ηθικό κριτήριο στην περίπτωση του συστηματικού θαυμασμού για τα 
πράγματα που παρουσιάζονται πρέπει να λειτουργήσει πρώτα στο δέκτη και ύστερα στον πομπό, 
εφόσον από την αποδοχή των προτάσεων θα εξαρτηθεί αν έγιναν με θεμιτό ή απαράδεκτο τρόπο. Η 
απαιτούμενη αυτή κριτική του αγοραστικού κοινού δεν απαλλάσσει βέβαια το κράτος από τη φρο-
ντίδα να περιφρουρήσει την αξιοπρέπεια των φορέων του από την εκμετάλλευση της άγνοιας ή του 
ασυνείδητου δυναμικού της ψυχής. Μια τέτοια όμως αστυνόμευση θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν 
μέτρο ανελευθερίας, αν δε συμβάδιζε με την απόφαση να μη θέλει ο άνθρωπος να τον κοροϊδεύουν, 
επειδή μερικοί ξέρουν περισσότερο από τον ίδιο τι έχει ανάγκη. Η διαφήμιση γι' αυτό το λόγο θα 
εκπληρώσει τόσο πιο λίγο τον πραγματικό της σκοπό να δώσει αληθινές ειδήσεις για τα έργα της 
επιστήμης που μπαίνουν στο κύκλωμα της κοινωνικής ζωής, όσο θα μένουν πάντα τα ψυχολογικά και 
διανθρώπινα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα η τεχνολογία. 

Για τον ίδιο λόγο η διαφώτιση του κοινού δε θα συμβάλλει σοβαρά στη δημιουργία ηθικότερων 
προϋποθέσεων για την τεχνική της εμπορικής πληροφορίας, αν δεν οδηγήσει στην αλλαγή των κοι-
νωνικών δομών με σκοπό την προσωπική αξιοποίηση του ανθρώπου στη βιομηχανική εποχή. Η αλ-
λαγή της συμπεριφοράς δε θα έλθει από τη σκέτη γνώση, αλλά - όπως το ήξερε από τα παλιά χρόνια 
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ο Αριστοτέλης- από το προβληματισμένο ήθος. Η διαφήμιση δε θα ταχθεί στην εξυπηρέτηση της 
αλήθειας, αν δε βρεθούν τρόποι να χαίρεται ο άνθρωπος την αξία του, προσφέροντάς την σε εκείνους 
που τη χρειάζονται. Θα έλεγε κανείς πως το πρόβλημα θα οξύνεται, αν δεν αλλάξει από τη ρίζα του 
ο απροσάρμοστος στις απαιτήσεις του καιρού συλλογικός βίος. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1100ηη    

ΝΝΕΕΟΟΛΛΑΑΙΙΑΑ  

Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ωριμότητα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίοδο στην αν-
θρώπινη ζωή. Το μεταίχμιο αυτό, σημείο εκκίνησης αλλά και σταθερό σημείο αναφοράς για όλο τον 
κατοπινό βίο, είναι η νεότητα. Είναι μια εποχή ακμής και θαλερότητας που σφραγίζεται, όμως, από 
αγωνίες και αγώνες. Μέσα από την αναζήτηση και την περιπέτεια ολοκληρώνεται η προσωπικότητα 
και εντάσσεται το άτομο στην ομάδα. Οι σύγχρονοι νέοι ανταποκρίνονται στο επιτακτικό αίτημα 
των καιρών για ολοένα και μεγαλύτερη δραστηριότητα που αφορά στην επίλυση συλλογικών 
προβλημάτων. Η σύγχρονη εποχή έχει να επιδείξει πλήθος προβλημάτων και αδιεξόδων που δημι-
ουργούν έντονο προβληματισμό αναφορικά με το μέλλον της ανθρωπότητας. Η καταστροφή του 
φυσικού περιβάλλοντος, τα οξύτατα προβλήματα, η ηθική σήψη, η περιφρόνηση θεμελιωδών ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων, η αύξηση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληματικότητα, κ.λ.π.) α-
ποτελούν ζοφερές ψηφίδες σε μια «πολιτισμική σύνθεση», στην οποία η μηχανή έχει το ρόλο «ενός 
αδυσώπητου τοκογλύφου που προσφέρει πολλά και απαιτεί περισσότερα», μετατρέποντας τον άν-
θρωπο από κύριο σε δούλο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ηχηρό σήμα κινδύνου, που εκπέμπει 
ο σύγχρονος κόσμος, επιβάλλεται να βρει αποδέκτες ικανούς να αναλάβουν πρωτοβουλία και δράση. 
Η αντικειμενική θεώρηση της πραγματικότητας οδηγεί στη διαπίστωση ότι πολλοί νέοι δεν επιδει-
κνύουν την απαιτούμενη ευαισθησία και δεν αναπτύσσουν συμπεριφορές που προσιδιάζουν σε άτομα 
με βαθιά αίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης.  

Η ερμηνεία αυτής της στάσης μιας μερίδας νέων αφορά στην επισήμανση των παρακάτω παραγό-
ντων: 

1) Το υλιστικό πρότυπο ζωής αντανακλώμενο στη νεανική συνείδηση ωθεί σε μια ατέρμονη προ-
σπάθεια αναζήτησης των υλικών απολαύσεων, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα δραστηριότητες που πα-
ραπέμπουν σε πνευματικές και ηθικές αξίες. Η καταναλωτική αντίληψη για τη ζωή, η υπέρ-προβολή 
της από όλους τους φορείς παιδείας, η απουσία ουσιαστικών και ολοκληρωμένων προτύπων επιτυχί-
ας, η υποβάθμιση των ιδανικών, η καταρράκωση των αξιών, το πνεύμα και κλίμα διαρκούς ανακατά-
ταξης και αβεβαιότητας είναι στοιχεία ζωής που κάνουν τους νέους ανασφαλείς και επιφυλακτικούς. 
Εμφανίζονται ικανοποιημένοι με όσα έχουν και διαθέτουν (κυρίως υλικά αγαθά και ανταποκρίνονται 
βέβαια με επιτυχία στο όραμα του καταναλωτισμού). Διασκεδάζουν μηχανικά, δεν ψυχαγωγούνται, 
δεν συμμετέχουν προσωπικά.  

2) Η αέναη χρήση της προπαγάνδας μετατρέπει τα άτομα σε «θλιβερά ενεργούμενα» και μειώνει 
τη δυνατότητα κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων προβλημάτων. Δεν τολμούν συζητήσεις, δεν 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, απολογούνται διαρκώς για την αδράνειά τους, αναζητούν ευθύνες σε 
εξωγενείς παράγοντες για την ακινησία τους. 

3) Η απογοήτευση για τον αποφώλιο κόσμο των μεγάλων δημιουργεί τάσεις παραίτησης και φυ-
γής. Η ματαιοδοξία και οι ανούσιοι στόχοι των προηγούμενων γενεών αποδεικνύουν τη μηδαμινότη-
τά τους, οι ηθικοί συμβιβασμοί που συνεπαγόταν η κατάστασή τους απομυθοποιούνται καθημερινά. 
Η υποτίμησή τους φαντάζει έντονη στα μάτια των νέων που από τη φύση τους ασκούν αυστηρή κρι-
τική και στην προσπάθειά τους να μην επαναλάβουν τα σφάλματα του παρελθόντος καταλήγουν στο 
αντίθετο. Αντιμετωπίζουν με τάσεις απομονωτισμού την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα - 
αποστασιοποιούνται από τα κοινά προβλήματα και την πολιτική. Έτσι φοβισμένοι, συμβιβασμένοι, 
τρέμουν το άγνωστο και τις εξελίξεις.  

4) Το ατομικιστικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής ευθύνεται για την αδιαφορία προς το συνάν-
θρωπο και την προώθηση των ατομικών στόχων σε βάρος του κοινωνικού συμφέροντος. Ζουν τελμα-
τωμένοι μέσα στο κλειστό περίγραμμα της ατομικής τους ζωής. Παράλληλα, η αναξιοκρατία που 
κυριαρχεί σε πολλούς χώρους και τομείς δράσης δημιουργεί έντονα την αίσθηση και την άποψη ότι 
η προσπάθεια, τα προσόντα, τα επιτεύγματα δεν ανταμείβονται, αντίθετα στη θέση τους επικρατούν 
αξίες υποδεέστερες. Η απαισιοδοξία, οι καιροσκοπικές αντιλήψεις που επικρατούν δηλώνουν με κάθε 
τρόπο, προς όλες τις κατευθύνσεις, άμεσα και έμμεσα ότι επιβιώνουν, εξελίσσονται και αναπτύσσο-
νται όσοι διαθέτουν μέσα και στηρίζονται σε συμφέροντα. 

5) Η απουσία υγιών προτύπων στερεί από τους νέους υψηλά σημεία αναφοράς και παραδείγματα 
ανιδιοτελούς προσφοράς στο σύνολο. Ταυτόχρονα, η υπερπροστασία από την οικογένεια είναι μέθο-
δος αγωγής που περιορίζει και σταδιακά εξαφανίζει τις προϋποθέσεις να κάνουν οι νέοι προσωπικές 
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και ελεύθερες επιλογές-καταργεί την αυτοδυναμία της προσωπικότητας. Οι νέοι δεν χρειάζεται να 
σκεφθούν τίποτα, αφού όλα ή σχεδόν όλα έχουν προαποφασισθεί από την οικογένειά τους στο όνομα 
της διαμόρφωσης άψογων συνθηκών ζωής γι' αυτούς, χωρίς να συνυπολογίζονται οι προεκτάσεις μιας 
τέτοιας πρακτικής που εύκολα συνοψίζονται στη φράση «ελεγχόμενη- ετεροκατευθυνόμενη προσωπι-
κότητα». 

6) Η συγκέντρωση μεγάλης δύναμης στα χέρια λίγων αμβλύνει την πίστη στη δυνατότητα ουσια-
στικής παρέμβασης στη λήψη αποφάσεων. Οι νέοι σήμερα ζουν και αναπτύσσονται σε ένα περιβάλ-
λον που τους προσφέρει ελάχιστες ευκαιρίες-δυνατότητες και προϋποθέσεις για εξέλιξη και πρόοδο. 
Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η ανεργία πλήττει καίρια τους νέους, οι θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα είναι περιορισμένες, οι επιλογές πέρα από εκεί είναι ελάχιστες. 

7) Οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π.) δεν μετα-
βιβάζουν κατάλληλα ερεθίσματα για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, που θα είναι 
σε θέση να μετέχουν στη γόνιμη αναμόρφωση του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού «γίγνε-
σθαι». Αποφεύγουν κρίσιμες και «επικίνδυνες» σκέψεις, ακολουθούν δοκιμασμένους και πεπατημέ-
νους δρόμους, λειτουργούν συντηρητικά. Συμπεριφέρονται και αντιδρούν βαριεστημένα, παθητικά 
(πηγαίνουν σχολείο από υποχρέωση, δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο γιατί «έτσι πρέπει» ή γιατί 
δεν έχουν κάτι άλλο για να ασχοληθούν μαζί του).  

8) Γενικά, μέσα σε έναν «πολύβουο» κόσμο, όπου τα πάντα είναι ρευστά και συγκεχυμένα οι νέοι 
δυσκολεύονται να βρουν τον προσανατολισμό τους και να διαχωρίσουν το ευτελές από το πραγματι-
κό χρήσιμο.  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ότι οι γενικεύσεις και οι μονόπλευρες θεωρήσεις σχετικά με 
τη στάση των νέων απέναντι στα προβλήματα των καιρών συνιστούν εσφαλμένη και απόλυτη τοποθέτηση. Κοντά 
στους νέους που αδιαφορούν ή είναι παθητικοποιημένοι υπάρχουν και άλλοι που πονούν για τον «πάσχοντα άν-
θρωπο» και δραστηριοποιούνται. Αυτή τη δυναμική στάση υποβοηθούν:  

Η ύπαρξη κλίματος ελευθερίας στους κόλπους της οικογένειας και η αναγωγή του διαλόγου σε 
κύριο μέσο εξομάλυνσης διαφορών. Τα ποικίλα ερεθίσματα που δέχεται ο νέος σήμερα από το χώρο 
της εκπαίδευσης, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης. Ο έντονος χαρακτήρας των κοινών προβλημά-
των που διαποτίζει και τον ατομικό βίο. 

Το γεγονός ότι οι νέοι είναι απαλλαγμένοι από δογματισμούς, που χαρακτηρίζουν ανθρώπους με 
αποκρυσταλλωμένη κοινωνική οπτική και συνακόλουθα επισημαίνουν ευκολότερα σφάλματα και νο-
σηρές καταστάσεις. Η τάση των νέων «να πιστεύουν πως αυτοί, όταν κάποτε πάρουν τη δύναμη στα 
χέρια τους θα ξεριζώσουν την κάθε κακία και θα πλάσουν έναν κόσμο χωρίς καμία ατέλεια και αδικί-
α». 

Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους μπορεί η νέα γενιά να πείσει για την ωριμότητά της και 
να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου;  

Οι σύγχρονοι νέοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι «το να ζει κανείς χωρίς ιδανικά είναι ο 
ασφαλέστερος θάνατος» και να θέσουν ως υπέρτατο σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 
Η επίτευξη αυτού του σκοπού σχετίζεται με συγκεκριμένες ενέργειες και επιδιώξεις. 

Αναζήτηση της μόρφωσης και της ψυχικής καλλιέργειας, ώστε να γίνει εφικτή η απόκτηση ήθους 
και κατ' επέκταση η υιοθέτηση τρόπων συμπεριφοράς που προάγουν το συλλογικό συμφέρον. Υπεύ-
θυνη δραστηριότητα και επίπονη προσπάθεια στον επαγγελματικό χώρο για την προαγωγή χρήσιμου 
έργου.  

Συνειδητή και πρόθυμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την πολιτεία και παράλληλα δυναμι-
κή διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων (παιδεία, εργασία κ.λ.π). Απόκτηση γνήσιας πολιτικής συ-
νείδησης και δραστηριοποίηση μέσα σε πολιτικές νεολαίες και κόμματα.  

Ένταξη σε φιλειρηνικές και οικολογικές οργανώσεις για την προάσπιση της ειρήνης και τη σωτη-
ρία του περιβάλλοντος. Αγωνιστική αντίδραση σε περιπτώσεις αυταρχισμού κατά την άσκηση της 
εξουσίας. 

Ενεργός συμμετοχή στην προσπάθεια για αναβάθμιση του πολιτισμού (ενασχόληση με την τέχνη, 
ένταξη σε πολιτιστικούς συλλόγους κ.λ.π.). Τέλος, απαιτείται η αμφισβήτηση των νέων να διέπεται 
από την έννοια του μέτρου και η αντίθεση να συνοδεύεται από θέση, αφού η φωτισμένη άρνηση και 
«επίθεση δίνει την ελπίδα ότι η ζωή δε θα μείνει εκεί που έφτασε, αλλά θα προχωρήσει...». 
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Ωστόσο, θα ήταν επιφανειακό και επικίνδυνα απλουστευτικό να εκτιμήσει κάποιος ότι μία τέτοια 
αντίληψη και στάση ζωής εκφράζει όλους τους νέους. Όπως επιπόλαιο θα ήταν να επιχειρήσει στατι-
στική προσέγγιση της μορφής «περισσότεροι-λιγότεροι νέοι», αφού οι ανθρώπινες αντιδράσεις και οι 
τρόποι συμπεριφοράς δεν αποτιμώνται αριθμητικά και δε επιδέχονται μετρήσεις τέτοιου τύπου. 

Εξάλλου καθημερινά εμφανίζονται νέοι αυθόρμητοι, αισιόδοξοι, ενθουσιώδεις, με ζωτικότητα 
και δυναμικότητα, νέοι υπερκινητικοί που ο χρόνος ζωής τους φαίνεται ελάχιστος για να χωρέσει την 
ενεργητικότητα και τα φιλόδοξα σχέδιά τους, έχουν διάθεση επαναστατική και έντονα αγωνιστικότη-
τα, αμφισβητούν το κοινωνικό καταστημένο, σε πολλές περιπτώσεις γόνιμα και δημιουργικά.  

Έχουν συγκροτημένη και ολοκληρωμένη άποψη για θεμελιακές αλλαγές στην κοινωνία, επιδιώκο-
ντας να συντελέσουν καθοριστικά στη βελτίωση των κοινωνικών δομών. Δεν θα ήταν άστοχο να επι-
σημάνουμε ότι σήμερα πολλοί νέοι δραστηριοποιούνται σε πολλούς χώρους και τομείς δράσης, ό-
πως: εξειδικεύονται στον επαγγελματικό τομέα, επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα, 
ενδιαφέρονται για επαγγελματική εξέλιξη - καριέρα, ασχολούνται με την επιστήμη, την έρευνα, 
σπουδάζουν, μορφώνονται, κάνουν εντυπωσιακή παρουσία στο χώρο της τέχνης και της διανόησης. 

Πέρα από την ατομική δράση μια σειρά από συλλογικές δραστηριότητες και λειτουργίες επιβε-
βαιώνουν τη δυναμική - την κινητική παρουσία των νέων:  

Ένταξη σε επαγγελματικά σωματεία με σκοπό τη διεκδίκηση και κατοχύρωση εργασιακών αιτη-
μάτων, δημιουργική και έντονη παρουσία σε συλλόγους με αντικείμενο την επίλυση κοινών προβλη-
μάτων όπως: οικολογικό πρόβλημα - Greenpeace. Βλ. την εντυπωσιακή συμμετοχή των νέων και τα 
φιλόδοξα σχέδια της οργάνωσης - προστασία παιδιού - Unicef κ.ο.κ. παρουσία σε πολιτικές νεολαί-
ες, αντίστοιχα σχέδια αναδιάρθρωσης της πολιτικής εξουσίας, δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων - 
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δεν είναι τυχαίο που τα περιφερειακά θέατρα στην Ελλάδα 
έχουν στελεχωθεί από νέους ανθρώπους και, κυριολεκτικά, στηρίζονται στη δική τους ελπιδοφόρα 
αντίληψη για τη ζωή και την τέχνη. Ενεργή και διαρκής ενασχόληση με τον αθλητισμό - ποτέ άλλοτε 
στην Ελλάδα δεν ήταν εγγεγραμμένοι τόσοι νέοι σε αθλητικά σωματεία - επαγγελματικά και ερασι-
τεχνικά. 

ΤΕΛΙΚΑ, θα ήταν ακραίο να υποστηρίξει κανείς ότι από μια εποχή, από μια κοινωνία, έχουν 
χαθεί τα οράματα και ότι από τους νέους έχουν λείψει οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι προσανατολι-
σμοί. Το βέβαιο είναι ότι ο τρόπος που οι νέοι αντιδρούν και λειτουργούν εξαρτάται από το ποια 
στοιχεία προσωπικότητας θα καταφέρει να κινητοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει και να καλλιεργήσει 
το περιβάλλον, άμεσο και έμμεσο, πάνω στους νέους.  

Ριζική παρέμβαση στις κοινωνικές διαδικασίες και αναδιαμόρφωση του συστήματος της παιδεία 
είναι οι στόχοι - πρόσκληση για τις κοινωνίες του μέλλοντος, γιατί μόνο έτσι μπορούν να μεγαλώ-
σουν και να εξελιχθούν νέοι με στόχους, επιδιώξεις και υγιείς φιλοδοξίες. 

ΤΤΑΑ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΕΕΩΩΝΝ  
Οι νέοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα, να αντιμετωπίσουν προβλήματα, το εύρος και η 

ποικιλία των οποίων εξαρτάται από την εποχή. 
1. Προσωπικά προβλήματα: Σχετίζονται με την νεανική ιδιοσυγκρασία. Αμείλικτα ερωτήματα 

χρειάζονται απαντήσεις, η αποκρυστάλλωση προσωπικής ταυτότητας, η χάραξη ενός τρόπου ζωής, η 
συμφιλίωση του νέου με τον εαυτό του. Τελικά η ταξινόμηση του εσωτερικού χάους. 

2. Μορφωτικές ανάγκες: Οι νέοι διαπαιδαγωγούνται, μορφώνονται. Καταθέτουν χρόνο και μό-
χθο για να αποκτήσουν προσόντα και εφόδια, Ζουν εκπαιδευτικές αντιφάσεις και ανεπάρκειες, υπο-
χρεώνονται σε συμβάσεις προδοτικές για τα όνειρα και τις γνήσιες ανάγκες τους. Συχνά, οι απορίες 
τους μένουν αναπάντητες και οι προσδοκίες τους ανεκπλήρωτες.  

3. Σχέσεις με τους άλλους: Οι νέοι ζουν αρκετές ρήξεις. Συγκρούονται με τους ενηλίκους και ε-
πικρίνουν τον κόσμο που εκείνοι δημιούργησαν. Δηλώνουν την αντίθεσή τους με την ενδυμασία, τη 
γλώσσα, τη συμπεριφορά. Αισθάνονται απομονωμένοι, μη κατανοητοί, μη αποδεκτοί. Το αίσθημα 
της μοναξιάς διογκώνεται, όταν δεν επικοινωνούν ούτε με τους συνομηλίκους. 

4. Επαγγελματική αβεβαιότητα: Η ανεργία απειλεί κυρίως τους νέους, όσα προσόντα κι αν δια-
θέτουν βιώνουν τη δυσπιστία, την αξιοκρατία. Ιδίως σήμερα οι νέοι εισπράττουν τη σκληρότητα των 
μεταβιομηχανικών όρων εργασίας, παρά τα αυξημένα τους προσόντα και τις μορφωτικές τους προ-
σπάθειες σπάνια αναλαμβάνουν επαγγέλματα αντάξια των προσόντων τους. 
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5. Πολιτική στάση: Η επίσημη πολιτική απωθεί τους νέους. Η αξιοπιστία των πολιτικών κομμά-
των και ηγετών, ο δημαγωγικός στόμφος, η ιδιοτελής αναφορά στα νεανικά προβλήματα αιτιολογούν 
την απώθηση. Αν και οι νέοι εκλαμβάνονται εξαιτίας της αποχής τους από την επίσημη ως α-
πολίτικοι και αδιάφοροι, ευαισθητοποιούνται από τα κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα της ειρήνης, του 
διεθνισμού, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ισότητας.  

6. Ποιότητα ζωής: Οι νέοι καλούνται να ζήσουν σε ένα αβέβαιο κόσμο. Η επιβολή ενός παγκό-
σμιου μοντέλου ανάπτυξης δεν αποσοβεί τους πολέμους. Το περιβάλλον καταστρέφεται και η πόλη 
στερεί την ανάσα, την επαφή, την ομορφιά, τη γαλήνη. Η ψυχαγωγία εκπίπτει σε εκτόνωση και αφή-
νει τον νέο άδειο από συναισθήματα. Η βία γίνεται τρόπος έκφρασης, διεκδίκηση συμμετοχής στη 
ζωή, οι φαρμακευτικές εξαρτήσεις καταφύγιο. 

ΤΤΑΑ  ΕΕΦΦΟΟΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΕΕΩΩΝΝ  
Οι δύσκολοι καιροί μπορούν να διαμορφώσουν εξουδετερωμένους ανθρώπους. Και τότε θα έλθει 

πιο κοντά η καταστροφή. Γι΄ αυτό η ανθρωπότητα βασίζεται, προσβλέπει στους νέους οι οποίοι 
χρειάζονται γερά εφόδια για να ανταποκριθούν.  

1.  Σωματικά: Ο νέος χρειάζεται ένα εύρωστο σώμα. Πάνω από όλα όμως χρειάζεται τη γνώση 
του εαυτού του, τη συμφιλίωση με τις ιδιαιτερότητές του, τη διεκδίκηση τους. Αρνείται τον εκφυλι-
σμό του σε μαζικό αντίγραφο. Χαίρεται τη ζωή με όλες του τις αισθήσεις και ταυτόχρονα αυτοκυρι-
αρχείται. Κερδίζει την ωραιότητα με την ουσιαστική και διόλου σωματική σημασία.     

2.  Πνευματικά: Είναι αναντίρρητη ιδιότητα του νέου η αμφιβολία, η ατιθάσευτη σκέψη. Καλλι-
εργείται και μαθαίνει για να πλουτίσει ηθικά και πνευματικά, όχι υλικά. Διαθέτει πλούσια γενική παι-
δεία, αλλά και τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις. Διευρύνει την κριτική του ικανότητα και αρνείται το 
δογματισμό. Εντοπίζει της δημιουργικές του κλίσεις και μάχεται να τις αξιοποιήσει. Μένει ανοιχτός 
και διαθέσιμος στις καινούριες ιδέες, «πολίτης της χώρας του, πολίτης της γης». 

3.  Ηθικά: Ελέγχει τα πάθη του και απελευθερώνεται από πρωτόγονες ορμές. Χαίρεται τα λάθη 
του γιατί πάνω του οικοδομεί το ολοκληρωμένο του πρόσωπό. Αγαπά και προσφέρεται στους άλ-
λους, μοιράζεται μαζί τους πόθους και στόχους. Αγωνίζεται και δεν παραιτείται, η σύνταξη είναι η 
ανταμοιβή των γερόντων.  

ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΑΑΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΕΕΩΩΝΝ  
Είναι σαφές ότι τα όπλα για τον αγώνα της ζωής τα φέρει μέσα του ο νέος άνθρωπος. Οι περισσό-

τερες από τις πνευματικές και ψυχικές αρετές του είναι ικανές να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει 
νικηφόρα τις δυσκολίες και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Ο «έμφυτος θη-
σαυρός» των νέων καλλιεργείται κατάλληλα από την οικογένεια, το σχολείο, τις κοινωνικές συνανα-
στροφές, την τέχνη, τα μέσων ενημέρωσης, την πολιτεία, θεμελιώδης είναι η στάση του ίδιου του νέ-
ου. 

«Η αίγλη της νεότητας-γράφει ο Ελύτης-είναι, ως ένα σημείο, αίγλη του σφάλματος. Ζηλιάρηδες 
γέροι που όλα σας τα 'χετε προβλέψει. Δε θα 'ρθει ποτέ το αηδόνι να λαλήσει πάνω στη σωφροσύνη 
σας». Εδώ ακριβώς βρίσκεται η γοητεία αλλά και η οδύνη της νεότητας. Το νεαρό πλάσμα διαμορ-
φώνει οριστικά το χαρακτήρα του, ωριμάζει σωματικά και πνευματικά. Αφήνει πίσω του την ξεγνοια-
σιά της παιδικότητας, ελευθερώνεται από καταναγκασμούς, θητεύει όμως σε νέες ευθύνες και χρέη. 
Συμμετέχει στα κοινά, πλάθει ιδανικά και οράματα. «Το ποσοστό της πιθανής γοητείας το ορίζει ο 
κλήρος μιας εποχής...Αόρατα χέρια, χωρίς να μας ρωτήσουν, στήνουν τα σκηνικά όπου θα διαδρα-
ματίσουμε το ρόλο μας, και δεν είναι καθόλου φυσικά, το ίδιο να ξυπνάς ανάμεσα σε παραρτήματα 
που διαλαλούνε πολέμους ή να πίνεις τον πρωινό καφέ σου χωρίς αμφιβολίες για το αυριανό σου ει-
κοσιτετράωρο...» (Οδ. Ελύτης). 

Ωστόσο είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η άποψη αυτή δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις βάσι-
μη, γιατί πολλές φορές οι μεγαλύτερες γενιές δεν μπορούν να αντιληφθούν την αλλαγή των αξιών, τη 
διαφοροποίηση που η ίδια η εξέλιξη επιφέρει φυσιολογικά, οπότε δεν εκτιμούν την αξία των στόχων 
που οι νέοι θέτουν.  

Παράλληλα οι μεγάλοι θα επιθυμούσαν οι νέοι να έχουν τους ίδιους ακριβώς στόχους με αυτούς. 
Θα τους προτιμούσαν απεικόνιση της δικής τους γενιάς.  

Να συνυπολογίσουμε ότι πολλές φορές οι μεγάλοι είναι ανταγωνιστικοί και αναζητούν μόνιμα 
μειονεκτήματα στους νέους-χρειάζεται δύναμη ψυχής για να αποδεχθεί κανείς τον εκτοπισμό του 
από το κέντρο της ζωής.  
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1111ηη    

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  

ΟΟ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΣΣ  ((ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ))  
Ο άνθρωπος ανήκει στη φύση. Γεννιέται, ωριμάζει, φθείρεται και πεθαίνει. Η ψυχή του φέρει 

προαιώνια ένστικτα: την ανάγκη του άλλου, το φόβο του θανάτου. Ο πολιτισμένος άνθρωπος όμως, 
επαναπροσδιορίζει τους βιολογικούς νόμους, αρνείται και αλλάζει τις φυσικές αρχές, απελευθερώνε-
ται από βιολογικές ορμές. Αναπόφευκτα γεννιέται το ερώτημα αν και πόσο ο άνθρωπος εξαρτάται 
κυρίως από τη φύση ή από τον πολιτισμό. 

Πρώιμες μεταφυσικές θεωρίες οργανώθηκαν και παρήγαγαν την αντίληψη ότι ο άνθρωπος δια-
μορφώνεται από υπέρτερες δυνάμεις. Η γνωστική πρόοδος αντικατέστησε τη μαγεία, τη δεισιδαιμο-
νία και το μύθο, με επιστημονικότερες προσεγγίσεις. Σύμφωνα με αυτές, οι βιολογικοί παράγοντες -
έμφυτες ροπές- τάσεις, κλίσεις, ψυχικές δυνάμεις- σφραγίζουν την προσωπική ιστορία του όντος. Άλ-
λες θεωρίες -από τις διαφωτιστικές αντιλήψεις του Λοκ έως την ψυχολογία της συμπεριφοράς- υπο-
στηρίζουν ότι το «εγώ», σφυρηλατείται από το «εσύ» και το «εμείς». Το άτομο μετασχηματίζεται σε 
πρόσωπο, εξαιτίας των επιδράσεων που δέχεται από το περιβάλλον του. Ο άνθρωπος είναι από τη 
μία γόνος της φύσης και από την άλλη πρόσωπο πλασμένο από έργα και λόγια χιλιάδων συντρόφων. 
Η προσωπικότητα είναι ένα δυναμικό άθροισμα βιολογικών -κληρονομημένων- χαρακτηριστικών 
και κοινωνικών επιδράσεων. 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΗΗ  
Ατομικός παράγοντας: Κάθε άνθρωπος διαθέτει ορισμένα ατομικά γνωρίσματα, τις σωματικές 

ιδιαιτερότητες και τις δυνάμει ψυχικές ιδιότητες. Αυτές αποτελούν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα 
οικοδομηθεί το πρόσωπο. Καθοριστικοί για την οριστική μορφή του προσώπου είναι οι πολιτισμι-
κοί-κοινωνικοί παράγοντες. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση, την εξουδετέρωση των ατομι-
κών γνωρισμάτων. Αυτοί μετασχηματίζουν τις αφηρημένες δυνατότητες σε συγκεκριμένες ικανότη-
τες. 

α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ο γεωγραφικός και πολιτισμικός χώρος. Το φυσικό τοπίο αποτέλεσε το 
όριο για τις δραστηριότητες και επομένως για τα σχέδια και τις επιδιώξεις των ανθρώπων που ζούσαν 
μέσα σε αυτό. Σήμερα αρκεί μικρότερη επιρροή, γιατί η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση είναι α-
νεμπόδιστες από φυσικά όρια.       

β. Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ: Η ιστορία και η παράδοση κάθε λαού, λειτουργούν δια-
φοροποιώντας τον. Μέσα στο ιστορικό πλαίσιο αναδύεται ορισμένη νοοτροπία, ιδεολογία, που ρυθ-
μίζει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που συναποτελούν ένα έθνος. Οι αξίες κατευθύνουν τα όνειρα 
και τα ατομικά ιδανικά. Οι κανόνες μετουσιώνονται σε προσωπική ηθική. 

γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ: Η δημοκρατία ευνοεί τα συλ-
λογικότητα και την υπευθυνότητα, ο σεβασμός στα δικαιώματα του ανθρώπου αναδεικνύει ολοκλη-
ρωμένα πρόσωπα, απαλλαγμένα από την καχυποψία, η ανάληψη του χρέους, διευρύνει τις ικανότητες 
και πολλαπλασιάζει τα προσόντα του ενεργού πολίτη.   

δ.  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Η ανατροφή και η φροντίδα ωριμάζουν το σώμα, το πνεύμα και την ψυ-
χή του παιδιού. Η οικογενειακή διαπαιδαγώγηση ευθύνεται για την ευφυΐα τη δημιουργικότητα, την 
ψυχική ακεραιότητα. Η οικογένεια προσφέρει πρότυπα και θέτει τις βάσεις της ηθικότητας. 

ε. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Παίζει ρόλο εξισορροπητικό - αντισταθμιστικό - για τα λάθη ή τα κενά της 
οικογενειακής αγωγής και παρέχει θεμελιώδη υπηρεσία στην κοινωνική ένταξη. Προσφέρει γνώσεις, 
διευρύνει το νου, συντελεί στην αυτογνωσία. Δίνει διέξοδο και σχήμα στη δημιουργική σκέψη. Εξοι-
κειώνεται το νέο με την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, θέτει τα όρια δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.  

στ. ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Καθορίζουν τις επικοινωνιακές δυνατότητες, την ποιότητα 
της γλώσσας. Πλάθουν αξίες. Είναι το ανοικτό παράθυρο από όπου περνούν πολύπλοκα πολιτιστικά 
ερεθίσματα.     

ζ. ΟΙ ΠΑΡΕΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ: Η ελεύθερη επιλογή των φίλων ευνοεί την αλλη-
λεπίδραση των μελών της συντροφιάς. Ανάλογα λειτουργούν και οι ομάδες (πολιτικές, κοινωνικές 
κ.λ.π.).Εδώ αποκρυσταλλώνεται η ιδιαίτερη νοοτροπία, το ύφος, οι αρχές, οι προσωπικές αξίες και 
στόχοι ζωής.  

η. Η ΤΕΧΝΗ: Η επικοινωνία μέσα από την τέχνη οδηγεί στη βίωση άπειρων καταστάσεων, α-
νεξάντλητων συναισθημάτων, αμέτρητων εμπειριών ζωής. «Ο πλούτος μας, σε σύγκριση με έναν α-
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ναλφάβητο -ή με έναν εγγράμματο που θα διαβάζει- είναι ότι εκείνος ζει και θα ζει μόνο τη δική του 
ζωή, ενώ εμείς έχουμε ζήσει πάρα  πολλές...Το βιβλίο είναι μια ασφάλεια ζωής, μια μικρή προκατα-
βολή αθανασίας» γράφει ο Έκο. 

θ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, προσφέρουν, πρόσωπα-πρότυπα, από τη ζωή και τη 
δράση των οποίων, ο καθένας αντλεί στοιχεία με τα οποία ζυμώνει τη δική του ύπαρξη.  

 

ΤΤΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΣΣ  
Οπωσδήποτε η ευτυχία είναι υποκειμενική και προσωπική υπόθεση και η ποιότητά της εξαρτάται 

όχι μόνο από τα εκάστοτε κοινωνικά πρότυπα και τα ιδανικά μιας κοινωνίας αλλά πρώτιστα από τον 
ίδιο τον άνθρωπο. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε κάποια γενικότερα κριτήρια που 
καθιστούν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Συγκεκριμένα η υγεία, η σωματική ευεξία αποτελεί τη βασικό-
τερη προϋπόθεση για να μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί τη ζωή και να απολαύσει τα αγαθά της.  

Η πνευματική καλλιέργεια και η μόρφωση που του προσφέρουν τη δύναμη της γνώσης, του προ-
βληματισμού εξασφαλίζουν την πνευματική ελευθερία και την αυτονομία του ατόμου. Η αυτογνωσία 
προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει τα προτερήματα και τα ελαττώματά 
του, να αντιληφθεί τι θέλει και τι ζητά και να κατακτήσει την εσωτερική του ελευθερία και την ψυχική 
του ισορροπία. Έτσι προσδιορίζεται η ηθική ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, που 
πραγματοποιείται μέσα από την πίστη σε υψηλά ιδανικά και σε ανώτερες αξίες προσδίδει το αίσθημα 
της ηρεμίας και της ικανοποίησης. 

Η βίωση υγιών και αρμονικών σχέσεων που εμπνέονται από τη συνεργασία και την εκτίμηση τόσο 
στο στενό περιβάλλον (οικογένεια, φίλοι), όσο και σε ευρύτερα κοινωνικά πλαίσια δημιουργούν ένα 
αίσθημα ασφάλειας και διαμορφώνουν την κοινωνική ευτυχία. 

Η προσωπική δημιουργία και η παραγωγή έργου που εξασφαλίζονται μέσα από την εργασία και 
τη σωστή επαγγελματική επιλογή αποτελούν μέσο αυτοέκφρασης. Η αίσθηση της κοινής προσφοράς, 
της ενεργούς συμμετοχής στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα καταξιώνει και ολοκληρώνει το άτομο. Η 
ισότητα, η ελευθερία και η ειρήνη αποτελούν βασικούς φορείς κοινωνικής ευτυχίας. 

Η οικονομική ευχέρεια με την έννοια ότι το χρήμα καθιστά αύταρκες και του δίνει τη δυνατότητα 
να βιώσει μια πιο άνετη ζωή αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά της, συμβάλλει με τη σειρά της στην 
ανθρώπινη ευτυχία. 

Η σύγχρονη ανάπτυξη σε όλους του τομείς της ανθρώπινης δράσης, η οποία διαμόρφωσε ένα πε-
ριβάλλον που θα περίμενε κανείς ότι θα εξασφάλιζε και την ανθρώπινη ευτυχία. Παρά τα τόσα επι-
τεύγματα, όμως, πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι δεν αισθάνονται ευτυχισμένοι. Αυτό είναι φανερό, αν 
εντοπίσει κανείς τις πηγές, στις οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά την ευτυχία. Οι περισσότεροι 
πιστεύουν ότι θα ευτυχίσουν με τον πλούτο, το χρήμα, τα υλικά αγαθά, τις ανέσεις και τον τρυφηλό 
βίο. Ακρότητες αποτελούν η έκφυλη χωρίς φραγμούς και αναστολές ζωή, οι καταχρήσεις, οι εφήμε-
ρες απολαύσεις (ποτό, ναρκωτικά, τσιγάρο, σαρκικές απολαύσεις). Πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι ευ-
τυχείς με τη δόξα, τα αξιώματα, τη φήμη και την αυτοπροβολή. Έτσι επιδιώκουν την επιβολή της 
δύναμης και της θέλησής τους πάνω στους άλλους, τη δύναμη της εξουσίας. Παράλληλα το ψέμα, η 
υποκρισία, η απάτη θα επιτρέψουν την ικανοποίηση των σκοπών τους με την καταβολή του ελάχι-
στου μόχθου ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούν.  

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι ο σύγχρονος άνθρωπος εκτρέπεται από την προσέγγιση του στό-
χου του, την κατάκτηση της αληθινής ευτυχίας, γιατί ο καταναλωτισμός και ο υλικός ευδαιμονισμός 
ταυτίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη με οικονομικές αξίες, που λειτουργούν ως πανάκεια όλων των προ-
βλημάτων της. 

Η ηθική παρακμή, η απουσία υψηλών ιδανικών, η απομάκρυνση από το θεό εξηγούν την υπαρξι-
ακή αγωνία και τα αδιέξοδα που ενεδρεύουν σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς δημιουργούν μια 
ζωή στατική χωρίς δυναμογόνους στόχους. 

Η αδιαφορία για την πνευματική καλλιέργεια, η πνευματική μονομέρεια καθιστούν ανθρώπους 
πνευματικά ανελεύθερους που αδυνατούν να ελέγξου, να αξιοποιήσουν σωστά τη δύναμη του μυαλού 
τους και να ολοκληρωθούν. 

Ο τρόπος ζωής, το άγχος, η ρουτίνα, οι ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς ζωής προκαλούν 
σύγχυση, μια συγκεχυμένη κατάσταση στην οποία αδυνατεί να προσαρμοστεί ο άνθρωπος και να 
κατακτήσει την προσωπική του ισορροπία. 
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Η μηχανοποίηση της ζωής, η εξειδίκευση, η ανεργία στερούν την ικανοποίηση που προέρχεται 
από την προσωπική δημιουργία. 

Η αποξένωση, η επιδερμικότητα των σχέσεων, η κοινωνική αναλγησία εγκλωβίζουν την κοινωνι-
κότητα του ατόμου, την εκδήλωση ανυστερόβουλης αγάπης, τη χαρά της φιλίας, τη δύναμη του έρω-
τα καταδικάζοντάς το στη μόνωση. 

Ο ανταγωνισμός σε όλες τις δραστηριότητες ευνοεί την ανάπτυξη ζήλιας, φθόνου, τον αριβισμό, 
την όξυνση των παθών. 

Η αδυναμία ελέγχου των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας (βία, τρομοκρατία, ναρκωτικά 
κ.λ.π.), η αναβίωση βδελυρών αντιλήψεων του παρελθόντος (ρατσισμός, εθνικισμός) και τα αμέτρητα 
θύματα τους εξοντώνουν την προοπτική κοινωνικής αρμονίας. 

Η ματαιοδοξία και η αλαζονεία του σύγχρονου ανθρώπου για τα επιτεύγματα του τον παγιδεύουν 
σε έναν πολιτισμό τεχνοκρατικό που τον υποδουλώνει και τον καταπιέζει με πλήθος απειλών (πυρη-
νικά όπλα, οικολογική καταστροφή, θανατηφόρες ασθένειες....). 

Η οικονομική κρίση απειλεί την πολυπόθητη ευμάρεια υπονομεύοντας τους οικονομικούς δείκτες. 
 

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
Στην εποχή των ραγδαίων εξελίξεων, της πλήρους σύγχυσης και των τεράστιων ευθυνών, η βασα-

νιστική αγωνία για το μέλλον της ανθρωπότητας επιτάσσει την επανεξέταση ιδεών και αρχών, που 
άλλοτε απολαμβάνουν ισχύ αξιώματος. Στο σύγχρονο αναθεωρητικό πνεύμα οφείλεται και η διατύ-
πωση αμφιβολιών σχετικά με την απόδοση του χαρακτηρισμού πολιτισμένος. Σύμφωνα με τον επι-
κρατέστερο ορισμό, «πολιτισμός» καλείται το σύνολο των επιτευγμάτων του ανθρώπινου πνεύματος 
των σχετικών με την τεχνική, την οικονομική και την επιστημονική πρόοδο, με την εσωτερική καλ-
λιέργεια του ανθρώπου και γενικά με την ηθικοπνευματική του ανάπτυξη. Συνεπώς, πολιτισμένοι 
πρέπει να θεωρούνται οι λαοί, που παρουσιάζουν σχετική πληρότητα  στον τεχνικοοικονομικό τομέ-
α. 

Στον τεχνικοοικονομικό τομέα η καλή κατάσταση της οικονομίας, η τεχνολογική ανάπτυξη και η 
εκβιομηχάνιση αποτελούν κριτήρια πολιτιστικής ανάπτυξης. Μαζί με τον υψηλό βαθμό εξέλιξης των 
μέσων συγκοινωνίας και επικοινωνίας επιτυγχάνουν την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Παράλ-
ληλα, ένδειξη πολιτισμικής ανάπτυξης αποτελούν η δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, αλλά 
και η εξασφάλιση ανθρώπινων όρων εργασίας. 

Στον ηθικοπνευματικό τομέα, που συνδέεται άρρηκτα με τη διαμόρφωση των κοινωνικών και πο-
λιτικών δεδομένων, ένδειξη πολιτισμού αποτελεί η επιστημονική πρόοδος σε συνάρτηση με την υπη-
ρεσία που προσφέρει η επιστήμη στον άνθρωπο. Κύριος, όμως, στυλοβάτης του πολιτισμού είναι η 
παιδεία, η καλλιέργεια των Γραμμάτων και των Τεχνών. Έτσι αναγνωρίζονται πολιτιστική κληρονο-
μιά και οι μνήμες ενός αξιόλογου παρελθόντος.  

Παράλληλα μια πολιτισμένη κοινωνία εξασφαλίζει στους πολίτες της φροντίδα για την υγεία, πε-
ριορισμένη παιδική θνησιμότητα, κοινωνική πρόνοια. Αυτά αποτελούν το έμπρακτο ενδιαφέρον για 
την παιδική ηλικία, τα γηρατειά και γενικά για όσους χρειάζονται υποστήριξη. Από την άλλη η χει-
ραφέτηση της γυναίκας, η εξίσωση των φύλων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής προό-
δου, η οποία συντελείται στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας με κυρίαρχες αξίες τη δικαιοσύ-
νη, την εξάλειψη των ανισοτήτων, το σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο δημοκρατικός τρό-
πος διακυβέρνησης εξασφαλίζει την ελευθερία σε όλες τις μορφές της. Γενικά, μία κοινωνία πρέπει να 
προσπαθεί, ώστε να κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων η ειρήνη και το αίσθημα ασφάλειας, να απου-
σιάζει η βία και η εγκληματικότητα, να κυριαρχεί η κοινωνική ισορροπία. 

Ήδη από την παράθεση και την απλή σύγκριση των στοιχείων αυτών με τις συνθήκες που επικρα-
τούν στον «πολιτισμένο» δυτικό κόσμο διαπιστώνουμε μια εμφανέστατη, σχεδόν καταλυτική, υπερο-
χή του τεχνικοοικονομικού έναντι του ηθικοπνευματικού πολιτισμού, ο οποίος θεωρείται και είναι ο 
καθαυτό πολιτισμός. Κάποια σύγχρονα δεδομένα, μάλιστα, ενδέχεται να μας πείσουν ότι στην ουσία 
οι πολιτισμένοι λαοί της εποχής μας ελάχιστα διαφέρουν από τους απολίτιστους, για να μην πούμε 
πρωτόγονους, του απώτερου παρελθόντος. 

Η τρομακτική τεχνολογική ανάπτυξη, η μηχανοποίηση και ο αυτοματισμός δημιούργησαν νέες 
μορφές δουλείας, κατέστησαν τον άνθρωπο έμψυχο όργανο, τον απονέκρωσαν ψυχικά και πνευματι-
κά κι ευθύνονται για τη σύγχρονη τάση να ικανοποιούνται οι περισσότερες πρωτόγονες ανάγκες. Ευ-
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θύνονται, όμως, και για την ανικανότητα συναίσθησης των ευθυνών για οτιδήποτε πρόκειται να συμ-
βεί στο μακρινό μέλλον. 

Η έκπτωση των ηθικών αξιών, η αδιαφορία για την ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσω-
πικότητας, για κάθε γνήσια έκφραση συναισθημάτων αποδεικνύει ότι ένα σχετικά πρωτόγονο χωριό, 
όπου γίνονται ακόμα πραγματικές συναθροίσεις ανθρώπων είναι πιο προωθημένο πολιτιστικά από 
τον ευρυμαθή και ενημερωμένο τηλεοπτικά πολιτισμό μας. 

Το μονόπλευρο ενδιαφέρον για εξοπλισμούς, η επικρεμάμενη απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώ-
ματος και ταυτόχρονα οι βίαιες εκδηλώσεις, η τρομοκρατία και οι πόλεμοι δηλώνουν την επικράτη-
ση, ακόμη και σήμερα, αρχέγονων ενστίκτων. 

Η αδικαιολόγητη πλέον ύπαρξη τεράστιων ανισοτήτων μεταξύ πλούσιων και φτωχών, ανεπτυγμέ-
νων και κατ’ ευφημισμό αναπτυσσομένων χωρών, η εκμετάλλευση των αδυνάτων για την εξυπηρέτη-
ση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων ενισχύει την άποψη ότι στην προσπάθειά μας να γίνουμε 
υπεράνθρωποι, γινόμαστε όλο και πιο απάνθρωποι. 

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η ανεύθυνη εκμετάλλευση των φυσικών πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών, η εξαφάνιση πλήθους ζωικών και φυτικών ειδών ίσως αρκούν, για να αφαιρεθεί από 
το σύγχρονο δυτικό κόσμο ο τίτλος πολιτισμένος. 

Παρά την ύπαρξη αυτών των πραγματικά αποτροπιαστικών φαινομένων, όμως, δε δικαιούμαστε 
να αγνοούμε τα τεράστια επιτεύγματα της ανθρώπινης προσπάθειας, τα άλματα στους τομείς της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, τις τεράστιες αλλαγές, που αναμφισβήτητα μας πρόσφεραν ένα καλό 
παρόν και την ελπίδα για ακόμη καλύτερο μέλλον. Απομένει μόνο να τεθεί η υλική ανάπτυξη στην 
υπηρεσία του Ανθρώπου: αυτό θα είναι το κατόρθωμα της νέας γενιάς, που σίγουρα θα αξίζει τον 
τίτλο «πολιτισμένη». 

 

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΑΑ  
Όταν ο άνθρωπος έχει ευαισθησία και αλτρουιστικά συναισθήματα για το συνάνθρωπό του, όταν 

νιώθει τις ανάγκες του και να τον βοηθά όσο μπορεί, τότε εμφανίζεται η ανθρωπιά, η οποία έρχεται 
σε φανερή αντίθεση προς το πνεύμα του ανταγωνισμού, του εγωισμού και της αντικοινωνικότητας, 
που κυριαρχεί γύρω μας. Πρέπει κάποτε-κάποτε να νιώθουμε σαν άνθρωποι και συνάνθρωποι, να 
ξεχνάμε τα προσωπικά μας συμφέροντα, τις διαφορές και αντιθέσεις μας, να παραμερίζουμε τις προ-
καταλήψεις μας για τους άλλους. 

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ((HHUUMMAANNIISSMMUUSS,,  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΛΛΑΑΤΤΙΙΝΝ..  HHOOMMOO  ==  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΣΣ))..      
Ο ανθρωπισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την ανθρωπιά (Humanitas). Ανθρωπιά είναι η πίστη 

στην ανθρώπινη αξία, στην ανώτερη ποιότητα του ανθρώπου. Η πίστη αυτή μας οδηγεί σε ανάλογη 
συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, σε σεβασμό της προσωπικότητάς τους, σε στήριξή τους όταν 
κινδυνεύουν κ.λπ. Όσοι δεν δείχνουν ανθρωπιά απλά δεν πιστεύουν στην ιδιαίτερη αξία του ανθρώπι-
νου όντος, αλλά το βλέπουν όπως τα άλλα ζώα, το θέτουν στην ίδια μοίρα με αυτά. Στην πραγματι-
κότητα αυτός, που δεν έχει ανθρωπιά, υποβαθμίζει ο ίδιος τον εαυτό του αποδεικνύεται απάνθρωπος, 
ανάξιος του ονόματος «άνθρωπος». Από αυτή την άποψη αντικρίζεται η ανθρωπιά. Πρέπει να θέλει 
κανείς να είναι άνθρωπος και να φέρεται σαν τέτοιος, να στέκεται στο ύψος του ανθρώπου, να κάνει 
έργα αντάξια του ανθρώπου. Ανθρωπισμός, λοιπόν, είναι η πίστη στον άνθρωπο, σαν το κορύφω-
μα της θείας δημιουργίας, σαν ον ελεύθερο, που δικαιούται να ζήσει, να μορφωθεί, να δημιουρ-
γήσει με βάση τις αρχές  της ελευθερίας και του δικαίου. Ανθρωπισμός είναι η καλλιέργεια ψυχής 
και σώματος για την εκδήλωση του σεβασμού και της αγάπης προς την αξία άνθρωπος (ο άνθρωπος 
επίκεντρο της συλλογικής ζωής). Αποβλέπει στην ολόπλευρη καλλιέργεια των σωματικών και πνευ-
ματικών ικανοτήτων του ανθρώπου και έχει σα σκοπό να τον λυτρώσει από το δογματισμό και να 
αναπτύξει αρμονικά τις σωματικές, πνευματικές και ηθικές δυνατότητές του.  

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτάσει στην ιδέα του καλοῦ κἀγαθοῦ ανθρώπου, του ανθρώπου που 
είναι σωματικά ωραίος και άψογος και πνευματικά ή ψυχικά καλλιεργημένος. Οι Εβραίοι ιδανικό 
άνθρωπο θεωρούσαν τον δίκαιο, τον ευσεβή και πιστό τηρητή του Θεϊκού νόμου. Ο χριστιανικός 
ανθρωπισμός διαμόρφωσε τον τύπο του αγίου που δεν έχει σχέση με την ύλη και πλησιάζει το Θείο 
(αντινατουραϊστικός και ασκητικός τύπος). Ο μαρξισμός πήγε να διαμορφώσει τον συντροφικό άν-
θρωπο, καθώς και τον άνθρωπο που είναι ελευθερωμένος από την εκμετάλλευση και έχει ενότητα, 
είναι ολοκληρωμένος (ικανός και για χειρωνακτική εργασία και για πνευματική καλλιέργεια). Ο μαρ-
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ξισμός αποπειράθηκε να φτιάξει ένα νέο άνθρωπο μέσα σε μια νέα κοινωνία. Ναυάγησε όμως και το 
κοινωνικό και το ανθρωπιστικό του πρότυπο, που έμεινε απλώς μια θεωρητική σύλληψη. 

Σαν ανθρωπισμός εμφανίστηκε και ο υπαρξισμός. Ο υπαρξιακός ανθρωπισμός θεμελιώνεται πάνω 
στην ανθρώπινη ελευθερία και δημιουργικότητα, στην προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει 
και ολοκληρώσει την ύπαρξή του. Ο υπαρξισμός δεν προβάλλει ένα ορισμένο τύπο ανθρώπου σαν 
ιδανικό ή σαν τον καλύτερο δυνατό. Αρκεί ο άνθρωπος να ζει συνειδητά, να αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την προσωπική του ύπαρξη και να μη ζητά στηρίγματα. Ο ανθρωπισμός αποτελεί επιτακτικό αί-
τημα της εποχής μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να γίνει ανθρωπιστής, δηλαδή, τίμιος, ευσυ-
νείδητος, δίκαιος. 

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ..    
Τον κόσμο δεν μπορούμε να τον δούμε ούτε αντικειμενικά ούτε θεοκεντρικά. Τον βλέπουμε σε 

σχέση με τις επιθυμίες, τους σκοπούς μας και τις γνωστικές μας ικανότητες. Δεν ξέρουμε αν ο κό-
σμος έγινε ειδικά για τον άνθρωπο, ο τελευταίος όμως επιδίωξε και επιδιώκει να γίνει κυρίαρχος του 
κόσμου. Στην υπηρεσία της τάσης αυτής βρίσκεται και η γνώση, η διερεύνηση του κόσμου, του σύ-
μπαντος. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι το κέντρο του σύμπαντος, είναι όμως το μοναδικό ον που 
παίρνει μια συνειδητή στάση απέναντι στον κόσμο και ρωτά για το νόημά του, που θέλει να προσα-
νατολιστεί μέσα στο άπειρο σύμπαν, και όχι μόνο απέναντι στο στενό περιβάλλον, στο οποίο ζει και 
κινείται. Ο άνθρωπος χαρίζει στον κόσμο το νόημα και την ύπαρξη. Ο άνθρωπος είναι εκείνος που 
μιλά για την ύπαρξη του κόσμου και νιώθει την ύπαρξη τη δική του και του κόσμου. Ο ίδιος ο κό-
σμος δεν έχει καμιά συνείδηση της ύπαρξής του, είναι μια αναίσθητη μάζα. Ο άνθρωπος προβάλλει 
μέσα από τον κόσμο σαν η συνείδησή του. Αν εκλείψει ο άνθρωπος, ποιος θα μιλά για την ύπαρξη 
του κόσμου;  

ΤΤΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  
Ανθρωπισμός θα πει να πλάθουμε ανθρώπους με γερό και ωραίο σώμα, με καθαρό στοχαστικό 

νου, με δυνατή θέληση και σεβασμό και αγάπη στους συνανθρώπους του. Ο ανθρωπισμός αυτός θέ-
λει να πλάσει ανθρώπους ικανούς, που θα κρίνουν υπεύθυνα τα προβλήματα της ζωής, δραστήριους, 
που θα ικανοποιούν τις υλικές και πνευματικές ανάγκες τους, υπεύθυνους, που θα σηκώνουν την ευθύ-
νη των λόγων και πράξεών τους, γενναίους, αποφασιστικούς και ελεύθερους, που θα υπερνικούν τις 
εξωτερικές και εσωτερικές αντίθετες δυνάμεις, αλληλέγγυους και συνεργάσιμους, που θα δείχνουν 
σεβασμό στον εαυτό τους και στους άλλους. Επομένως τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρωπισμού 
είναι η ταυτόχρονη ανάπτυξη σωματικών, πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων του ανθρώπου, η δη-
μιουργία ανθρώπων ικανών, δραστήριων, οργανωτικών, υπεύθυνων, αποφασιστικών, ελεύθερων, η δη-
μιουργία ανθρώπων που θα διαπνέονται από ανθρωπιστικά ιδανικά (ιδεώδη*), η καθιέρωση κοινωνι-
κών δομών, στις οποίες θα υπάρχουν αξιοπρέπεια, αξιοκρατία, ισότητα, υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, 
ελευθερία. 

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΙΙΔΔΕΕΩΩΔΔΗΗ**  
Ανθρωπιστικά ιδεώδη είναι οι ανώτερες επιδιώξεις του ανθρώπου μέσα στα πλαίσια της ηθικής. 

Τα κυριότερα είναι: η αγάπη που περιορίζει τα ατομικά συμφέροντα. Η δικαιοσύνη σαν ανθρώπινη 
αρετή και σαν απονομή του δικαίου. Η ελευθερία, που συνδέεται με την αξιοπρέπεια. Η φιλανθρωπί-
α, η ισότητα, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της αυτοτέλειας του ανθρώπου. Η αναγνώριση του 
δικαιώματος της εργασίας, της μόρφωσης. Με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη εξαλείφονται όλες οι αντιθέ-
σεις (ατομικές, κοινωνικές, εθνικές), οι βίαιες συγκρούσεις και επικρατεί η ειρήνη. Επικρατούν ηθικές 
αρχές, που είναι προϋποθέσεις για καλές και αρμονικές κοινωνικές σχέσεις. Αξιολογούνται οι άνθρω-
ποι με ορθά κριτήρια και καταξιώνεται η ανθρώπινη υπόσταση. 

ΟΟ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
Ανθρωπισμός, με τη στενή σημασία του όρου, είναι η στροφή προς την κλασική αρχαιότητα, που 

παρατηρήθηκε κατά τους χρόνους της Αναγέννησης. Με την πλατιά σημασία όμως του όρου, αν-
θρωπισμός είναι η πίστη στην ιδέα και την αξία του ανθρώπου και ειδικότερα ο σεβασμός των θεμε-
λιακών δικαιωμάτων του, όπως είναι η ελευθερία, η ακεραιότητα και η αξιοπρέπειά του. Είναι σύνολο 
αξιών με κέντρο και άξονα τον άνθρωπο. Είναι η αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δύναμης, 
της ευθύνης για την καλλιέργεια και τη διατήρησή της και της κατάκτησης της ακεραιότητας και της 
ολοκληρωμένης ανθρώπινης ζωής. Με τον όρο ανθρωπισμός εννοείται ένα μορφωτικό ιδεώδες ως 
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ιδιοποίηση της κλασικής παράδοσης, κατόπιν η αποκατάσταση της αξίας του σύγχρονου ανθρώπου 
εξαρχής και τέλος η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε κάθε άτομο. 

Ο σύγχρονος ανθρωπισμός υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αξία καθεαυτή (αυταξία) και γι’ 
αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σα μέσο, αλλά σα σκοπός. Ο σύγχρονος ανθρωπισμός διακρίνε-
ται σε κοινωνικό ανθρωπισμό, που είναι η πίστη στην ιδέα και αξία του ανθρώπου, είναι η πίστη στον 
άνθρωπο σαν κορυφαίο πλάσμα της δημιουργίας και σαν ον ελεύθερο, που έχει δικαίωμα να ζήσει, 
να μορφωθεί και να δημιουργήσει μέσα σε μια συγκροτημένη πολιτική κοινωνία και κάτω από τις 
αρχές της ελευθερίας και του δικαίου. Σε Φιλολογικό ή εκπαιδευτικό ανθρωπισμό, που είναι η πίστη 
στην ανθρωποπλαστική δύναμη της κλασικής παιδείας. Σε επιστημονικό ανθρωπισμό, που είναι η 
πίστη στην αντικειμενική αλήθεια. Είναι η αλήθεια που έχει σχέση μόνο με τον άνθρωπο, όχι σαν 
χωριστό άτομο αλλά σαν μέλος μιας ομάδας. 

Ο σύγχρονος ανθρωπισμός θεωρεί πως ο άνθρωπος είναι ή πρέπει να είναι το κέντρο κάθε δρα-
στηριότητας του ίδιου του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη σύγχρονη αυτή αντίληψη είναι ακατανόητη «η 
επιστήμη για την επιστήμη», «η τέχνη για την τέχνη», γιατί οι δύο αυτές δραστηριότητες οφείλουν να 
έχουν σαν κέντρο τους τον άνθρωπο. Ο ανθρωπισμός σε κάθε κοινωνική συγκρότηση αποτελεί το 
συνεκτικό κρίκο του συλλογικού βίου, εφόσον ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται στο εσωτερικό της κοινω-
νίας ως αυταξία. Ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου είναι το πρωταρχικό ιδανικό με βάση το ο-
ποίο αναπτύσσονται προσθετικές σχέσεις (αλληλοβοήθεια, σύμπραξη, συμπαράσταση...) μεταξύ των 
ανθρώπων πάντα με σκοπό την πρόοδο και την ευημερία του συνόλου. 

Στην εποχή μας, που τη χαρακτηρίζει ο πλουραλισμός των απόψεων και των ιδεών, υπάρχουν 
αρκετά ανθρωποκεντρικά φιλοσοφικά ρεύματα (κινήματα ή ιδεολογίες). Τα περισσότερα απ' αυτά 
ξεκινούν από μια κοινή αφετηρία - διαπίστωση ότι οι ανθρωπιστικές αξίες και αρχές έχουν υπο-
βαθμιστεί στις μέρες μας. Η διαφορά τους, σε γενικές γραμμές, συνίσταται στο ότι το καθένα από 
αυτά ακολουθεί και προτείνει μια δικιά του πορεία για να αποκατασταθεί ο άνθρωπος εξαρχής και 
για να βρει η κοινωνία το ανθρώπινό της πρόσωπο. 

Με βάση, λοιπόν, τα κοινά σημεία αυτών των προτάσεων αλλά και τις κατακτήσεις της ανθρωπό-
τητας, κατά τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας, στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μπο-
ρούμε να φτιάξουμε έναν πίνακα ανθρωπιστικών αξιών, προς την κατάκτηση των οποίων πρέπει όλοι 
να στοχεύουμε. 

ΑΑΞΞΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΔΔΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
Ελευθερία (σωματική - οικονομική - πολιτική - πνευματική), ανεξαρτησία, αυθυπαρξία, αυτοδυ-

ναμία, αυτογνωσία, ακεραιότητα, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, συνειδητοποίηση, υπευθυνότητα, συνέπεια 
στην ατομική ζωή. Δημοκρατία, πολυφωνία, αξιοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη. Αλληλεγγύη, αλληλο-
βοήθεια, αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση. Συνεργασία, συμπαράσταση, ομόνοια, αγάπη, συντρο-
φικότητα, συναδέλφωση στην κοινωνική ζωή. Εδαφική ακεραιότητα της κάθε χώρας, εθνική ανε-
ξαρτησία, εθνική αξιοπρέπεια, εθνική υπερηφάνεια στον εθνικό χώρο. Ειρηνική συνύπαρξη, διεθνής 
αλληλεγγύη, διεθνής συνεργασία (οικονομική - πολιτική - πολιτιστική), φιλία των λαών στο διεθνή 
χώρο. 

Ο ανθρωπισμός αποτελεί επιτακτικό αίτημα της εποχής μας, γιατί σήμερα η μηχανοκρατία αδια-
φορεί για τον πνευματικό πολιτισμό. Ο σημερινός άνθρωπος απομακρύνεται από τον ίδιο του εαυτό 
του, δηλαδή αλλοτριώνεται. Η υπερειδίκευση οδηγεί στην πνευματική μονομέρεια. Οι ανθρώπινες 
σχέσεις έχουν εμπορευματοποιηθεί. Ο σημερινός άνθρωπος παγιδεύεται στα γρανάζια των μηχανών, 
μηχανοποιείται. Έτσι εμφανίζεται η αλλοτρίωση του ανθρώπου από τον εαυτό του, από το συνάν-
θρωπο και από την εργασία. 

Ο σημερινός άνθρωπος από σκοπός έγινε μέσο για να πετύχει διάφορους στόχους. Γι’ αυτό εμ-
φανίστηκε ο σύγχρονος ανθρωπισμός, που θέλει να καταπολεμήσει τα ανθρώπινα πάθη και να δημι-
ουργήσει προϋποθέσεις έντιμης ζωής. Ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει να πνιγεί μέσα στις ανέσεις 
του. Γίνεται ωφελιμιστής και κυνηγός των ηδονών. Σήμερα έχουν παραμεριστεί οι πνευματικές και 
ηθικές αξίες και τα άτομα έχουν στραφεί στην απεριόριστη ικανοποίηση των καταναλωτικών αγαθών. 
Ο υλικός ευδαιμονισμός και ο στυγνός ωφελιμισμός έχει κλονίσει την πίστη του σημερινού ανθρώ-
που στις ανώτερες αξίες.  

Η τεχνική, ο θεός τον 20ού αιώνα, απογυμνώνει τον άνθρωπο από τα ηθικά του στηρίγματα με 
αντάλλαγμα τις ψεύτικες ανέσεις. Έτσι παρατηρείται η ασύμμετρη ανάπτυξη των τριών σκελών τον 
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πολιτισμού, που σημαίνει απογείωση του υλικού, στράτευση του πνευματικού στην ύλη και στο κέρ-
δος και μαρασμό τον ηθικού. 

Φαινόμενο που πλήττει την ανθρώπινη αξία είναι η οικολογική καταστροφή που συντελείται 
στις μέρες μας και υποσκάπτει τη βιολογική, την πνευματική και την ψυχική ισορροπία του ανθρώ-
που. Έτσι οι κοινωνίες οδηγούνται στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

Επίσης, παρατηρείται η απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες και αρχές με αποτέλεσμα ο 
άνθρωπος να μένει μετέωρος από ιδανικά, πρότυπα και σκοπούς ζωής.  

Αν και ο άνθρωπος έχει προοδεύσει σε πολλούς τομείς η πείνα και η εξαθλίωση μαστίζουν με-
γάλες μάζες της ανθρωπότητας και προβλέπεται να ενταθούν εν όψει της πληθυσμιακής έκρηξης. 
Είναι εμφανής η καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε πολλά μέρη του κόσμου. 

Στις μέρες μας αναγεννιέται ο ανθρωπισμός, σαν αντίδραση του σύγχρονου ανθρώπου ενάντια 
στις ποικίλες απειλές της ύπαρξής του. Σύμφωνα με το σύγχρονο ανθρωπισμό ο άνθρωπος πρέπει να 
θεωρείται σα μοναδική και ανεπανάληπτη αξία, ποτέ σα μέσο. Τα ανθρωπιστικά ιδεώδη (ελευθερία, 
δίκαιο, ισότητα, αγάπη, ειρήνη, δημοκρατία, μόρφωση..) έχουν ζωτική σημασία και αναλλοίωτη αξία 
στην ωφελιμιστική εποχή μας.  

Απέναντι στην απογοητευτική πραγματικότητα ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να προβάλει σθε-
ναρή αντίσταση. Θα βγει νικητής από αυτή την πάλη, αν δεν αρκείται μόνο στην παραδοχή των αν-
θρωπιστικών αξιών, αλλά αγωνίζεται καθημερινά ώστε να τις κάνει βίωμά του. Κι αυτό γιατί η εποχή 
μας δεν έχει ανάγκη μόνο από θεωρητικές αναλύσεις των συμπτωμάτων της κρίσης της, αλλά κυρίως 
χρειάζεται αγώνες και ορισμένες φορές θυσίες για το ξεπέρασμά της. 

Η κλασική παιδεία είναι ανθρωπιστική. Γι’ αυτό οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν τεράστια σημα-
σία στην τεχνοκρατούμενη εποχή μας. Σκοπός του πολιτισμού δεν είναι η ανάπτυξη της επιστήμης 
και της μηχανής αλλά του ανθρώπου. Τα συνθήματα του σύγχρονου ανθρωπισμού είναι: όχι ο άν-
θρωπος για την πρόοδο, αλλά η πρόοδος για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος εξάρτημα της μηχανής, 
αλλά η μηχανή εξάρτημα του ανθρώπου, όχι ο άνθρωπος αιχμάλωτος του ατομικού συμφέροντος 
αλλά του κοινωνικού. 

 

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
Η εκπαίδευση είναι ένα οργανωμένο σύστημα που στοχεύει στην πνευματική, ψυχική και σωματι-

κή ολοκλήρωση του νέου ανθρώπου, ώστε να τον εξοπλίσει με τα αναγκαία εφόδια που θα του επι-
τρέψουν να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία του και να προσφέρει στη συλλογική ευημερία. Η θέσπιση 
ενός άρτιου εκπαιδευτικού συστήματος είναι θεμελιώδης προσπάθεια των σύγχρονων κοινωνιών, γιατί 
ένα τέτοιο σύστημα επιφορτίζεται με την προσωπική ολοκλήρωση και κοινωνική ένταξη των νεότε-
ρων μελών της ομάδας. Από την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παιδείας εξαρτάται η ατομι-
κή συγκρότηση και η συλλογική ευημερία, η ευόδωση ιδανικών και οραμάτων. Νοητική ανάπτυξη, 
αυξημένη ευαισθησία, στερεή ηθικότητα, είναι οι απαιτήσεις και η προσδοκίες από μια ανθρωπι-
στική εκπαίδευση. 

Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η επιδίωξη της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
η τάση για κατανάλωση υλικών αγαθών και η περιφρόνηση των ηθικών και πνευματικών αξιών. Οι 
προσανατολισμοί αυτοί όχι μόνο δεν έφεραν την ολοκλήρωση και ευτυχία στον άνθρωπο, αλλά τον απογύμνωσαν 
εσωτερικά και πολλαπλασίασαν τους κινδύνους που τον απειλούν. Έτσι για πρώτη φορά αμφισβητείται τόσο 
έντονα η αξία της επιστήμης και της τεχνικής. Βάλλονται ακόμη και από τους πιο ένθερμους υπο-
στηρικτές τους. Κατανοείται από όλους πως δεν είναι δυνατό να αγνοούνται τα δικαιώματα της ψυ-
χής και του πνεύματος. Η παραμέληση της ανθρωπιστικής παιδείας δημιουργεί κενό και αυξάνει τις 
δυσκολίες ομαλής συμβίωσης, επειδή πολλαπλασιάζει τους κινδύνους καταστροφής από την άλογη 
χρήση της τεράστιας υλικής - τεχνολογικής δύναμης. Επικρατεί όλο και περισσότερο ένα κοινό μο-
ντέλο ανάπτυξης, η παγκοσμιότητα του πολιτισμού εδραιώνεται. Σε ανάλογο πνεύμα συγκροτήθηκε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλάθεται μια  Ευρώπη χωρίς σύνορα.    

Η ραγδαία, ίσως ανεξέλεγκτη, επιστημονική πρόοδος επιλύει αρχέγονα μυστήρια. Η προϊούσα 
εξειδίκευση αποκλείει τη σφαιρικότητα της γνώσης, εμποδίζει τον έλεγχο και την εποπτεία του ειδι-
κού για ευρύτερα γνωστικά προβλήματα.    

Η δραματική τεχνολογική πρόοδος προσφέρει επιτεύγματα εξαιρετικής δύναμης. Ο αυτοματι-
σμός ανακουφίζει αλλά και υποκαθιστά τον άνθρωπο. Μεταβάλλονται οι όροι εργασίας. 
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Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταθέτει τα όρια σκέψης και δράσης. Η τελειοποίηση 
των μέσων πληροφόρησης ανατρέπει υφιστάμενες δομές, τα μαζικά μέσα αναδεικνύονται σε φορείς 
εξουσίας. 

Διασαλεύονται παραδοσιακές αξίες, συγχέονται οι ιστορικές έννοιες των κοινωνικών τάξεων, της 
πολιτικής δράσης, της δημοκρατίας. 

Η εκπαίδευση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα, όταν, πέρα από την προσφορά γνώσεων, φέρνει σε 
επαφή το νέο με την ομορφιά, την αλήθεια, την αρετή, αξίες που είναι αποκρυσταλλωμένες στα έργα 
λόγου και τέχνης. Όταν επιδιώκει την αισθητική καλλιέργεια και εξευγενίζει την ψυχή. Έτσι εκλεπτύ-
νει τα αισθήματα, για τη βελτίωση της συμπεριφοράς προς όλους. 

Η εκπαίδευση οφείλει να ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση βασικών ηθικών αρετών (αγάπης, δι-
καιοσύνης, καλοσύνης), για την ενίσχυση της πίστης στην αξία του ανθρώπου και της αγάπης προς 
την ελευθερία. Βοηθάει τον άνθρωπο να κατανοήσει την ιστορική του πορεία, να γνωρίσει την εξέλι-
ξη και τη λειτουργία της κοινωνίας, ώστε να αποκτήσει αυτογνωσία και συνείδηση του ρόλου που 
καλείται να διαδραματίσει. 

Αυτά δε σημαίνουν περιφρόνηση ή άρνηση της αξίας των επιστημονικών και των τεχνολογικών 
επιτευγμάτων. Αυτά εξασφαλίζουν τους υλικούς όρους της ζωής, απομακρύνουν την ανάγκη, το φόβο 
και τον πόνο. Από αυτήν την άποψη έχουν σαφώς ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Εκείνο που ελέγχεται 
είναι ο μονοδιάστατος προσανατολισμός του σύγχρονου ανθρώπου. Αίτημα της εποχής η εξι-
σορρόπηση ανάμεσα στις κατευθύνσεις και τα ενδιαφέροντά μας. Η πνευματικότητα, η καλαισθησία, 
η ψυχική ευγένεια και η ηθικότητα μπορούν να βρουν τη θέση τους ως αξίες σ' έναν κόσμο που επι-
θυμεί και πραγματικά χρειάζεται τις επιστημονικές κατακτήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές. 

Εύλογο είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ανανεώνεται ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των 
καιρών. Δε νοείται πλέον ο αυτάρεσκος εγκλεισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικά ζη-
τήματα. Η παιδεία προετοιμάζει «κοσμοπολίτες» νέους που ανήκουν στη χώρα τους αλλά και στην 
Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Εθνική παιδεία είναι δίχως άλλο αναγκαία, αλλά δεν συγκρούε-
ται με τη διακίνηση ιδεών και πολιτιστικών ερεθισμάτων ανάμεσα στα διαφορετικά έθνη.   

Προϋποτίθεται η τέλεια γλωσσική κατάρτιση με αφετηρία την εθνική γλώσσα. Είναι όμως αίτημα 
της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και επικοινωνιακής πραγματικότητας η γλωσσομάθεια. Η ποιοτική 
και ποσοτική βελτίωση της γενικής παιδείας κατοχυρώνει τους νέους και τον πολιτισμό από τις επι-
κίνδυνες διαστάσεις της εξειδίκευσης. Όμως η γενική παιδεία συμπληρώνεται από τη βαθιά κατάρτι-
ση σε επιστημονικούς τομείς. Αρκεί να συνειδητοποιηθεί ότι κοινωνικές και φυσικές επιστήμες αφο-
ρούν την ενιαία πραγματικότητα.    

Το σχολείο αξιοποιεί την τεχνολογία. Δε νοείται περιφρόνηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
τα οπτικοακουστικά μέσα. Ο άνθρωπος που δε θα ξέρει να τα χειρίζεται θα είναι ο αναλφάβητος του 
μέλλοντος και θα κινδυνεύει να υποταχθεί στην πιο χυδαία χρήση τους. 

Ο δάσκαλος δεν είναι πλέον ούτε αυθεντία ούτε απλός αναπαραγωγός ή αναμεταδότης γνώσεων. 
Είναι ο καθοδηγητής, ο σύμμαχος στον αγώνα του εξανθρωπισμού και της καλλιέργειας. Εμπνέει, 
οξύνει τον κριτικό στοχασμό, αποδεικνύει τη μαγεία της ανθρώπινης κοινωνίας και συνεργασίας, ό-
που η τεχνολογία βοηθητικό ρόλο αναλαμβάνει.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα εμφορείται από ανανεωμένες αξίες και επιδιώκει τον ανθρωπισμό ώστε 
ο άνθρωπος να ανακτήσει την αξία του σε σχέση με την ύλη.  Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
μία επιπλέον διάσταση του σύγχρονου ανθρωπισμού. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ιδίως η αναγνώριση της διαφοράς και της πολιτισμικής παράδοσης και λαού  εγγυώνται ένα γνή-
σιο διεθνισμό. Η δημοκρατική συνείδηση και η ευαισθησία σηματοδοτούν την υπεύθυνη συμμετοχή 
στα κοινά. 

 

ΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΑΑΙΙΔΔΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣΗΗ  
Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του σύγχρονου σχολείου είναι η δημοκρατική διαπαιδαγώ-

γηση των νέων. Κάθε κοινωνικός σχηματισμός διαθέτει μηχανισμούς συνοχής και σταθερότητας τέ-
τοιους που συντελούν στην αναπαραγωγή του. Όσο μάλιστα προοδεύει μια κοινωνία τόσο περισσό-
τερο οργανώνονται και ποικίλλουν αυτοί οι μηχανισμοί. Επόμενο είναι ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει 
ιδιαίτερα ασχοληθεί με τους τρόπους εγκοινωνισμού των μελών της. Ένας καλά οργανωμένος χώρος 
που έχει πολύπλευρες λειτουργίες είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι προορισμένο να ολοκληρώ-
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νει τους νέους ανθρώπους και να τους εντάσσει με τον ομαλότερο τρόπο στην ομάδα, εφοδιάζοντάς 
τους με όλα τα όπλα για μια δημιουργική ζωή. 

Όταν το σχολείο λειτουργεί μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία, κύριος σκοπός του είναι η δια-
τήρηση και διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών μέσα από τι διάπλαση δημοκρατικών πολιτών. Η 
δημοκρατία είναι το πολίτευμα που καταξιώνει τον άνθρωπο, δίνει νόημα στην ελευθερία, ταυτίζεται 
με τον πολιτισμό. Επόμενο είναι να αποτελεί έναν τρόπο σκέψης, έκφρασης, ζωής και να σχετίζεται 
στενά με την εκπαιδευτική πράξη.  

Πριν από όλα το σχολείο προσφέρει γνώσεις και διευρύνει τον νου, τη σκέψη. Και η δημοκρατική 
συνείδηση προϋποθέτει τη γνώση και την κρίση. Καθώς το σχολείο μεταδίδει στο μαθητή τη συσ-
σωρευμένη πείρα της ανθρωπότητας, τον μαθαίνει να σέβεται τις ρίζες του και να αποκτά το αίσθημα 
της ευθύνης για το μέλλον. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα εμπνέει τον νέο άνθρωπο με ιδανικά, του εμφυσά αξίες, όπως ο σεβα-
σμός στον άνθρωπο, η αγάπη στην ελευθερία, η κατανόηση και ανοχή, η ισότητα. Όλες αυτές οι αξί-
ες είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της δημοκρατίας. Μέσα στη σχολική κοινότητα το νέο παιδί εξοικειώνε-
ται με την έννοια της συνεργασίας. Η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η κύρια ευθύ-
νη κάθε δημοκρατικού πολίτη.  

Το σχολείο μαθαίνει στο νέο την τέχνη του διαλόγου. Μόνο μέσα από το διάλογο φωτίζεται η 
αλήθεια, επιλύονται προβλήματα και χαράζεται κοινή στάση. Η δημοκρατία προϋποθέτει το διάλογο 
και μάλιστα τον ουσιαστικό, εποικοδομητικό διάλογο. 

Τέλος η γνώση της ιστορίας, της εθνικής συνέχειας, της πολιτιστικής ταυτότητας αποτελούν το 
αναγκαίο πλαίσιο της πολιτικής ευαισθησίας. Μόνο έτσι ένας μελλοντικός πολίτης μπορεί να αντι-
στέκεται σε τεχνικές χειραγώγησης, στη ρητορεία, στην προπαγάνδα, να διατηρεί την αυτονομία και 
τις αξίες του. 

Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό σύστημα θέτει τα θεμέλια για τη διάπλαση της δημοκρατικής συνείδη-
σης και εξοπλίζει τους μαθητές με όλα τα εφόδια για να γίνουν ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Το 
σχολείο όμως δεν αρκεί ως μόνος παράγοντας δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης, άλλωστε δεν μπορεί 
να υπάρξει δημοκρατία ως προϊόν ενός μόνο θεσμού. Αντίθετα συνεπικουρείται από πολλούς ακόμη.  

Σε πρώτο επίπεδο η δημοκρατική συνείδηση του νέου επηρεάζεται από το οικογενειακό περι-
βάλλον. Μέσα από αυτό παίρνει τα πρώτα διδάγματα από τις σχέσεις ευθύνης, αγάπης, σεβασμού, 
αμοιβαιότητας.  

Ειδικά σήμερα τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καθοριστικό πολιτικό ρόλο αφού έχουν α-
ναδειχθεί σε ισχυρό παράγοντα αγωγής και δυναμικό μηχανισμό που διαμορφώνει την πολιτική συ-
νείδηση των δεκτών. Εάν λειτουργούν ελεύθερα, πολυφωνικά, αντικειμενικά, ποιοτικά τότε αναδει-
κνύονται σε θεμέλιο της δημοκρατίας  

Σοβαρές είναι οι ευθύνες των πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων. Οξύνουν την πολιτική ευαι-
σθησία και χαλυβδώνουν τη δημοκρατική συνείδηση, όταν σέβονται την αλήθεια και προωθούν το 
γνήσιο διάλογο, όταν μετέρχονται ουσιαστικές και διαφανείς διαδικασίες στη χάραξη της πολιτικής 
τους και στην ανάδειξη της ηγεσίας τους. Διαπαιδαγωγούν, επίσης, τους πολίτες οι πολιτικοί τους 
ηγέτες και οι πνευματικοί άνθρωποι, αρκεί να τηρούν τις αρχές και τους θεσμούς του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, να σέβονται τους νόμους, να μην αυθαιρετούν. Τέλος η δημοκρατική ευαισθησία δια-
φυλάσσεται από τη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη όταν λειτουργούν κάτω από τις αρχές της ισονομί-
ας, της ανεξαρτησίας, της επιείκειας. 

Έτσι στερεώνεται το δημοκρατικό πολίτευμα. Κι ένα τέτοιο πολίτευμα προστατεύει με τη σειρά 
του όλους τους παράγοντες που το στερεώνουν. Εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία τους, απομακρύνει 
κάθε απειλή.  

Το δημοκρατικό πολίτευμα προσφέρει γνήσιες και ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Απομακρύνει 
κάθε φραγμό από τη μόρφωση, αφού αυτή είναι φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων. Γενικεύει την παιδεία, την προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως του πολίτες. Το σχολείο αντισταθ-
μίζει τα μειονεκτήματα της κοινωνικής προέλευσης.  

Το δημοκρατικό σχολείο προσφέρει πολύπλευρη μόρφωση-επιστημονική, τεχνική, ηθική, αισθη-
τική-περιορίζει τις βλαπτικές λειτουργίες της εξειδίκευσης και της μονομέρειας. Στις δημοκρατικές 
κοινωνίες μείζων στόχος είναι η διάπλαση γνήσιων ανθρώπων που θα είναι υπεύθυνοι και δραστήριοι 
πολίτες, όχι παθητικοί υπήκοοι. Αν στην πραγματικότητα η δημοκρατία νοσεί και αντίστοιχα το 
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σχολείο αποτυγχάνει σε διακηρυγμένους στόχους δεν είναι από άγνοια ή ανικανότητα, είναι γιατί 
υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες και προτεραιότητες. Έγκειται στον αγώνα του ανθρώπου η κατάκτηση 
μιας γνήσια ανθρωπιστικής και δημοκρατικής κοινωνίας. 

 

ΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΗΗ  
Βασικός φορέας αγωγής είναι η εκπαίδευση, η θεσμοθετημένη από την Πολιτεία έκφραση παιδεί-

ας, η συστηματοποιημένη, οργανωμένη και ενσυνείδητη λειτουργία με την οποία η Πολιτεία προ-
σπαθεί να μετατρέψει τον «Άνθρωπο της Φύσης» σε «Άνθρωπο της Ιστορίας», να τον καταστήσει 
ικανό να κατευθύνει τη νόηση, τη βούληση και τη δραστηριότητά του προς τη συλλογική ευημερία 
και την προσωπική του ολοκλήρωση. Κάθε κοινωνία, στην πορεία της μέσα στον ιστορικό χρόνο, 
επιδιώκει να ελέγχει, να χαράζει, να διασφαλίζει τη συνέχεια και την εξέλιξή της. Η επιδίωξη αυτή 
πραγματοποιείται με τη σταθερότητα των θεσμών της και με την αγωγή των επερχόμενων γενεών, 
που θα γίνουν φορείς των θεσμών και θα εγγυηθούν τη συνέχεια και τη βελτίωση της κοινωνίας. 

Η αξιολόγηση του μαθητή, με τη μορφή κυρίως της βαθμολόγησης, χρησιμοποιείται στις περισ-
σότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και συνδέεται στενά με τους σκοπούς και τους διδακτικούς στό-
χους της: βοηθά τον εκπαιδευτικό να εκτιμήσει τους μαθητές του, καθώς και τη μέθοδο διδασκαλίας 
που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, η αξιολόγηση αμφισβητείται. Ορισμένοι παιδαγωγοί και ψυχολόγοι υ-
ποστηρίζουν ότι πρέπει να καταργηθεί, επειδή εξυπηρετεί μόνο την αυταρχικότητα και την καταπίε-
ση και λειτουργεί σαν μέσο κοινωνικής επιλογής, αφού ευνοεί τις ισχυρότερες οικονομικά τάξεις. 

Η αξιολόγηση τω επιδόσεων των μαθητών αποτελεί μια ηθική επιβράβευση και έχει ως σκοπό να 
ενεργοποιήσει τις εσωτερικές τους δυνάμεις, να ενθαρρύνει τη δημιουργική δραστηριότητα και να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον για εργασία. Αποτελεί ταυτόχρονα κι έναν τρόπο αποτίμησης και ελέγχου 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον αποκαλύπτει αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι διδασκαλίας και 
σε ποιο βαθμό. Κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αποκτηθούν νέες γνώσεις και δεξιότητες. 

Με τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις γίνεται πράξη η επανάληψη, «η μητέρα της μάθησης». Ο μα-
θητής αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του, οργανώνει τη μελέτη του, εντείνει τις προσπάθειές του με 
στόχο να βελτιώσει την επίδοσή του. Η αξιολόγηση έχει διαπαιδαγωγητικό ρόλο: συμβάλλει στην 
κατάκτηση της αυτογνωσίας και στην ωρίμανση της προσωπικότητας, καλλιεργεί την άμιλλα, ευνοεί 
τη συνεργασία και ενισχύει τη συλλογικότητα. Αναπτύσσει την υπευθυνότητα, υπογραμμίζει την ανα-
γκαιότητα της αξιοκρατίας, προετοιμάζει για την κοινωνική ζωή. Απουσία αξιολόγησης σημαίνει α-
πουσία κινήτρων και ισοδυναμεί με την αδιαφορία, την ανία, την παθητικότητα, τη στασιμότητα.  

Από την άλλη το σχολείο βασίζεται στην τυπική ισότητα ευκαιριών στη μόρφωση. Λειτουργεί ι-
σοπεδωτικά αντιμετωπίζοντας τους μαθητές σαν ένα ομοιογενές σύνολο και αποσιωπώντας την αλή-
θεια ότι η κοινωνική τους προέλευση τους διαφοροποιεί ως προς τις ευκαιρίες για μόρφωση. 

Η σχολική επίδοση του μαθητή είναι, σε μεγάλο βαθμό, συνάρτηση της επαγγελματικής κατά-
στασης, των συνθηκών διαβίωσης, του πνευματικού επιπέδου των γονέων. Κάθε οικογένεια μεταδίδει 
στα παιδιά της ένα μορφωτικό κεφάλαιο κι ένα σύστημα αξιών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρό-
λο στη στάση και συμπεριφορά τους στο σχολείο. 

Ο τρόπος αξιολόγησης είναι μονόπλευρος, συνιστά μια ποσοτική καταμέτρηση και δε λαμβάνει 
υπόψη του την προσωπικότητα του μαθητή, ενώ συχνά επηρεάζεται από συγκυριακούς παράγοντες: 
απουσία αξιοκρατίας, έλλειψη αντικειμενικότητας, χρήσης βαθμού σαν μέσου επιβολής... 

Ευνοούνται οι μαθητές που προέρχονται από τις ισχυρότερες οικονομικά κοινωνικές τάξεις, εφό-
σον, αποτελεί μηχανισμό ελέγχου της συμμόρφωσης των μαθητών στις «αξίες» των κυρίαρχων κοι-
νωνικών τάξεων, όπως αναπαράγονται  στο σχολείο. Η αξιολόγηση νομιμοποιεί στις συνειδήσεις των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων το διαχωρισμό των μαθητών σε κατηγορίες («άριστοι», 
«μέτριοι»...), εδραιώνοντας τη σχολική και κατ’ επέκταση την κοινωνική ιεραρχία. 

Οι εξετάσεις και η βαθμολόγηση παγιδεύουν εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο των ανελα-
στικών Αναλυτικών Προγραμμάτων, αφού η άκριτη αποδοχή και η στείρα απομνημόνευση των πα-
ρεχόμενων γνώσεων εγγυάται την «επιτυχία». Εμποδίζουν, έτσι, την εκδίπλωση εγγενών δυνατοτήτων, 
τον πλουραλισμό στη διαπαιδαγώγηση, την έρευνα, τη γενικότερη καλλιέργεια. Έτσι προκαλείται 
σύγχυση μέσων και σκοπών: Οι εξετάσεις ανάγονται σε σκοπό της εκπαίδευσης, δημιουργώντας 
στους μαθητές την εντύπωση ότι δε διαβάζουν για να μάθουν, αλλά για να εξετάζονται. Στατιστικές 
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έρευνες δείχνουν ότι το 80% των γνώσεων που αποκτήθηκαν για τις εξετάσεις λησμονιούνται σε διά-
στημα μικρότερο τους ενός χρόνου. 

Δημιουργούνται αρνητικές προϋποθέσεις που έρχονται σε σύγκρουση με τους βασικούς στόχους 
της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια για ατομική ανάδειξη καλλιεργεί κλίμα βαθμοθηρίας και ανταγωνι-
σμού, οδηγεί στην αλλοτρίωση της μαθητικής νοοτροπίας και στη  χρήση αθέμιτων μέσων και, πα-
ράλληλα, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια. 

Οι αποτυχίες κλονίζουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών και τους οδηγούν στο περιθώριο της 
σχολικής και αργότερα της κοινωνική ζωής. Η σχολική αποτυχία συχνά καταλήγει στην καθολική 
αποτυχία. 

Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθητή στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο αποτυπώνεται, στη Μέση και 
Ανώτερη βαθμίδα τουλάχιστον, με έναν αριθμό, ο οποίος εκ προοιμίου δεν μπορεί να περικλείσει 
την προσωπικότητα του μαθητή και να σκιαγραφήσει τη συνολική του προσπάθεια και παρουσία στο 
χώρο του σχολείου. Ωστόσο, η καθολική απουσία επαίνων, διακρίσεων, χαρακτηρισμών...θα οδηγή-
σει στην απουσία ενδιαφέροντος, στην αδράνεια, στην έλλειψη αξιοκρατίας, στην ομοιομορφοποίη-
ση, στην ισοπέδωση της ατομικότητας. 

Η αξία ή η απαξία ενός μέτρου έγκειται στον τρόπο χρήσης του. Κρίνεται αναγκαία η συνειδητο-
ποίηση, από μαθητές, γονείς, λειτουργούς της εκπαίδευσης, της αναγκαιότητας της αξιολόγησης, της 
χρησιμότητας και της λειτουργικότητάς της ως μέσου που θα αποτελέσει κίνητρο για ενεργοποίηση 
και τρόπο άμιλλας, και όχι σαν αυτοσκοπού. 

Επιβάλλεται η ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να κατανοήσουν τη 
μοναδικότητά της προσωπικότητας του κάθε μαθητή και σεβόμενοι του προσωπικούς του ρυθμούς 
απόκτησης γνώσεων, να επιδιώξουν την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής σχέσης τους και την 
ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία. 

Η διερεύνηση των κριτηρίων αξιολόγησης, με την ενσωμάτωση νέων ποιοτικών συνιστωσών που 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών θεωρείται σκόπιμη, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο έλεγ-
χος της κριτικής, εκφραστικής και δημιουργικής ικανότητας του μαθητή, όσο και η εκτίμηση της 
διαδικασίας ωρίμανσής του στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου.  

Η σημερινή μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος, με τον ανταγωνισμό και την πιεστική παρα-
γωγικότητα στη μορφή των εργασιών, των εξετάσεων και στο κυνήγι των βαθμών, αντικαθρεφτίζει τη 
μορφή και δομή της κοινωνίας μας. Η προσπάθεια εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτι-
κού συστήματος με τη συνολική κατάργηση της αξιολόγησης συνιστά μετάθεση και διαιώνιση των 
προβλημάτων της. 

 

ΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
Ο όρος αξιοκρατία δηλώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάληψη αξιωμάτων και θέσεων, 

δημοσίων ή μη, η αναγνώριση και η επιβράβευση προσπαθειών γίνονται με βάση την προσωπική 
αξία του καθενός, χωρίς να παρεμποδίζονται από την καταγωγή, το πλούτο, την πολιτική ιδεολογία 
την κοινωνική του θέση. Αντίθετες έννοιες είναι: η αναξιοκρατία, το ρουσφέτι, ο νεποτισμός, ο φαβο-
ριτισμός. Η αξιοκρατία ορθά χαρακτηρίστηκε βασικό θεμέλιο κάθε δημοκρατικής και ευνομούμενης 
κοινωνίας και ουσιαστικός παράγοντας για την πρόοδο των ατόμων και τη σωστή λειτουργία των 
κοινωνιών.  

Το άτομο αποκτά κύρος, θάρρος, αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις προσωπικές του δυνάμεις και 
διαμορφώνει τις φιλοδοξίες του, που αγωνίζεται να τις πραγματοποιήσει με βάση τις δυνάμεις αυτές. 
Παράλληλα, οδηγείται στην αυτογνωσία και στην επίγνωση των πραγματικών αδυναμιών, τις οποίες 
προσπαθεί να αποβάλλει, αλλά και των ικανοτήτων του, που τις επιστρατεύει για την επίτευξη του 
στόχου του. 

Το άτομο ηθικοποιείται και ολοκληρώνει την προσωπικότητά και το χαρακτήρα του με βάση τις 
αξίες που προβάλλονται (υπευθυνότητα, συνέπεια, ήθος, ευσυνειδησία, εντιμότητα). Η αξιοκρατία 
οδηγεί στη συναισθηματική πλήρωση και στην προσωπική ικανοποίηση, εφόσον το άτομο δικαιώνε-
ται απέναντι στον εαυτό του και αναγνωρίζεται κοινωνικά ανάλογα με τις προσπάθειες που κατέβαλε.  

Προσδίδει αίσθημα ασφάλειας για το μέλλον του, για μια σταδιοδρομία που μπορεί να την οργα-
νώσει και να την προγραμματίσει. Συνιστά κίνητρο για ενεργοποίηση των δυνάμεων, μεγαλύτερη 
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προσπάθεια, ανάληψη πρωτοβουλιών και αύξηση της αποδοτικότητας του ατόμου, εγείρει την αγωνι-
στικότητά του με την οποία αντιμάχεται κάθε εμπόδιο για την πραγμάτωση των στόχων του. 

Αναπτύσσεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Καλλιεργείται η κοινωνική συ-
νείδηση, τα άτομα κοινωνικοποιούνται ομαλά και αισθάνονται οργανικά δεμένα με το κοινωνικό σύ-
νολο, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η συνεργασία και η αλληλεγγύη και να προάγεται η κοινωνική 
συμβίωση.  

Εξασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία και η δικαιοσύνη, ενώ, παράλληλα, μειώνονται οι κοινωνι-
κές και ταξικές ανισότητες και οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των πολιτών. Αξιολογούνται οι πολί-
τες με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ικανοποιείται το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα και ανα-
πτύσσεται εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και πολιτειακούς νόμους.  

Τοποθετούνται στην κρατική μηχανή οι άξιοι και ικανοί πολίτες, οργανώνεται η πολιτεία και επα-
ληθεύεται το γνωμικό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», με αποτέλεσμα την αναβάθ-
μιση των παρεχομένων υπηρεσιών και την άριστη λειτουργία της πολιτείας. Δημιουργούνται πρότυπα 
ήθους και εργατικότητας προς μίμηση, αφού όλοι γνωρίζουν ότι μόνο αυτά παίζουν ρόλο για την 
ανάληψη κάποιου αξιώματος.  

Η αξιοκρατία στηρίζει τη δημοκρατία, διαμορφώνει το δημοκρατικό ήθος των πολιτών, διασφα-
λίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς, αναβαθμίζει την πολιτική ζωή αφού οι άριστοι των πολιτών α-
σκούν την εξουσία προς όφελος τους συνόλου. Γενικότερα, η κοινωνία ευδοκιμεί και προοδεύει σε 
όλους τους τομείς (ανάπτυξη της παιδείας, της επιστήμης, των τεχνών, της πολιτικής, της οικονομίας, 
του βιοτικού επιπέδου). 

Σήμερα, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο της αναξιοκρατίας ή της έλλειψης ορθών κριτηρίων 
επιλογής των στελεχών της διοίκησης ή της εργασίας. Η απουσία της αξιοκρατίας οφείλεται στη 
νοοτροπία των σύγχρονων Νεοελλήνων, με την οποία το ρουσφέτι -κατάλοιπο της περιόδου της 
τουρκοκρατίας- αποτελεί κλειδί για την ανάδειξη και την καταξίωση.  

Σοβαρός παράγοντας είναι και η έλλειψη παιδείας αλλά και αληθινής κοινωνικής αγωγής και κοι-
νωνικής συνείδησης, που ευνοούν τον ατομικισμό και την ικανοποίηση τω προσωπικών στόχων και 
συμφερόντων ανεξάρτητα από το κοινωνικό όφελος.  

Επιπλέον η επικράτηση ευδαιμονιστικού και ωφελιμιστικού πνεύματος, η προσήλωση στην ύλη 
και η θεοποίηση του χρήματος ερμηνεύουν προσπάθειες για επιτυχία του επιδιωκόμενου στόχου με 
θεμιτό ή αθέμιτο μέσο. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η ανεργία τροφοδοτούν την επιζήτηση της 
σταδιοδρομίας του ατόμου με κάθε μέσο. Τα ανθρώπινα πάθη και οι αδυναμίες όπως ο εγωισμός, η 
αυτοπροβολή, η φιλαυτία και η φιλαρχία υπερνικούν τις ηθικές αξίες. 

Οι διάφοροι πολιτικοί και οικονομικοί κύκλοι με παρασκηνιακές δραστηριότητες προωθούν τους 
«δικούς» τους ανθρώπους προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους. 

Η διαμόρφωση μιας αξιοκρατικής κοινωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από ορισμένες 
συνθήκες: 

Ανθρωπιστική παιδεία, που θα συντελέσει στην ελεύθερη ανάπτυξη των στοιχείων που συγκροτούν 
μια ολοκληρωμένη και ηθική προσωπικότητα. Κοινωνική αγωγή των νέων από τους φορείς κοινωνι-
κοποίησης (οικογένεια, σχολείο...),που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ισχυρής κοινωνικής συνείδησης 
και στην ομαλή τους κοινωνικοποίηση μέσα από την ελεύθερη ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δε-
ξιοτήτων τους. 

Προβολή των ικανών και καταξιωμένων πολιτών. Ικανοί πολιτικοί άρχοντες που θα διασφαλίσουν 
τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και θα εφαρμόσουν μέσα από την συμπεριφορά τους την 
αρχή της αξιοκρατίας. 

 

ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    
Η εξέλιξη, που φυσιολογικά συντελείται με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζει ασφαλώς τον άν-

θρωπο, τις πολιτιστικές αξίες και τη γλώσσα του, τη χρησιμοποιούμενη ορολογία. Στην περίπτωση 
των όρων «συναγωνισμός - ανταγωνισμός», που άλλοτε σχεδόν ταυτίζονταν, η εξέλιξη αυτή υπήρξε 
καταλυτική. Σήμερα, η εναλλακτική χρήση ή η επιπόλαιη σύγχυσή τους θεωρείται πια εκφραστικό 
λάθος. Συγκεκριμένα, «συναγωνισμός» (συν+αγωνίζομαι=αγωνίζομαι από κοινού, δίπλα σε κάποιον) 
καλείται η εποικοδομητική προσπάθεια για την ανάδειξη της αξίας ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας 
αποκλειστικά μέσω της προσφοράς αξιόλογου κοινωφελούς έργου. Αντίθετα, ο ανταγωνισμός (α-
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ντι+αγωνίζομαι= αγωνίζομαι απέναντι, εναντίον) χαρακτηρίζεται από τη διαρκή επιδίωξη της προ-
σωπικής προβολής, αν και φαινομενικά ενδέχεται να εξυπηρετεί έναν κοινό στόχο. Ήδη από τον 
προσδιορισμό των δύο εννοιών διαπιστώνουμε τις βασικότερες διαφορές τους. 

Στο συναγωνισμό κινητοποιούνται οι πιο γνήσιες και δημιουργικές ανθρώπινες δυνάμεις, θετικά 
συναισθήματα, απαραίτητες ηθικές αρχές και αρετές (ευθύτητα, εντιμότητα, επιμονή, πειθαρχία 
κ.λ.π.), ευνοείται η συνεργασία, επιδιώκεται ο διάλογος, η ειλικρινής επικοινωνία. Στον ανταγωνισμό 
είναι συχνή η στήριξη σε πλασματικά στοιχεία υπεροχής και χαρακτηριστικές οι υποχθόνιες μεθο-
δεύσεις, που υποκινούνται από την απουσία ηθικών ερεισμάτων. 

Οι συναγωνιζόμενοι επιδιώκουν το κοινό συμφέρον, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ταυτό-
χρονα τη διάκριση της αληθινής αξίας, της προσφοράς, της ακέραιης προσωπικότητας. Οι ανταγωνι-
ζόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάδειξη της επιφανειακής συνήθως αξίας και την προ-
σωπική τους επιβολή. 

Επειδή στο συναγωνισμό και η ίδια η προσπάθεια αποτελεί αυτοδύναμη αξία, τα αποτελέσματα 
θεωρούνται ωφέλιμα, ακόμη κι αν ο τελικός σκοπός δεν εκπληρωθεί. 

Αντίθετα, ο ανταγωνισμός έχει πάντοτε αμφισβητούμενα αποτελέσματα, γιατί καταστρέφει τις δι-
απροσωπικές σχέσεις, αλλοτριώνει τον άνθρωπο και διαβρώνει όλους τους τομείς της ζωής. Ο εντο-
πισμός των διαφορών του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού καθιστά έμμεσα κατανοητή την αδυ-
ναμία του σύγχρονου ανθρώπου να «συναγωνιστεί». Δυστυχώς, το πνεύμα, οι ιδιαίτερες συνθήκες της 
εποχής είναι τέτοιες, που λογικά ευνοούν την κυριαρχία του ανταγωνισμού. 

Καθώς το χρήμα έχει αναχθεί σε υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής και η επιδίωξη του προσω-
πικού συμφέροντος σε αυτονόητη ανάγκη, ο σεβασμός στο συνάνθρωπο έχει ατονήσει, η ανθρώπινη 
ύπαρξη απλώς παρακάμπτεται ή χρησιμοποιείται ως μέσο για την ικανοποίηση φιλοδοξιών. 

Η σύγχρονη τεχνολογία κατέστησε εφικτή την επιτυχία κάθε υλικού στόχου χωρίς ιδιαίτερη προ-
σπάθεια. Κατ’ αναλογία τα πρότυπα, που προβάλλονται και αντιγράφονται σήμερα στηρίζουν την 
αίγλη τους σε επιφανειακά στοιχεία ή στη συμβολή αθέμιτων παραγόντων, πάντως όχι στην καταβο-
λή ουσιαστικής προσπάθειας. 

Η κατάρρευση των αξιών, η απομυθοποίηση των πάντων και η σύγχυση των ρόλων, που χαρα-
κτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, παρέχουν τυπικά στον οποιονδήποτε την ευχέρεια να είναι ό,τι 
δηλώνει κι επομένως δημιουργούν την επιθυμία κυριαρχίας. 

Η αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, η ανεργία, το καθεστώς της ευνοιοκρατί-
ας, η κρίση των διαπροσωπικών σχέσεων, τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα, εμφανίζουν τον ανταγω-
νισμό ως βασικό τρόπο επιβίωσης, μοναδικό μέσο αυτοάμυνας. 

Η ίδια η οικογένεια διδάσκει τον ανταγωνισμό, καθώς τα ενήλικα μέλη της, τα πρότυπα των νέων, 
αναλώνουν τις δυνάμεις τους, για να επιβληθούν στον εργασιακό, κοινωνικό, και κάποιες φορές στον 
ίδιο οικογενειακό χώρο, ενώ ακούσια ή εκούσια προτρέπουν τους νέους να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμά τους.  

Η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος υποθάλπει τη δημιουργία ανταγωνιστικού κλίματος, 
εφόσον η γνώση προβάλλεται μόνο ως μέσο επικράτησης εντός κι εκτός του σχολικού χώρου. Εκτός 
αυτού οι στερήσεις, στις οποίες υποβάλλονται τα άτομα λόγω της μακροχρόνιας και απόλυτα ειδι-
κευμένης εκπαίδευσης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. 

Η απουσία δημοκρατικού πνεύματος από την καθημερινή δραστηριότητα ουσιαστικά καταργεί 
την εμπιστοσύνη στην αληθινή αξία του ανθρώπου και δεν ευνοεί τη συνεργασία ούτε συμβάλλει στην 
επίγνωση των δικαιωμάτων και των καθηκόντων του πολίτη. Επειδή η σύγχρονη ζωή είναι μονότονη 
και το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου πολύ περιορισμένα, ο ανταγωνισμός δίνει την ψευδαί-
σθηση της εναλλαγής της δράσης. 

Η έλλειψη ή η μη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνδυασμό με την αποκοπή 
του ανθρώπου από τη φύση συμβάλλουν στην επικράτηση της αντίληψης πως ό,τι αξίζει στη ζωή είναι 
η προσωπική επιβολή με κάθε μέσον. 

Εξαιτίας της δράσης κάποιων ειδικών ψυχικών παραγόντων, του άγχους για το μέλλον, κάποιων 
συμπλεγμάτων ανωτερότητας ή κατωτερότητας της έλλειψης στοργής, οικογενειακής και φιλικής α-
γάπης, ορισμένων τραυματικών εμπειριών και απογοητεύσεων, μπορεί το άτομο να προσπαθήσει 
μέσω του ανταγωνισμού να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του και να νιώσει ασφαλές. Ο πόθος της α-
θανασίας στιγματίζει το χαρακτήρα και τις ενέργειες του παντοδύναμου σύγχρονου ανθρώπου, που 
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κινείται ανταγωνιστικά και συσσωρεύει διακρίσεις προκειμένου να λησμονήσει το φθαρτό και εφήμε-
ρο της ύπαρξής του. 

Ο ανταγωνισμός, λοιπόν, έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας. Ο εργασιακός χώρος, η πολιτική σκηνή, 
το σχολείο, η οικογένεια, ακόμη και η Εκκλησία έχουν μεταμορφωθεί σε πεδία μαχών. Μοναδικός 
υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή, φυσικά, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος με τον εγωισμό και της επιπο-
λαιότητά του. Επομένως, μόνος αυτός μπορεί να αποφασίσει πια να συναγωνίζεται και να δημιουργεί 
και όχι να ανταγωνίζεται και να καταστρέφει. 

 

ΟΟ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    
Ο αθλητισμός γεννήθηκε από την ίδια την ανθρώπινη φύση. Η κίνηση είναι η αδιάψευστη μαρτυ-

ρία για την ζωή κάθε έμβιου όντος, είναι ένα στοιχείο που δηλώνει την ύπαρξη κάθε οντότητας. Η 
αρχαιοελληνική σκέψη είχε διατυπώσει την παραπάνω αλήθεια («κίνησις ζωή εστίν»), η οποία επε-
κτάθηκε και ερμηνεύτηκε και από νεότερους. Οι λέξεις αθλητισμός και αθλητής παράγονται από το 
«άθλος», που σημαίνει κοπιαστικό έργο, εντατική προσπάθεια. Στα πλαίσια των συγχρόνων κοινω-
νιών, οι αθλητικές εκδηλώσεις περιέχουν ένα νόημα βαθύτατα κοινωνικό. Οι αθλητές ως άτομα ή οι 
αθλητικές ομάδες αντιπροσωπεύουν μία περιοχή, μία κοινωνία, μία χώρα. Ο αθλητισμός-κυρίως ως 
θέαμα και όχι τόσο ως πρακτική-επηρεάζει βαθύτατα πολυπληθή σύνολα ανθρώπων. 

Κατά την ανάπτυξη αυτής της ενότητας θα δοθεί έμφαση στην επίδραση που δέχεται από τον α-
θλητισμό η ανθρώπινη οντότητα. Η προσωπικότητα αποτελείται από βασικές ομάδες ιδιοτήτων (νο-
ητικές, σωματικές, ηθικές, ψυχικές-συναισθηματικές), που συνδέονται και συνθέτουν ένα οργανικό 
σύνολο, την ανθρώπινη υπόσταση. Η ανάπτυξη όλων των στοιχείων που αποτελούν την προσωπικό-
τητα, πρέπει να είναι -και δια μέσου του αθλητισμού- όσο το δυνατό ισόρροπη.  

 Ως προς την ανάπτυξη του σώματος, η συνεισφορά του κρίνεται ως θετική. Οι σωματικές ιδιότη-
τες  αναπτύσσονται και η υγεία διασφαλίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό. Τα ηθικά στοιχεία, που κυρίως 
πηγάζουν από την τάση του ανθρώπου για συμβίωση, δηλαδή ιδιότητες όπως η άμιλλα, η αλληλο-
βοήθεια, η φιλία, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη του αθλητή, που έχει ενστερνιστεί τις 
αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι». Οι αθλητικές εκδηλώσεις, γενικά μπορούν να προωθήσουν την ιδέα της 
συνεργασίας.  

Ο άνθρωπος λειτουργεί συναισθηματικά και βιώνει -συχνά με υπέρμετρη ένταση-τις ψυχικές του 
ιδιότητες. Η χαρά, η λύπη, ο φόβος, η αγωνία στοιχεία που, αναμφισβήτητα, βιώνονται διαμέσου του 
αθλητισμού, τόσο από τον άνθρωπο-αθλητή, όσο και από τον άνθρωπο-θεατή) «καθαίρουν» συναι-
σθηματικά τα σύγχρονο άτομο, που κατατρύχεται από έναν τρόπο ζωής, ο οποίος επιβάλλει τη «στυ-
γνή λογική» ως βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Κάθε άθλημα παρουσιάζει δυσκολίες και απρόοπτα, που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν χωρίς 
πνευματική εγρήγορση. Το «πνεύμα» του αθλητή πρέπει να είναι ενεργό, διαφορετικά δυσκολεύει 
υπέρμετρα η προσπάθειά του προς τη επιτυχία.    

Εκείνο, που πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί, είναι ότι η άθληση χρειάζεται να θεωρηθεί απαραίτητο 
όπλο του ανθρώπου, στην προσπάθειά του για ολοκλήρωση.  Αυτή ακριβώς ήταν η οπτική των Αρ-
χαίων Ελλήνων. Ίσχυε το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» και όσοι όρισαν ως αυτοσκοπό την μονόπλευ-
ρη καλλιέργεια του σώματος («αθληταί εξ επαγγέλματος»), γνώρισαν την κατάκριση από τα υψηλότε-
ρα πνεύματα του κλασικού κόσμου (Σόλων, Ιπποκράτης, Πλάτων, Ευριπίδης). 

Επιπλέον, κάθε αθλητής ή σωματείο εκπροσωπεί μία πόλη, μία γεωγραφική περιοχή, μία χώρα ή 
και μία πολιτική ή θρησκευτική ιδεολογία, όπως συμβαίνει με κάποια σωματεία σε χώρες του εξωτε-
ρικού. Είναι επόμενο, κατά τη διαδικασία του αθλητικού αγώνα, να έρχονται σε επαφή και οι χώροι 
που εκπροσωπούν οι διαγωνιζόμενοι αθλητές. 

Πολύ ισχυρή η επίδρασή του στο οικονομικό επίπεδο της σύγχρονης κοινωνίας. Οι περισσότεροι 
τομείς του αθλητισμού χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό. Τα χρηματικά έσοδα, που προσπορί-
ζονται από αθλητικές εκδηλώσεις οι διοργανωτές τους, είναι πολύ μεγάλα (τηλεοπτικά και ραδιοφω-
νικά δικαιώματα μετάδοσης, διαφημίσεις, προγνωστικά αγώνων, εμπορική και οικονομική κίνηση 
στους τόπους διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων). Εκτός από τους επαγγελματίες αθλητές, υπάρχει 
πλήθος ανθρώπων που ασκούν επαγγέλματα, τα οποία άμεσα συνδέονται με τον αθλητισμό (προπο-
νητές, ειδικευμένοι δημοσιογράφοι, φροντιστές, προσωπικό σταδίων). 
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Η εξάπλωση του αθλητισμού βοήθησε την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. Ο τρόπος προ-
ετοιμασίας των αθλητών χαρακτηρίζεται πλέον ως επιστημονικός. Η αθλητική ιατρική αναπτύσσεται 
με γοργούς ρυθμούς (υποκρύπτοντας όμως και κάποιες «παρενέργειες», όπως η λήψη απαγορευμένων 
ουσιών από αθλητές), ενώ ορισμένες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ψυχο-
λογία) διευρύνουν το πεδίο μελέτης τους, εξετάζοντας ανθρώπινες συμπεριφορές στη διάρκεια αθλη-
τικών εκδηλώσεων. Η απαίτηση μετάδοσης σπουδαίων αθλητικών γεγονότων και γρήγορης ενημέ-
ρωσης για αθλητικά δρώμενα συνέτεινε σε μικρό βαθμό στην εξέλιξη των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, ενώ πρόοδος διαπιστώθηκε και στους τομείς κατασκευής αθλητικών χώρων (στάδια, γυμνα-
στήρια)  και οργάνων μέτρησης επιδόσεων (ηλεκτρονικά χρονόμετρα, πίνακες). 

Ο αθλητισμός μπορεί να συντείνει στη σύσφιξη διαπροσωπικών ή και διακρατικών σχέσεων, αλλά 
δίνει και αφορμή για βίαιες συγκρούσεις, για δημιουργία τεχνητής έχθρας και μισαλλοδοξίας και για 
ακραίες, γενικά ενέργειες που συνιστούν αρνητικά φαινόμενα. Επειδή όμως, ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής δημιουργεί ασφυκτικό κλοιό γύρω από το άτομο, ο αθλητισμός αποτελεί για πολλούς μέσο ψυ-
χολογικής εκτόνωσης. Έτσι εντοπίζονται φαινόμενα (βία στα γήπεδα, υπερβολές του αθλητικού Τύ-
που, ειδωλοποίηση αθλητών, συνεχής ενασχόληση με τον αθλητισμό και «φυγή» από την πραγματι-
κότητα), που επιδρούν αρνητικά στη ζωή και την εξέλιξη της κοινωνίας. 

Ο αθλητισμός συνδέεται και με τον πολιτικό χώρο, γιατί αφ’ ενός αποτελεί πεδίο πολιτικής αντι-
παράθεσης (πράξη, αναμφισβήτητα κατακριτέα), αφ’ ετέρου χρησιμοποιείται από απολυταρχικές 
πολιτικές εξουσίες για αποπροσανατολισμό του λαού από τα πραγματικά του προβλήματα.    

Ο εκπαιδευτικός του ρόλος, τέλος, δεν είναι αμελητέος, ιδίως ως προς τους αθλούμενους. Η εξά-
σκηση των αθλημάτων ευνοεί την ανάπτυξη της πειθαρχίας, της συνεργασίας, της αγωνιστικότητας 
και στοιχείων που βοηθούν το νεαρό κυρίως άτομο στην κοινωνικοποίησή του. 

Ο αθλητισμός να επηρεάζει όχι μόνο ως θέαμα τον άνθρωπο, αλλά και ως πρακτική. Έτσι, δεν θα 
ενεργοποιεί μόνο το παραμελημένο -και «αχρηστεμένο» από το σύγχρονο τρόπο ζωής- σώμα του, 
αλλά θα μπορούσε να δεχτεί και την εκπαιδευτική επίδραση του αθλητισμού. 

Θα ήταν ουτοπικό να προταθεί η εξάλειψη κάθε ίχνους εμπορευματοποίησης από τον αθλητισμό. 
Στην εποχή μας, οι οικονομικές διεργασίες είναι αναπόφευκτες, δεν θα πρέπει, όμως, να αλλοτριώ-
νουν την αθλητική ιδέα, έτσι που να δίνεται η εντύπωση ότι το «χρήμα» έχει πρωτεύουσα σημασία 
και όχι το αθλητικό γεγονός.  

Θα ήταν ορθό να υποστηριχτεί ότι πρέπει να αναληφθεί προσπάθεια από κοινωνικούς και αθλητι-
κούς φορείς με σκοπό να εξοβελιστεί το πολιτικό συμφέρον από τον αθλητισμό. 

Η πολύπλευρη ενημέρωση και η κατάλληλη Παιδεία είναι στοιχεία απαραίτητα και για τον άν-
θρωπο -αθλητή και για τον άνθρωπο -θεατή. Ο αθλητής οφείλει να συμπεριφέρεται υποδειγματικά 
και να μην προκαλεί το κοινό αίσθημα. Ο θεατής επιβάλλεται να κατανοήσει ότι ο αθλητισμός ενέχει 
στη ρίζα του την έννοια της «παιδείας» (παιχνίδι) και είναι υπαρκτές οι πιθανότητες και για νίκη, αλλά 
και για ήττα, τόσο για καλή απόδοση των αθλητών, όσο και για αποτυχημένη εμφάνισή τους. Εάν 
γίνει κατορθωτό αυτές οι ιδέες να αποτελέσουν στόχο για το σύγχρονο άνθρωπο, τότε υπάρχουν βά-
σιμες ελπίδες για αποφυγή της βίας, των εκτρόπων στους αθλητικούς χώρους και γενικά των φαινομέ-
νων, που υποβιβάζουν την αξία της ανθρώπινης οντότητας. 

 

ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  
Πέρα από την περιέργεια, την εγγενή ανάγκη του ανθρώπου για γνώση και επικοινωνία, καθώς και 

την αναζήτηση εμπειριών, η αύξηση της τουριστικής κίνησης στην εποχή μας οφείλεται σε ποικίλους 
παράγοντες, άμεσα συνδεδεμένους με το χαρακτήρα του σύγχρονου πολιτισμού. 

Η ανάπτυξη των συγκοινωνιακών μέσων επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση.  
Καθοριστικός είναι ο ρόλος της διαφήμισης για την ανάπτυξη του τουρισμού, αφού προβάλλονται 

τα αξιοθέατα, οι φυσικές ομορφιές, αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες μιας χώρας. 
Η διαμόρφωση προσιτών τιμών για μετάβαση και για διανομή, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από 

δημόσιους φορείς, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις οικονομικά ασθενείς τάξεις. 
Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου (Σαββατοκύριακα, αργίες, άδειες) τονώνει την τουριστική προ-

σέλευση. 
Ο χαρακτήρας της σύγχρονης εργασίας και γενικότερα ο έντονος και καταπιεστικός χαρακτήρας 

της ζωής-ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα-οδηγεί στην αναζήτηση ανάπαυλας και ψυχαγωγίας. 
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Τέλος, η ενοποίηση της Ευρώπης ευκολύνει τη διέλευση τουριστών ανάμεσα στις χώρες-μέλη της. 
Ο τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, Ειδικότερα εισάγεται συνάλλαγ-

μα, διακινείται το χρήμα. Επιπλέον, δημιουργούνται αναπτυξιακά έργα (δρόμοι, συγκοινωνίες, ξενο-
δοχειακά συγκροτήματα....) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, με αποτέλεσμα την απα-
σχόληση εργατικού δυναμικού, αλλά και την αναβάθμιση της υπαίθρου. Εκσυγχρονίζονται και βελ-
τιώνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα εμφανίζονται νέα επαγγέλματα. Άμεση συνέ-
πεια αποτελεί η αύξηση του πλούτου και γενικότερα η άνοδος του βιοτικού επιπέδου. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος του τουρισμού στην τόνωση της κοινωνικότητας και στη διαμόρφωση 
υγιών διακρατικών σχέσεων, αφού με την επαφή και γνωριμία των λαών αίρονται οι διάφορες προκα-
ταλήψεις και ενισχύονται οι δεσμοί φιλίας. 

Επιπλέον, ικανοποιούνται μορφωτικές ανάγκες, διευρύνονται οι γνώσεις, προσεγγίζεται η πολιτι-
σμική παράδοση κάθε λαού (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορία, ήθη και έθιμα). Η ψυχαγωγία, 
η ηρεμία και η ανασύσταση δυνάμεων, που επιφέρει ο τουρισμός, συμβάλλουν στην ψυχική ισορρο-
πία. 

Σοβαρά είναι τα αλλοτριωτικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσει ο τουρισμός. Το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στο εύκολο και γρήγορο κέρδος, Συχνά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι υποδεέστερες 
από τις επαγγελλόμενες, αφού κύρια επιδίωξη αποτελεί ο τυχοδιωκτισμός και η απόκτηση πλούτου 
με την ελάσσονα προσπάθεια. Διαμορφώνεται, λοιπόν, ολόκληρη παραοικονομία σε βάρος, κυρίως, 
των τουριστών. 

Παραμελούνται άλλοι παραγωγικοί τομείς που είναι περισσότερο επίπονοι, αλλά σημαντικοί για 
την οικονομική ανάπτυξη (γεωργία, αλιεία...). Το φυσικό περιβάλλον και η αισθητική του τοπίου θυ-
σιάζονται ασύστολα στο βωμό οικονομικών συμφερόντων με το πρόσχημα της τουριστικής αξιοποί-
ησης. 

Θύμα της κερδοσκοπικής τάσης αποτελεί και η εμπορευματοποίηση της παράδοσης. Αλλοιώνε-
ται, έτσι, η πολιτισμική εικόνα, νοθεύεται η φυσιογνωμία ενός λαού. Άμεση σχέση με αυτό αποτελεί 
η παραχάραξη της γλώσσας, η άκριτη υιοθέτηση ξένων στοιχείων. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, ένδειξη 
εξευτελισμού και αναξιοπρέπειας αποτελεί η ασύστολη χρήση ξένων λέξεων σε τουριστικές περιοχές, 
το πλήθος ξενόγλωσσων επιγραφών. 

Ο μιμητισμός επεκτείνεται και στην καθημερινή ζωή, ξενόφερτα στοιχεία γίνονται εύκολα και 
αβασάνιστα αποδεκτά. Τα ήθη αλλοτριώνονται, κυριαρχεί κλίμα δουλοπρέπειας και, συχνά, εντοπί-
ζεται μεροληπτική συμπεριφορά απέναντι στον εγχώριο και ξένο τουρίστα. Δεν πρέπει, τέλος, να πα-
ραλειφθεί το γεγονός της έξαρσης της εγκληματικότητας και της εισαγόμενης βίας. 

Για να υπάρξει σωστή τουριστική ανάπτυξη απαιτείται ανάλογη παιδεία, γνώση του αντικειμένου, 
αλλά κυρίως διορατικότητα και σωστός προγραμματισμός. Εκσυγχρονισμός μεθόδων και τρόπων 
ανάπτυξης με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από τις τουριστικές υπηρεσίες και τους οργα-
νισμούς. 

Υψηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών και κρατικός έλεγχος για τη διασφάλισή της. Έμφα-
ση στον ποιοτικό και όχι στον ποσοτικό τουρισμό. Προσανατολισμός στο μακροπρόθεσμο και στα-
θερό κέρδος και απομάκρυνση από τη νοοτροπία του εύκολου γρήγορου πλουτισμού. 

Παιδεία, ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κριτικής ικανότητας, ώστε να αποφευχθεί ο στείρος 
μιμητισμός. Αγάπη και σεβασμός στη χώρα και στην παράδοση. Αξιοπρέπεια, αυτοσεβασμός, απο-
στασιοποίηση από το πνεύμα δουλικότητας. Όσον αφορά εμάς τους Έλληνες απαιτείται να συνειδη-
τοποιήσουμε πως κάθε ξένο στοιχείο δεν είναι κατ' ανάγκη καλύτερο. 

 
 

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  
Το εμπόριο, κατεξοχήν, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα ευνοείται η α-

νάπτυξη όλων των τομέων παραγωγής, αξιοποιούνται πλουτοπαραγωγικές πηγές. Βελτιώνεται ποιοτι-
κά και αυξάνεται ποσοτικά το παραγόμενο αποτέλεσμα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται 
άμιλλα, ευγενής ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή. Διακινείται το χρήμα, τονώνονται οι 
τραπεζικές συναλλαγές και έτσι αυξάνεται ο εθνικός πλούτος. 

Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Με το εμπόριο λαοί δια-
σώθηκαν από το λιμό, την πείνα, από την έλλειψη βασικών ειδών διατροφής, αλλά και από τις ασθέ-
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νειες με τη διακίνηση φαρμάκων, ιατρικών μηχανημάτων. Το εμπόριο θέτει τις βάσεις όχι μόνο για 
το «ζην», αλλά και για το «ευ ζην». 

Αποτελεί αφορμή για επαφή μεταξύ των λαών, γεγονός που οδηγεί στη γνωριμία, στην άρση προ-
καταλήψεων και στην εδραίωση φιλικών και οικονομικών δεσμών -ΟΝΕ, ΕΖΕΣ (Ελεύθερη Ζώνη 
Εμπορικών Συναλλαγών)- με έντονη πολιτική σημασία. Έτσι ενισχύεται η ανταλλαγή στοιχείων πο-
λιτισμού και μάλιστα στοιχείων που διαμόρφωσαν την εξέλιξή του. (Ας μην ξεχνάμε τη διάδοση του 
αλφάβητου οφείλεται στους Φοίνικες εμπόρους). 

Είναι γνωστό ότι η επαφή, η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και αντιλήψεων κι-
νητοποιεί τη σκέψη, ενθαρρύνει το διάλογο, πυροδοτεί τη σύγκρουση και την ανασκευή παρωχημέ-
νων απόψεων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών. Ειδικότερα, το χρήμα 
πάντοτε ήταν η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη όλων των τομέων της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας. Η τέχνη άνθισε στις αυλές των πλουσίων εμπόρων της Βενετίας, οι Έλληνες έμποροι στήριξαν 
οικονομικά την επανάσταση του 1821 αλλά και αναδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι ευεργέτες. 

Από την άλλη το εμπόριο, άμεσα συνδεδεμένο με την επιδίωξη του κέρδους, μπορεί να προκαλέ-
σει φαινόμενα αλλοτρίωσης. Ειδικότερα η αισχροκέρδεια, η απληστία στηρίζουν την οικονομική 
εκμετάλλευση, οδηγούν  στην υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων σε βάρος, κυρίως, των κα-
ταναλωτών. 

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός τροφοδοτεί τον οικονομικό επεκτατισμό σε βάρος των οικονομικά α-
σθενέστερων εμπόρων ή κρατών. Απόρροια αυτού είναι και η πολιτική εξάρτηση. Επιπλέον, η έκ-
πτωση των ηθικών αξιών, η εξαχρείωση αποτελεί το υπόβαθρο για την εκδήλωση  αλλοτριωτικών 
φαινομένων. 

Η άκριτη υιοθέτηση και αποδοχή ξενόφερτων προϊόντων καλλιεργεί το μιμητισμό και εγκυμονεί 
κινδύνους για την ακεραιότητα της πολιτιστικής ταυτότητας, αφού, ως γνωστό, κάθε οικονομική 
διείσδυση αποτελεί, ταυτόχρονα, και πολιτιστικό επεκτατισμό. 

 

ΑΑΣΣΤΤΥΥΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑ  ((ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ))    
Η μετακίνηση του πληθυσμού από την ύπαιθρο στις πόλεις, η συγκέντρωση μεγάλων τμημάτων 

του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. 
Επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας: νέφος, κυκλοφοριακό 

χάος, πολεοδομία εχθρική προς τη φύση, έλλειψη πράσινου και ελεύθερων χώρων, ρύπανση από τις 
μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Ο άνθρωπος αποκόπτεται από τη φύση και εγκλωβίζεται σε ένα τε-
χνητό περιβάλλον που απειλεί τη σωματική και την ψυχική του υγεία. 

Συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής: επιτάχυνση των ρυθμών της καθημερινής ζωής σε 
πρωτοφανή κλίμακα, άγχος, έξαρση των φαινομένων κοινωνικής παθολογίας, αποξένωση και απομό-
νωση, εκμηδένιση της προσωπικότητας μέσα στην ανωνυμία του πλήθους, ανταγωνιστικές διαπροσω-
πικές σχέσεις, κατοικία-φυλακή. 

Η πληθυσμιακή συσσώρευση και η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα μεγά-
λα αστικά κέντρα εξαντλούν τις δυνατότητες απορρόφησης εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση της υποαπασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας.  

Αποκοπή από την παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά, κυριαρχία πολιτιστικών υ-
ποπροϊόντων και καταναλωτικών προτύπων  

Περιορισμός των γεννήσεων (υψηλό κόστος ανατροφής των παιδιών-προτεραιότητα στην επαγ-
γελματική αποκατάσταση): οι χαμηλοί δείκτες γεννητικότητας στις μεγαλουπόλεις σε συνδυασμό με 
την ερήμωση της περιφέρειας συμβάλλουν στην όξυνση του δημογραφικού προβλήματος (γήρανση 
του πληθυσμού). 

Πλήττονται σημαντικοί κλάδοι της εθνικής οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία..), οι πλουτοπα-
ραγωγικές πηγές παραμένουν αναξιοποίητες από τη συνεχιζόμενη φυγή των νέων προς τα κέντρα που 
εμποδίζει την ανανέωση του εργατικού δυναμικού αλλά και από την αδιαφορία της πολιτείας για ου-
σιαστική ανάπτυξη της περιφέρειας 

Σοβαρότατες ελλείψεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της πολιτισμικής δημιουργίας 
και της ψυχαγωγίας καθώς οι επενδύσεις σε έργα υποδομής κατευθύνονται κυρίως ή και αποκλειστικά 
στις μεγαλουπόλεις  
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Καταρρέει ο παραδοσιακός τρόπος ζωής της αγροτικής κοινωνίας χωρίς να προωθείται ένα ε-
ναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης, εξαφανίζονται τοπικά ήθη και έθιμα, απονεκρώνεται 
η καθημερινή ζωή, γεγονός που εντείνει τις τάσεις εγκατάλειψης και φυγής. 

Διογκώνονται οι περιφερειακές μεγαλουπόλεις και αναπαράγουν το αρνητικό πρότυπο οργά-
νωσης και ανάπτυξης της πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα επικίνδυνη η ερήμωση των ακριτικών περιοχών 
της χώρας μας σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στο χώρο της Βαλκανικής και έξαρσης του 
τουρκικού σωβινισμού. 

Η διεύρυνση της αγοράς εργασίας στις πόλεις (συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, 
ανάπτυξη υπηρεσιών και εμπορίου) και γενικότερα οι καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκα-
τάστασης και κοινωνικής καταξίωσης που δημιούργησε η ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη των αστι-
κών κέντρων. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια,, που προκαλεί η εξάρτηση της αγροτικής παραγω-
γής από τις καιρικές συνθήκες, και οικονομική ανέχεια της πλειοψηφίας του αγροτικού πληθυσμού 
ευνόησαν τη φυγή προς το κέντρο, όπου η εργασία προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια 

Η καλύτερη σε σχέση με την περιφέρεια εκπαιδευτική, υγειονομική, πολιτιστική υποδομή των 
πόλεων, το ευρύ φάσμα επιλογών στον τομέα της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας 

Ο ελεύθερος τρόπος ζωής της μεγαλούπολης, απαλλαγμένος από το συντηρητισμό, την καταπιε-
στική ηθική και τους αυστηρούς κανόνες της επαρχίας  

Οι ευθύνες όλων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων για τις εκρηκτικές διαστάσεις του προβλήμα-
τος. Δεν υπήρξε μια εθνική στρατηγική που θα απέβλεπε στην ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου και περι-
φέρειας, έλειψαν ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο μακρόπνοος προγραμματισμός. Η εγκατάλειψη της 
επαρχίας, η άναρχη ανάπτυξη των αστικών κέντρων και η μετατροπή της πρωτεύουσας σε ένα γιγα-
ντιαίο κέντρο εξουσίας, οικονομικής ζωής, παιδείας, υγείας και πολιτισμού είναι το αποτέλεσμα συ-
γκεκριμένων πολιτικών επιλογών που εξακολουθούν, δυστυχώς, να κυριαρχούν και σήμερα οδηγώ-
ντας τη χώρα μας σε αδιέξοδο... 

Μόνη διέξοδος η χάραξη και η εφαρμογή μιας εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής με αποκεντρωτικό 
χαρακτήρα που θα στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη ολόκληρης της επικράτειας. Διοικητική α-
ποκέντρωση-μεταβίβαση της εξουσίας από το κέντρο στην περιφέρεια, ενίσχυση του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα επιτρέψει την ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη 
στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και θα κάνει πιο ευέλικτη την κρατική μηχανή  

Τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιφέρεια-εκμετάλλευση του παραγωγικού πλού-
του και των φυσικών πόρων, κίνητρα για βιομηχανική ανάπτυξη (αυτονόητος ο σεβασμός στο περι-
βάλλον), αξιοποίηση των κονδυλίων από τα περιφερειακά προγράμματα της Κοινότητας. 

Δημιουργία εκπαιδευτικής, υγειονομικής και πολιτιστικής υποδομής που θα καλύπτει τις ανάγκες 
του αστικού πληθυσμού στην περιφέρεια (αναδιάταξη του ελληνικού πληθυσμού). Εννοείται πως η 
όλη προσπάθεια προϋποθέτει αποφασιστική πολιτική βούληση αλλά και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης... 

 

ΗΗ  ΕΕΞΞΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  
Με  την εξειδίκευση δίνεται η δυνατότητα, στο άτομο να εντρυφήσει σε ένα γνωστικό τομέα και 

να αποκτήσει ουσιαστική και όχι επιπόλαιη γνώση. Άμεση συνέπεια είναι η καλύτερη απόδοση του 
ατόμου, εφόσον αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναπτύσσει υπεύθυνη συμπεριφορά, αποκτά αυτο-
πεποίθηση και καταξιώνεται κοινωνικά. 

Διευρύνονται οι τομείς του επιστητού, τα όρια της γνώσης, η επιστήμη και η τεχνολογία απο-
κτούν τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης. Δημιουργούνται νέα επαγγέλματα. 

Με την εξειδίκευση η οικονομική ανάπτυξη είναι δεδομένη για μια κοινωνία. Βελτιώνεται η ποιό-
τητα, αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου αποτελέσματος και εξοικονομείται χρόνος και χρήμα. 
Συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εξειδίκευση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και προόδου. 

Από την άλλη ο καταμερισμός της εργασίας και η εξειδίκευση, σε συνδυασμό με την αυτοματο-
ποίησή της, τυποποιούν την ανθρώπινη προσπάθεια, αφού αυτή συνίσταται σε επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις, μονότονες, που εξουθενώνουν σωματικά, αλλά, κυρίως ψυχικά. Αίρεται, λοιπόν, η δημιουρ-
γική τάση του ατόμου, θεμελιώδες γνώρισμα της οντότητάς του, συνθλίβεται η φαντασία, ατροφεί το 
πνεύμα. Απόρροια είναι η εκδήλωση αρνητικής συμπεριφοράς, η εριστικότητα προς τα άτομα που 
το περιβάλλουν. 
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Το άτομο χάνει τη θέαση του ολικού αποτελέσματος, εφόσον συμμετέχει σε ένα μόνο στάδιο της 
παραγωγής. Η συστηματική και αποκλειστική ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο τομέα του επιστη-
τού οδηγεί στην πνευματική μονομέρεια που υπονομεύει την ολοκλήρωση της προσωπικότητας: «Η 
μονομέρεια είναι μια αρρώστια κι ένας κίνδυνος - και θανάσιμος κίνδυνος». I.M. Παναγιωτόπουλος. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το άτομο αδιαφορεί για  τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, οδη-
γείται στην καθολική παθητικοποίηση, στην απουσία κοινωνικής δράσης, χειραγωγείται και ετεροκα-
θορίζεται. 

Η αλλοτρίωση στην εργασία, απόρροια της εξειδίκευσης και του αυτοματισμού, σηματοδοτεί αρ-
νητικά τη χρήση του ελεύθερου χρόνου. Το άτομο αναζητά τρόπους εκτόνωσης, φυγής από την 
πραγματικότητα. Καταφεύγει στην κατανάλωση τόσο υλικών αγαθών όσο και προϊόντων υποκουλ-
τούρας, στη φτηνή διασκέδαση κι όχι στην ψυχαγωγία. 

Στην χειρότερη περίπτωση δεν μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, τον οποίο 
θεωρεί πηγή πλήξης. Έρευνες απέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια αργιών και ιδιαίτερα το Σαββατοκύρι-
ακο παρατηρείται αύξηση των φαινομένων κοινωνικής παθολογίας, όπως βίας, εγκληματικότητας, 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών. 

Εξετάζοντας το ρόλο της εξειδίκευσης στη σύγχρονη κοινωνία δεν μπορούμε να μην αναγνωρί-
σουμε το ρόλο της στην ανάπτυξη και την πρόοδο, γεγονός που η σύγχρονη πραγματικότητα επιβε-
βαιώνει. Ωστόσο η μονοδιάστατη εμμονή μας σ' αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 
που υπονομεύουν την ατομική και κοινωνική ακεραιότητα. Για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
φαινομένων που επιφέρει η εξειδίκευση προτείνουμε παιδεία, που να μην αποβλέπει αποκλειστικά 
στην μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων, αλλά να καλλιεργεί ολόπλευρα την ανθρώπινη προσωπικό-
τητα. Άμεσα συνδεδεμένη με την παιδεία είναι η ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυ-
ξη της κριτικής ικανότητας, που δραστηριοποιεί τη σκέψη και αφυπνίζει τη συνείδηση. 

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, ώστε ο άνθρωπος να διαλέξει ένα επάγγελμα που το 
ευχαριστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Έτσι θα επιτύχει και τη δημιουργική αξιοποίηση του ε-
λεύθερου χρόνου, την ενασχόληση και με άλλες δραστηριότητες εκτός της εργασίας.  

Παράλληλα με τον εξανθρωπισμό της εργασίας, θα επιτευχθεί ο σεβασμός και η διασφάλιση της 
ανθρώπινης οντότητας και όχι το μονοδιάστατο ενδιαφέρον για την αύξηση του παραγόμενου απο-
τελέσματος. 

 

ΜΜΑΑΖΖΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

ΑΑΙΙΤΤΙΙΕΕΣΣ    
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η υψηλή τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, που άλλαξε 

ριζικά τους του υλικούς και κοινωνικούς όρους ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, δεν επέφερε και την 
ανάλογη ποιότητα ζωής, αλλά αντίθετα αλλοτρίωσε τον άνθρωπο και τον κατέστησε δέσμιο προβλη-
μάτων και αδιεξόδων. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα αφορούν την κοινωνική-πνευματική 
του διάσταση, με χαρακτηριστικότερο την μαζοποίηση.  

Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους η μαζοποίηση περιγράφει την ενυπάρχουσα στη βιομηχανική 
κοινωνία τάση προς τη μαζική κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερα άτομα και ομάδες 
ενσωματώνονται στο κατεστημένο, στο υπάρχον οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, αποδεχόμενα 
τις αξίες και τους προβληματισμούς του. Όπως υποστηρίζει ο Γ.Λεμπόν στο βιβλίο του «Ψυχολογία 
των Μαζών»: Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις...μία ομάδα ανθρώπων αποκτά καινούργιες ιδιότη-
τες...τελείως άσχετες με τις ιδιότητες του καθενός. Η συνειδητή προσωπικότητα θολώνει τα συναι-
σθήματα και οι σκέψεις των ατόμων κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση...» 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι έννοιες «μάζα» και «όχλος» διαφέρουν. Η «μάζα» έχει αρνητική 
σημασία και υποδηλώνει ένα όμορφο, ομοιογενές σύνολο ανθρώπων χωρίς προκαθορισμένους στό-
χους, συγκροτημένη κοσμοθεωρία, βάσει της οποίας θα οργανώσει τα άτομα σε προσωπικότητες. 
Όπως υποστηρίζει ο Χρ.Μαλεβίτσης: «Οι μάζες είναι κελύφη ανθρώπινα προσκολλημένα σε ένα τε-
ράστιο μηχανισμό, που δεν τον κατανοούν κι ούτε ενδιαφέρονται  να τον κατανοήσουν αρκεί να τους 
ταΐζει. Αντίθετα ο «όχλος» αποτελεί μια συνάθροιση ανθρώπων, ναι μεν ψυχολογικά φορτισμένων, 
αλλά με συγκεκριμένο στόχο. Η ψυχολογική αυτή φόρτιση μπορεί να τους οδηγήσει ακόμη και σε 
πράξεις βίας για να επιτύχουν το στόχο τους.  
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Η συμπεριφορά των «θερμόαιμων» οπαδών στα γήπεδα. Άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα 
και αξίες συμπεριφέρονται με βίαιο τρόπο, προκειμένου να υποστηρίξουν τις ομάδες τους. («Θύρες» 
φανατικών οπαδών). Ανάλογη είναι η συμπεριφορά των υποστηρικτών μιας κομματικής παράταξης, 
που προβαίνουν σε ενέργειες αψυχολόγητες, χαρακτηριστικές της «μαζικής ψυχής». Φυσικά υποδη-
λώνεται η απώλεια της ιδιαιτερότητας - αυτοτέλειας του ατόμου, που βυθίζεται σταδιακά στην ολό-
τητα.   

Πρωταρχική προϋπόθεση για το σχηματισμό της μάζας αποτελεί η πνευματική ένδεια, η απουσία 
παιδείας που υποχρεώνει το άτομο να δεχθεί αρχές και αντιλήψεις αβασάνιστα, στερώντας τη δύνα-
μη της κρίσης και της δημιουργικής αμφιβολίας.  

Επιπλέον, ο άνθρωπος που απορρίπτει το «εγώ» του και το θυσιάζει στο βωμό της ολότητας δεν 
έχει αυτοπεποίθηση, αισθάνεται ανασφαλής, καθώς φοβάται τη σύγκρουση με την κοινωνία και κατ΄ 
επέκταση την απόρριψή του από αυτή. Αναζητά, λοιπόν, την ασφάλεια που του προσφέρει η δύναμη 
της μάζας, υιοθετώντας πολλές φορές και κανόνες συμπεριφοράς αταίριαστους με την ψυχοσύνθεσή 
του. 

Η σύσταση της μάζας αποτελεί το ιδεώδες κάθε πολιτικής, θρησκευτικής, αθλητικής ή άλλης ορ-
γάνωσης πίσω από τις οποίες κρύβονται συμφέροντα που χειραγωγώντας τις άβουλες αγέλες των ο-
παδών ικανοποιούν τις σκοπιμότητές τους. «Ακόμα, η μάζα δημιουργείται και εκτρέφεται από τις 
διαρκείς στερήσεις ενός λαού, από τη δυστυχία και την αβεβαιότητα για την ύπαρξή του, την καταπί-
εση των δικαιωμάτων, από τη στέρηση της στοιχειώδους ελευθερίας...» (Ι. Ξηροτύρης), όπου μέσα 
στο πολύπαθες σύνολο το άτομο  αισθάνεται παρηγοριά, λησμονιά και ανακούφιση.  

Η συσσώρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα και η εγκατάλειψη της φυσικής ζωής της επαρχίας δη-
μιούργησε πόλεις - μαμούθ όπου μέσα στην ανωνυμία του πλήθους και την αδιαφορία χάνεται η 
προσωπική ζωή και όλα κινούνται στο ρυθμό μιας απρόσωπης ανθρώπινης μάζας. Η έξαρση της α-
στυφιλίας οδήγησε τον άνθρωπο στην αλλοτρίωση, την αποπροσωποίηση. Η ανωνυμία της πόλης 
καλύπτει τις άστοχες παρεμβάσεις και τα λάθη της προσωπικής ζωής και ο άνθρωπος «χάνεται», βυ-
θίζεται σταδιακά στην ολότητα. Ο φόβος σύγκρουσης και κατ’ επέκταση απόρριψης από την κοινω-
νία οδηγεί το άτομο, στη μαζοποίηση: μιμείται κανόνες συμπεριφοράς αντίθετους με την ψυχοσύν-
θεσή του, ενδύεται έναν άλλο εαυτό για να εναρμονιστεί με το κοινωνικό σύνολο. Η προσωπική-
ατομική συνείδηση αλλοιώνεται, εξανδραποδίζεται από την επικράτηση της κοινοτυπίας. 

Πρώτιστα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας που προωθούν τυποποιημένα καταναλω-
τικά-πολιτιστικά πρότυπα διαμορφώνοντας παράλληλα και συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς. Τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης με την υποβολή και τα μέσα που διαθέτουν ασκούν καταλυτική επίδραση 
και έχουν τη δύναμη να αιχμαλωτίζουν το υποσυνείδητο, να παθητικοποιούν το άτομο, το οποίο 
στερείται τελικά της ατομικότητας και εντάσσεται σε έναν ομοιόμορφο τρόπο ζωής. Συνιστούν φο-
ρείς μαζικής κουλτούρας και στοχεύουν στη δημιουργία ρυθμιζόμενων ατόμων, που θα αποδέχονται 
με μικρότερη αντίσταση και μειωμένη κριτική ικανότητα ό,τι τους προσφέρεται στις διάφορες εκδη-
λώσεις της κοινωνικής ζωής. Kαταβάλλεται προσπάθεια να δημιουργηθούν καταναλωτές, που ζουν 
με το όνειρο της καλύτερης ζωής, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τους πολύπλοκους μηχανι-
σμούς προώθησης. Συνεπώς υπερτονίζεται η καπιταλιστική αντίληψη της ατομικής ευτυχίας. Η τερά-
στια δύναμη των Μαζικών μέσων ενημέρωσης καταδεικνύεται και από τα λόγια του Ουμπέρτο Έκο: 
«Σήμερα μια χώρα ανήκει σε αυτόν που ελέγχει τα Μέσα ενημέρωσης». 

Ο μηχανισμός της διαφήμισης, που προωθεί το βιομηχανικό πνεύμα της μαζικής παραγωγής και 
της μαζικής κατανάλωσης λειτουργεί αλλοτριωτικά, αποτελώντας ίσως τον πιο αποτελεσματικό τρό-
πο πλύσης εγκεφάλου. Παράλληλα, τα μηνύματα της μόδας επιδρούν έντονα, όλο και πιο πολύ, ι-
διαίτερα στη νεολαία που ακολουθεί έναν ομοιόμορφο τρόπο, όχι μόνο στη εμφάνιση αλλά και στον 
τρόπο ομιλίας και συμπεριφοράς. 

Ο αυτοματισμός, η μηχανοποίηση της ανθρώπινης σκέψης, η στέρηση της δημιουργικότητας, ο 
ακρωτηριασμός της πρωτοβουλίας τόσο στο χώρο της εργασίας όσο και σε άλλους τομείς της κοι-
νωνικής ζωής (οικογένεια, σχολείο) αδρανοποιούν το άτομο, τη ζωντάνια του, το προσωπικό στοι-
χείο της δημιουργίας και της προσφοράς. Η υπερβολική εξειδίκευση, που έχει εισβάλλει στο εργασι-
ακό περιβάλλον, οδηγεί στην ομοιομορφία, τον περιορισμό της αυτοέκφρασης του ατόμου, την 
πνευματική μονομέρεια. 
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Απουσία ουσιαστικής ανθρωπιστικής παιδείας, που θα θωρακίσει το άτομο με τις αντιστάσεις για 
να αντεπεξέλθει στη «μαζικού τύπου» κοινωνία του σήμερα. Συγκεκριμένα η επικράτηση της τεχνο-
κρατικής παιδείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που προωθεί την τυποποιημένη γνώση -μέθοδος δι-
δασκαλίας, βιβλία, πρόγραμμα, εξεταστικό σύστημα- οδηγεί σταθερά στον παραγκωνισμό των κριτι-
κών συνειδήσεων και δημιουργικών προσωπικοτήτων. Γενικά, το τέλος των ιδεολογιών και η απο-
γοήτευση από την κατάρρευση των αξιών και των ιδανικών οδηγούν στη μηδενιστική θεώρηση της 
ζωής όπου τα πάντα ισοπεδώνονται ακόμα και η ανθρώπινη προσωπικότητα.    

Η μαζοποίηση γενικά εκφυλίζει την ανθρώπινη αυταξία, αγνοεί την αξιοπρέπεια του ατόμου, κα-
θώς δεν ανέρχεται την ατομικότητα στην οποία στρέφεται αρνητικά. Χάνεται η αυτοτέλεια και η αυ-
τοκυριαρχία του ατόμου, αλλοτριώνεται η προσωπικότητά του. Ο μαζοποιημένος άνθρωπος μετα-
τρέπεται σε άβουλο και ετερόφωτο ον, αδυνατεί  να αυτενεργήσει, γίνεται έρμαιο κάθε είδους επί-
δρασης και χάνει την ελευθερία του. 

Το πνεύμα της μάζας παραμορφώνει το πνεύμα του ατόμου, καθώς στο μαζοποιημένο άτομο 
στερείται της λογικής του, του προβληματισμού και της κρίσης του, υφίσταται πνευματική υποδού-
λωση, «υπνωτίζεται». 

Η ψυχολογία της μάζας γεννά το φανατισμό, αρχέγονες ορμές και πάθη που καταλήγουν σε χυ-
δαίες, ακραίες ενέργειες και σε βίαιες, αντικοινωνικές πράξεις, καθώς τα άτομα δρουν ανώνυμα και 
κάτω από αυτό το προκάλυμμα απαλλάσσονται από προσωπικές ευθύνες. 

Η μαζοποίηση οδηγεί στην τυποποίηση, καθώς εξαντλεί την πρωτοτυπία και ενθαρρύνει τη μίμη-
ση ενός κοινού τρόπου συμπεριφοράς και ζωής, δημιουργώντας και ισοπεδωτική ομοιομορφία που 
κουράζει, μελαγχολεί και τρομάζει.  

Υπονομεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα, του οποίου η φύση στηρίζεται πάνω στην ατομικότητα 
των ανθρώπων και απαιτεί μια κοινότητα ώριμων, ελεύθερων και αυτοκυριαρχούμενων ανθρώπων. Ο 
μαζοποιημένος πολίτης εύκολα αποποιείται των ευθυνών του και τις εναποθέτει με ανακούφιση στον 
οποιονδήποτε δημαγωγό. 

Πέρα από τις ατομικές επιπτώσεις-απώλεια προσωπικής ταυτότητας, στόχων, αυτοκαθορισμού -
σημαντικές είναι οι συνέπειες για την κοινωνία: ο παραλογισμός που χαρακτηρίζει τις μάζες οδηγεί 
στην όξυνση φαινομένων παθογένειας. Η μαζοποιημένη κοινωνία αδυνατεί να δημιουργήσει, αφού 
στερείται πρωτοβουλιών και ακρωτηριάζει κάθε πρωτοτυπία με αποτέλεσμα το πολιτισμός να οδη-
γείται στην οπισθοδρόμηση και να αναστέλλεται γενικά η πρόοδος. 

Η Δημοκρατία υπονομεύεται απειλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ενέργειες της μάζας άλ-
λωστε εκτιμώνται περισσότερο με το μέτρο της σκοπιμότητας και όχι της ηθικής. Έτσι ο ψυχικός-
πνευματικός κόσμος των ανθρώπων κατακερματίζεται στο βωμό της ολότητας.  

Η γεμάτη σύγχυση και αγωνία εποχή θέτει σε αμφισβήτηση την προσωπικότητα και την ατομική 
ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος οφείλει να ξαναβρεί την ταυτότητα του υπερβαίνοντας τα αλλο-
τριωτικά και επικίνδυνα ρεύματα, που είναι ευεπίφορα προς τη μαζοποίηση.  

Αυτό θα το καταφέρει μόνο αν πιστέψει στον εαυτό του, στην αξία της ανθρώπινης προσωπικότη-
τας και αγωνιστεί για την ολοκλήρωσή του. Να ενταθεί η προσπάθεια για παραδοχή και προβολή 
αξιών, ηθικών κανόνων που ενυπάρχουν σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και έχουν παραγνωριστεί από την 
υλιστική χροιά της σύγχρονης πραγματικότητας.    

Ως συνειδητοποιημένο μέλος του κοινωνικού συνόλου δε μπορεί να αποστασιοποιηθεί ή να περι-
θωριοποιηθεί. Συνεπώς πρέπει να ανακτήσει την πνευματική του ελευθερία μέσα από την παιδεία και 
τη συνεχή εγρήγορση. Όταν κάποιος, που έχει προσωπικότητα, μετά από σκληρό αγώνα έχει κατα-
φέρει να ξεφύγει από το περιβάλλον της προέλευσής του, δεν έχει τη διάθεση να παραδώσει την τόσο 
ακριβά πληρωμένη ελευθερία του και ευθύνη σε οποιοδήποτε δόγμα ή πρόγραμμα, οποιαδήποτε 
σχολή, τάση ή κλίκα.  

Ο σημερινός άνθρωπος είναι πραγματικά παγιδευμένος από τις ανεξέλεγκτες συνθήκες της επο-
χής του, ωστόσο πρέπει να ανακτήσει την πίστη «στην αλήθεια που χάθηκε, όταν χάθηκε και η ανε-
ξαρτησία της σκέψης». 

 

ΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙ  
Όπως όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, έτσι και η οικογένεια δεν αποτελεί ένα στατικό και αμετάβλητο 

μόρφωμα, αλλά εξαρτημένη μεταβλητή της κοινωνίας και, επομένως, κάθε σοβαρή κοινωνική μετα-
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βολή προκαλεί αλλαγή στη δομή και λειτουργία της. Με τη βιομηχανική Επανάσταση κλονίστηκε η 
πατριαρχική μορφή οικογένειας, η οποία δεν ανταποκρινόταν πια στις ανάγκες και στις απαιτήσεις 
της εποχής. Η επιβίωση του οικογενειακού θεσμού συνδέθηκε με το μετασχηματισμό του σε πιο 
δημοκρατική μορφή. Η σύγχρονη οικογένεια είναι πιο εύθραυστη και πιο ευάλωτη, αλλά και πιο ση-
μαντική για τα άτομα-μέλη της. Το μέλλον της στον 21ο αιώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ανάπτυξη και την ενίσχυση της ικανότητας των μελών της να οικοδομούν την οικογενειακή συνοχή 
και να τη διασφαλίζουν. 

Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται ο άνθρωπος από τη στιγμή της 
γέννησής του, ικανοποιώντας τις βασικές βιολογικές και ψυχοπνευματικές ανάγκες του και αφυπνίζο-
ντάς τον κοινωνικά. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σύγχρονης οικογένειας τοποθετούνται τα 
παιδιά, των οποίων η αξία είναι εξαιρετικά υψηλή σε συναισθηματικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αντι-
μετωπίζονται σαν οικονομικό βάρος. 

Η συμπεριφορά της οικογένειας ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στη συμπεριφορά των παιδιών που δια-
μορφώνουν, αρχικά, τη δική τους ηθική σε αντιστοιχία με την ηθική της οικογένειας. Τα παιδιά 
παίρνουν από την οικογένεια ένα βασικό προσανατολισμό σχετικά με το καλό και το κακό, το επι-
τρεπτό και το απαγορευμένο, την αξία και την απαξία. 

Η ψυχοκοινωνική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά είναι αποφασιστι-
κής σημασίας για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Οι γονείς μεταβιβάζουν στα παιδιά τις 
αξίες, τις στάσεις, τις συνήθειές τους και τα βοηθούν να αναπτύξουν τους μηχανισμούς σκέψης και 
δράσης. 

Παρά το γεγονός, λοιπόν ότι στις σύγχρονες σύνθετες κοινωνίες το κράτος πρόνοιας αναλαμβάνει 
πολλές από τις λειτουργίες που επιτελούσε η παραδοσιακή οικογένεια, αυτή παραμένει ένα αναντικα-
τάστατο περιβάλλον για τη συναισθηματική ισορροπία, την πραγματική αγωγή, την προσαρμογή 
στην κοινωνική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. 

Ο καθοριστικά ευεργετικός ρόλος που παίζει η αρμονία ανάμεσα στους γονείς αποδεικνύεται και 
από τη σχέση ανάμεσα στην εγκληματικότητα και στις ψυχικές διαταραχές των παιδιών που προέρ-
χονται από στερητικά ή απορριπτικά οικογενειακά περιβάλλοντα, από προβληματικές ή αποδιοργα-
νωμένες οικογένειες έχοντας υποστεί συχνά τα ίδια ψυχολογική ή σωματική βία. Παιδιά που ανατρέ-
φονται σε εξειδικευμένα παιδοκομία, σύμφωνα με προτυποποιημένους και ορθολογικούς κανονι-
σμούς, χωρίς όμως τη θαλπωρή της οικογένειας, παρουσιάζουν στατιστικά υψηλότερους δείκτες νο-
σηρότητας και θνησιμότητας. 

Οι αλλαγές δε σημαίνουν παρακμή ή κατάρρευση του θεσμού. Αντίθετα, η σημασία του ρόλου 
της οικογενειακής στοργής στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών δείχνει ότι, αναπροσαρμο-
ζόμενη η οικογένεια σε κατεύθυνση αντιαυταρχική, με άλλες λειτουργίες και διαφοροποιημένη κατα-
νομή ρόλων θα ενισχυθεί ως κοινωνικός θεσμός στη νέα πραγματικότητα και θα προστατευθούν τα 
ευαίσθητα μέλη της, τα παιδιά. 

Υπολογίζεται ότι στον κόσμο μας περισσότερο από 700.000.000 παιδιά βρίσκονται κάτω από το 
όριο φτώχιας, ότι κάθε χρόνο χάνονται από ατυχήματα 700 παιδιά, δηλαδή μια σχολική τάξη κάθε 
δεκαπέντε ημέρες, και τραυματίζονται άλλα 500.000 παιδιά, από τα οποία περισσότερα από 3.000 
πάσχουν από μόνιμες αναπηρίες, που επηρεάζουν ριζικά το μέλλον τους. Στις ΗΠΑ αναφέρονται 
6.500.000 περιπτώσεις κακομεταχείρισης παιδιών από τους γονείς, από τις οποίες οι 1.500.000 σο-
βαρές. 

Το παιδί έχει ανάγκη, λόγω της φυσικής και πνευματικής του ανωριμότητας, από ιδιαίτερη προ-
φύλαξη και φροντίδα συμπεριλαμβανόμενης και της κατάλληλης νομικής προστασίας. Η πολιτεία, 
αποβλέποντας στην προστασία των ανήλικων παιδιών από τον κίνδυνο της κατάχρησης της εξουσίας 
των γονιών τους, παρεμβαίνει ουσιαστικά και προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικού ελέγχου αυτής 
της εξουσίας. Το παιδί θα απολαμβάνει ιδιαίτερη προστασία και θα του παρέχονται με νομοθετικά ή 
άλλα μέσα ευκαιρίες και δυνατότητες για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωματικά, ψυχικά, ηθικά, πνευ-
ματικά και κοινωνικά με τρόπο φυσιολογικό και υγιεινό και σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας. 
Στο παιδί θα αναγνωρίζεται από τη στιγμή της γέννησής του το δικαίωμα να έχει όνομα και εθνικό-
τητα.  

Το παιδί θα απολαμβάνει τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλειας. Θα του αναγνωρίζεται το δι-
καίωμα να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται με υγεία. Για το σκοπό αυτόν θα παρέχεται στο παιδί και 
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στη μητέρα του ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία, στην οποία περιλαμβάνεται και η ικανοποιητική 
προγεννητική και μεταγεννητική μέριμνα. Το παιδί θα έχει το δικαίωμα ικανοποιητικής διατροφής, 
στεγάσεως, ψυχαγωγίας και ιατρικής περίθαλψης. 

Το παιδί, που μειονεκτεί σωματικά, διανοητικά ή κοινωνικά, θα απολαμβάνει την ιδιαίτερη μετα-
χείριση, εκπαίδευση και φροντίδα που απαιτεί η ειδική κατάστασή του. Το παιδί έχει ανάγκη, για την 
πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, από αγάπη και κατανόηση. Θα μεγαλώνει, 
όπου είναι δυνατόν, με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων του και πάντοτε σε μια ατμόσφαιρα 
στοργής και ηθικής και υλική ασφάλειας. Το παιδί της τρυφερής ηλικίας δε θα χωρίζεται από τη μη-
τέρα του παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η κοινωνία και οι δημόσιες υπηρεσίες θα έχουν το 
καθήκον να παρέχουν ιδιαίτερη φροντίδα στα παιδιά χωρίς οικογένεια και στα παιδιά που δεν έχουν 
επαρκή μέσα συντηρήσεως. 

Στο παιδί αναγνωρίζεται το δικαίωμα της εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται δωρεάν και θα είναι 
υποχρεωτική στη στοιχειώδη τουλάχιστον βαθμίδα. Στο παιδί θα παρέχεται μια εκπαίδευση που θα 
προάγει τη γενική παιδεία του και θα του δώσει τη δυνατότητα, με βάση την αρχή της ισότητας των 
ευκαιριών, να αναπτύξει τις ικανότητές του, την ατομική του κρίση και το αίσθημα της ηθικής και 
κοινωνική ευθύνης του και να γίνει ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Το παιδί θα έχει κάθε ευκαιρία 
για παιχνίδι και ψυχαγωγία, τα οποία πρέπει να κατευθύνονται προς τους ίδιους σκοπούς που επιδιώ-
κει και η εκπαίδευση. 

Το παιδί θα είναι σε κάθε περίπτωση από τους πρώτους που θα απολαμβάνουν προστασία και πε-
ρίθαλψη. Το παιδί θα προστατεύεται από κάθε μορφή εγκατάλειψης, σκληρότητας και εκμετάλλευ-
σης. Δε θα είναι αντικείμενο κανενός είδους συναλλαγής. Το παιδί δε θα προσλαμβάνεται σε εργασία, 
προτού φτάσει στην κατάλληλη κατώτατη ηλικία απασχόλησης. 

Το παιδί θα προστατεύεται από κάθε ενέργεια που μπορεί να ενθαρρύνει φυλετικές, θρησκευτικές 
ή όποιας άλλης μορφής διακρίσεις. Το παιδί θα ανατρέφεται με πνεύμα κατανόηση, ανοχής, φιλίας 
μεταξύ των λαών, ειρήνης και παγκόσμιας αδελφοσύνης και με πλήρη συναίσθηση ότι η δραστηριό-
τητα και οι ικανότητές του πρέπει να αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων του. 

Τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά χωρίς διάκριση φυλής, χρώ-
ματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγω-
γής, περιουσίας, οικογενειακής προελεύσεως ή άλλης κοινωνικής θέσεως του ίδιου του παιδιού ή της 
οικογένειάς του.» 

Επειδή «πραγματική γενναιοδωρία προς το μέλλον αποτελεί το να προσφέρουμε τα πάντα στο 
παρόν» (Camus), η ανθρωπότητα οφείλει στο παιδί το καλύτερο για την προστασία, την περίθαλψη, 
την εκπαίδευση, την ψυχαγωγική στήριξη μέχρι την ενηλικίωσή του, ενθαρρύνοντας παράλληλα την 
προσφορά του στην κοινωνία. 

 

ΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  
Οι θεσμοί δεν είναι παγιωμένες κοινωνικές μορφές, αμετακίνητες μέσα στη ροή του χρόνου και 

της ιστορίας. Η μορφή που έχουν και οι λειτουργίες που επιτελούν σχετίζονται άμεσα με τις πολιτι-
σμικές συνθήκες και την εξέλιξη. Αυτή η σχέση είναι διττή, οι θεσμοί επηρεάζονται από την πολιτι-
στική συγκυρία αλλά και τη διαμορφώνουν. Ένας τέτοιος καθοριστικός θεσμός είναι η οικογένεια. Η 
κοινωνική της αξία ξεκινάει πολύ χωρίς και μέχρι πρόσφατα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
κοινωνική οργάνωση. Τα χαρακτηριστικά, όμως, της μεταβατικής εποχής- αλληλοσυγκρουόμενες 
απόψεις, αμφισβήτηση δεδομένων αντιλήψεων, πολυπλοκότητα της συμβίωσης-επηρεάζουν και δια-
σαλεύουν τις οικογενειακές σταθερές. 

Παραδοσιακά η οικογένεια είναι ο χώρος, όπου γεννιούνται και ανατρέφονται τα παιδιά. Η 
οικογένεια εκτός από τις φροντίδες της επιβίωσης, προσφέρει τρυφερότητα, στοργή, ευνοεί και τη 
συναισθηματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του σπιτιού δίνονται τα πρώτα ερεθίσματα για την πνευ-
ματική ωρίμανση, τη γνωστική πρόοδο, τη μάθηση. Ενισχύονται οι νοητικές ικανότητες του παι-
διού, καλλιεργείται η μητρική γλώσσα, σφυρηλατείται η ηθική, επιβάλλονται αρχές και αξίες. 

Άμεσα συνδεδεμένη με τη διαπαιδαγώγηση είναι και η κοινωνική λειτουργία. Η οικογένεια 
ευθύνεται για τον ομαλό εγκοινωνισμό  των νέων μελών της. Παρέχει πρότυπα ισχυρά σε ορισμένη 
κοινωνική συγκυρία, εξοικειώνει με το περιεχόμενο κοινωνικών ρόλων που μελλοντικά αναλαμβάνει 
το παιδί, ασκεί πειθαρχία και έλεγχο αποτρέποντας από την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Γενικώς δι-
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ατηρεί τα μέλη της σε αρμονία με το κοινωνικά αποδεκτό και εμποδίζει την αντικοινωνική συμπερι-
φορά. Μέσα σε αυτήν πλάθονται πολιτικές και αισθητικές αντιλήψεις που επηρεάζουν τα μέλη της. 

Κάποτε η οικογένεια, το νοικοκυριό, αποτελούσε παραγωγική μονάδα. Σήμερα περισσότερο 
προετοιμάζει ή επηρεάζει την επαγγελματική επιλογή και την καταναλωτική συμπεριφορά των μελών 
της.  

Στις σύγχρονες συνθήκες, η παραδοσιακή οικογένεια υφίσταται ή πιέζεται από πολλές αλλαγές. Η 
χειραφέτηση της γυναίκας, η έξοδός της από τον «οίκο» και η συμμετοχή της στην παραγωγή, η 
μόρφωση, τα δικαιώματά της αλλάζουν τους υφισταμένους μέχρι σήμερα ρόλους στο σπίτι. 

Η σύγχρονη οικογένεια χάνει ολωσδιόλου παλαιότερες λειτουργίες της, ενώ άλλες περιορίζο-
νται -όπως η διαπαιδαγώγηση- και ανατίθενται σε άλλους φορείς. Οι δύο μεταβολές αντανακλώνται 
στο ρόλο αλλά και στη συμπεριφορά των παιδιών. Οι νέοι νιώθουν πιο ελεύθεροι και διεκδικούν 
ωριμότερα τα δικαιώματά τους. 

Η οικογένεια αποτελεί, όλο και συχνότερα, ελεύθερη επιλογή δύο ανθρώπων, περιορίζονται 
οι σκοπιμότητες που άλλοτε εξυπηρετούσε. Παράλληλα μικραίνει σε αριθμό μελών, αποτελείται 
μόνον από τους συζύγους και τα-λίγα στις δυτικές κοινωνίες -παιδιά τους. 

Η επιστημονική πρόοδος, ειδικά στην ιατρική και στη βιολογία, επηρεάζει θεαματικά τον 
οικογενειακό θεσμό, επιμηκύνει την αναπαραγωγική ηλικία, επιτρέπει τον αυστηρό προγραμματι-
σμό, δίνει λύσεις όπου υπάρχουν φυσικές αδυναμίες. 

Πολλές, όμως, από τις μεταβολές γίνονται και αιτίες κρίσης του θεσμού. Βέβαια δεν είναι αιτίες 
απειλητικές, που οδηγούν στην κατάρρευση, είναι όμως παράγοντες, που πιέζουν το θεσμό, ώστε να 
ανανεωθεί. Η γυναικεία χειραφέτηση, η ωριμότητα των νέων, η αποστέρηση της οικογένειας από πα-
ραδοσιακούς ρόλους προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις, κλυδωνισμούς όσο η οικογένεια εμμένει 
σε συντηρητικές αρχές. 

Υπάρχουν όμως και αιτίες που πηγάζουν από τη ρευστότητα των καιρών και απειλούν το θεσμό 
με εξαφάνιση. Είναι αιτίες υπεύθυνες για την υπογεννητικότητα, τις συγκρούσεις και τα διαζύγια, την 
κακοποίηση, είναι οι λόγοι που συνθλίβουν ψυχικά τους ανθρώπους. 

Οι σύγχρονοι ρυθμοί της ζωής, το άγχος, οι εντάσεις στην εργασία, η αγωνία για την επιβίωση 
στερούν το χρόνο από τους ανθρώπους, καταργούν τη γαλήνη και την τρυφερότητα. 

Οι φιλοδοξίες ανδρών και γυναικών διογκώνονται, οι περισσότεροι αφοσιώνονται στη σταδιο-
δρομία τους, αμελούν τη φροντίδα του συντρόφου και των παιδιών τους ή δεν κάνουν καν οικογένεια. 

Τα οικονομικά προβλήματα σε συνδυασμό με τα καταναλωτικά πρότυπα περιορίζουν τις οικο-
γενειακές επιλογές ή ευνοούν την οργή, την επιθετικότητα.  

Οι σχέσεις ιδιοκτησίας, οι εξουσιαστικές τάσεις πνίγουν τα πιο αδύναμα μέλη της οικογένει-
ας, γίνονται όλο και πιο δύσκολα ανεκτές. Συχνά μέσα στην οικογένεια απειλείται η ελευθερία και 
η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, που την αποτελούν, κυριαρχεί η καταπίεση και ο εξευτελισμός. Τέτοιες 
νοσηρές καταστάσεις προκαλούν τη συνειδητή ή υποσυνείδητη άρνηση και ευνοούν τη διάλυση. Κα-
θώς πολλοί οικογενειακοί κανόνες πλάθονται για να εξυπηρετήσουν την κοινωνική συμβατικό-
τητα, αγνοούν τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Βάσιμη τότε διατυπώνεται η αμφιβολία και 
εκρήγνυται η αμφισβήτηση του θεσμού. 

Οι θεσμοί διατηρούνται όσο υπάρχει η ανάγκη να ρυθμίσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις 
σχέσεις, μετά εκπίπτουν. Είναι πιθανό, λοιπόν, στο μέλλον οι απαιτήσεις για τη συμβίωση των αν-
θρώπων να αλλάξουν, ώστε να θεμελιωθεί ένας ολωσδιόλου άλλος θεσμός από αυτόν της οικογένειας.  

Ριζική πρόταση για τα αδιέξοδα που μέχρι σήμερα υπάρχουν στο θεσμό είναι η διαρκής α-
νανέωση και εναρμόνισή του με τα δεδομένα των εποχών. Έτσι δεν ευτελίζεται σε αναχρονιστι-
κό θεσμό, δεν καταπιέζει τα μέλη της. Παράλληλα υγιής οικογένεια βασίζεται στην αγάπη, στην 
κατανόηση, στο δόσιμο αλλά και στο σεβασμό του άλλου.  

Η επιλογή για τη δημιουργία οικογένειας δεν μπορεί παρά να είναι ελεύθερη, απαλλαγμένη 
από συμβατικότητες και υπολογισμούς. Άλλο τόσο προϋποτίθεται η ωριμότητα και η σύνεση των 
μελών της. Ειδικά οι γονείς επιτυγχάνουν στην αποστολή τους, όταν απέχουν από αυταρχικές, 
καταπιεστικές συμπεριφορές, όταν εκκινούν από αγάπη και σεβασμό για το παιδί τους. 

Καθώς η δημιουργία οικογένειας αποτελεί μια από τις πλέον υπεύθυνες ανθρώπινες πράξεις 
χρειάζεται η παιδεία, η ενημέρωση αλλά και η συμβουλευτική υποστήριξη στον ιδιαίτερα ευαί-
σθητο ρόλο των γονέων. 
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ΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  
Ο ελεύθερος χρόνος θεωρείται απαραίτητος για την ξεκούραση, την ανάπαυλα, την αποκατάστα-

ση των σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, κυρίως όταν η εργασία είναι ιδιαίτερα κοπιαστική.  
Συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία, στην αποτοξίνωση της ψυχής από τα προβλήματα της εργα-

σίας, ηρεμεί τον άνθρωπο. Ενισχύει τον αυτοσεβασμό, αφού ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι η εργα-
σία δε συνιστά το μοναδικό σκοπό ύπαρξης  στη ζωή. 

Προσφέρει ευκαιρίες στο άτομο να ασχοληθεί με το πνεύμα του, να καλλιεργηθεί, να ψυχαγωγη-
θεί, να αναπτύξει δεξιότητες. Κατά τον ελεύθερο χρόνο, ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει την κοινω-
νικότητά του πέρα από τα πλαίσια της εργασίας, να συμμετέχει στα κοινά, να αποκτήσει κοινωνική 
συνείδηση.  

Όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιείται θετικά. Ο τρόπος αξιοποίη-
σης, όμως, εξαρτάται τόσο από ατομικούς όσο και από εξωατομικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα καθοριστι-
κός παράγοντας επίδρασης είναι η εργασία, αφού ο ευχάριστος ή όχι χαρακτήρας της αντανακλά 
στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Η ικανοποίηση που προσφέρει στον άνθρωπο , ή πλήρωση ή όχι της 
δημιουργικής του έφεσης, οι υποχρεώσεις που επιβάλλει αλλά και ο βαθμός που η εργασία μας απα-
σχολεί-έστω και νοητικά- μετά το πέρας της σηματοδοτούν τη χρήση του ελεύθερου χρόνου. 

Το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Οι επιλογές στις οποίες προβαίνει κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ψυχαγωγία, συσχετίζονται άμεσα και με τις μορφωτι-
κές του ανάγκες και απαιτήσεις. 

Οι οικονομικές του δυνατότητες. Η οικονομική άνεση δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να α-
σχοληθεί με ποικίλες δραστηριότητες που τον ευχαριστούν, τον ανανεώνουν, τον καλλιεργούν, τον 
γυμνάζουν. 

Οι κοινωνικές συνθήκες και γενικά οι προσφερόμενες δυνατότητες. Αυτές διαφοροποιούνται 
στο χρόνο και στον τόπο, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και την πολιτισμική εξέλιξη.  

Η προσωπική διάθεση, ο χαρακτήρας και οι ανάγκες του ατόμου διαδραματίζουν, ίσως, το 
σπουδαιότερο ρόλο στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, κατευθύνουν τις επιλογές. 

Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο του ο σύγχρονος άνθρωπος κινη-
τοποιεί εύλογα τον προβληματισμό και την ανησυχία. Ο καταμερισμός της εργασίας και η εξειδί-
κευση καθιστούν το σύγχρονο άνθρωπο μονοδιάστατο, υπονομεύουν τη νοητική εγρήγορση, την 
ευρύτητα της σκέψης, με αποτέλεσμα να γίνεται αποδέκτης πολιτισμικών υποπροϊόντων που προβάλ-
λονται από τη διαφήμιση αλλά και από τις σύγχρονες βιομηχανίες εμπορευματοποίησης του ελεύθε-
ρου χρόνου. 

Ο σκληρός εργασιακός ανταγωνισμός και η ψυχική, κυρίως, κόπωση, που προκαλεί η σύγχρο-
νη εργασία αφαιρούν από τον άνθρωπο κάθε διάθεση αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. οδηγείται, 
έτσι, στην πλήρη παθητικοποίηση, μετατρέπεται σε άβουλο δέκτη μηνυμάτων, αρκείται στην κατα-
νάλωση εικόνων από την τηλεόραση.  

Η μονοτονία της καθημερινής ζωής και η απουσία ουσιαστικών ενδιαφερόντων ωθούν όλο και 
περισσότερους ανθρώπους στην αναζήτηση της εκτόνωσης, της φτηνής διασκέδασης ή της επικίνδυ-
νης περιπέτειας που θα γεμίσουν την κενή τους ζωή, θα τους προσφέρουν φυγή από την καθημερινό-
τητα καθώς και την αίσθηση μιας επίπλαστης ευδαιμονίας. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος, έχοντας ανατραφεί με την ηθική της εργασίας και το όνειρο της ε-
παγγελματικής ανέλιξης και σταδιοδρομίας, δεν μπορεί, συχνά, να εκτιμήσει την ύπαρξη ελευθέ-
ρου χρόνου, τον οποίο θεωρεί πηγή πλήξης και ανίας. Έρευνες απέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου και των αργιών παρατηρείται έξαρση των νευρώσεων και αύξηση των φαινομένων 
κοινωνικής παθογένειας. 

Τέλος, το καταναλωτικό μοντέλο ζωής και η επιθυμία για άνοδο του βιοτικού επιπέδου οδη-
γούν ορισμένους στην υπεραπασχόληση για την αύξηση των εσόδων τους. 

 

ΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΨΨΥΥΧΧΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΑΑΣΣ  
Η χαλάρωση της ζωής και η ψυχική αφορία ισοδυναμούν με αδυναμία και θλίψη, ενώ η ένταση 

της ζωής και η ευφορία της ψυχής με δύναμη και χαρά. Ο άνθρωπος, λοιπόν, πρέπει να αποζητά την 
ενασχόληση με δραστηριότητες (θέατρο, μουσική, χορός, λογοτεχνία, αθλητισμός, περιηγήσεις 
κ.λ.π.), που προσδίδουν νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο στη ζωή του. Κι αυτό γίνεται επιτακτικό 
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στις μέρες μας, που το πνιγηρό αίσθημα της μοναξιάς οι έντονοι ρυθμοί εργασίας, η κονιορτοποίηση 
του ανθρώπινου προσώπου, ο ασφυκτικός κλοιός της ανίας, της συμβατικότητας και της ξενικότητας 
απέναντι σε ένα εχθρικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον κάνουν απειλητική της παρουσία 
τους. Το φαντασμαγορικό παιχνίδι της ζωής αποκτά άλλους όρους με την επιλογή δραστηριοτήτων 
που συνιστούν γνήσιους τρόπους ψυχαγωγίας.  

Πιο συγκεκριμένα διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες, καλλιεργούνται οι νοητικές αρετές 
(κρίση, μνήμη, φαντασία κ.λ.π.) και ενισχύεται η πορεία προς την αυτοανάλυση και την αυτογνωσία. 
Έτσι ξετυλίγονται οι δημιουργικές τάσεις και εκφράζονται οι αναζητήσεις, οι προβληματισμοί, τα 
οράματα και τα συναισθήματα. Εξευγενίζεται η προσωπικότητα, λεπτύνουν οι διαθέσεις με την προ-
σέγγιση επιτεύξεων υψηλής αισθητικής. 

Η μεταβίβαση υγιών προτύπων, που διαπνέονται από σεβασμό στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, ηθικο-
ποιεί και διδάσκει. Επέρχεται η ψυχική λύτρωση, η γαλήνη του εσωτερικού κόσμου συνδέεται με τη 
δυνατότητα απαλλαγής από τις βιοτικές μέριμνες, τη φυγή από την καθημερινότητα και την επαφή 
με τη φύση. 

Το άτομο κοινωνικοποιείται, συμφιλιώνεται με το συνάνθρωπο, αφού η πολυπρισματική θεώρηση 
της ανθρώπινης οντότητας μέσα από την καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία επιτρέπει την πο-
ρεία του «εγώ» προς το «εσύ». 

Η αφύπνιση και η έξοδος από την παθητικότητα διέρχονται από την προσέγγιση δημιουργημά-
των που θίγουν νοσηρά στοιχεία του καιρού μας και ασχολούνται με τον «πάσχοντα άνθρωπο». Γενι-
κά, η ψυχαγωγία δεν προσφέρει μόνο σωματική ευεξία, εκτόνωση, αισθητική συγκίνηση, ερεθίσματα 
για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας, δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στη ζωή και καθιστά τον 
άνθρωπο «υποκείμενο» και όχι «αντικείμενο» ενός πολιτισμού, που ευνοεί την αλλοτρίωση, την απο-
προσωποποίηση και τη μετατροπή του σε ένα πλάσμα αποστεγνωμένο  από τον κάματο και τη ρου-
τίνα. 

Το ψεύτισμα της έννοιας της ψυχαγωγίας, στις μέρες μας, φανερώνεται μέσα από την παρακολού-
θηση θεαμάτων χαμηλής ποιότητας, την πρόκληση της τύχης, την πολυποσία, την πολυφαγία, την 
ακολασία και άλλες δραστηριότητες που μετατρέπουν την ψυχαγωγία σε ψυχοκτονία.  

Αυτή η νοσηρή κατάσταση ερμηνεύεται από ποικίλους παράγοντες. Ειδικότερα η προσήλωση 
στην ύλη και η αδιαφορία για το πνεύμα παρεμποδίζουν τον προσανατολισμό σε δραστηριότητες 
που απευθύνονται στον «εσωτερικό» άνθρωπο και ειδικότερα στην ηθικοπνευματική  του διάσταση. 
Παράλληλα, η πνευματική μονομέρεια που συνοδεύει την εξειδίκευση περιορίζει τα ενδιαφέροντα 
και τις επιλογές πλήρωσης του ελεύθερου χρόνου. 

Τα έντονα άγχη, που κατατρύχουν το σύγχρονο άνθρωπο, ωθούν στην αναζήτηση, κυρίως, της 
εκτόνωσης και της φυγής από τα προβλήματα της ζωής. 

Η αξιολογική σύγχυση, που χαρακτηρίζει τη μεταβατική εποχή που διανύουμε δυσχεραίνει το 
διαχωρισμό του χρήσιμου από το ευτελές και το ανούσιο. Επιπρόσθετα, η αδυναμία σαφούς προσ-
διορισμού των πραγματικών αναγκών και επιθυμιών σχετίζεται με την προπαγάνδα και τη μετατροπή 
του ανθρώπου σε υποχείριο των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης. Η μαζική παραγωγή προϊό-
ντων υποκουλτούρας μειώνει στο ελάχιστο την ευχέρεια ποιοτικών επιλογών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει και η απουσία κρατικής μέριμνας για δημιουργία χώρων ά-
θλησης και ψυχαγωγίας. Γενικά, η τραγική πτώση του πολιτισμού μας, με κύρια χαρακτηριστικά την 
επικοινωνιακή κρίση, την εξαχρείωση, την αποπνευματοποίηση και την εκβαρβάρωση αντίκειται σε 
μία αντίληψη και στάση ζωής που υψώνει τον άνθρωπο σε υπέρτατη αξία.  

Χρειάζεται, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε την σημασία της ψυχαγωγίας, να διεκδικήσουμε το 
προνόμιο του αυτοκαθορισμού, της ποιοτικής επιλογής προτύπων να αναζητήσουμε το συνάνθρωπο 
απαλλαγμένοι από το προσωπείο της υποκρισίας που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες 
μας. Μέσα από την παιδεία και τη μέριμνα της πολιτείας μπορούμε να αισιοδοξούμε για τη βίωση 
συγκινήσεων και καταστάσεων που δύνανται να προσδώσουν ένα αίσθημα πληρότητας και να δικαιώ-
σουν την ύπαρξή μας. 

 

ΗΗ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ  
Οι αιτίες της όξυνσης του φαινομένου της ανεργίας σχετίζονται με τις επικρατούσες οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα σε περιόδους οικονομικής κρίσης 
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η «επενδυτική άπνοια» δυσχεραίνει την εύρεση εργασίας. Επίσης, η επικράτηση των μονοπωλίων και 
των ολιγοπωλίων σε συνδυασμό με το σκληρό ανταγωνισμό μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς 
επιφέρουν το μαρασμό μικρών επιχειρήσεων. 

Η κυριαρχία της χρησιμοθηρίας και η επιδίωξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους ερμηνεύουν 
κάποιες προσπάθειες περιορισμού του εργατικού δυναμικού στο ελάχιστο. 

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής και η αντικατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή ευθύνο-
νται για την αχρήστευση πολλών εργαζομένων. 

Οι ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις για ειδικευμένο προσωπικό οδηγούν στον παραγκωνισμό 
όσων δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον εργασιακό τους χώρο. 

Οι δομές του κοινωνικού συστήματος ενθαρρύνουν την πολυθεσία και τη μακροχρόνια παρουσία 
στον επαγγελματικό στίβο ανθρώπων, που θα έπρεπε να αφήνουν περιθώρια δράσης και ανέλιξης 
στους νεώτερους. 

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και συνακόλουθα ο υπερπληθυσμός στα αστικά κέντρα μεγεθύνουν 
το πρόβλημα, αφού οι δυνατότητες απασχόλησης δεν καλύπτουν όλους αυτούς που συρρέουν στις 
μεγαλουπόλεις. 

Πολλοί νέοι στρέφονται προς επαγγέλματα υψηλής μόρφωσης, τα οποία όμως, σε μεγάλο βαθμό, 
είναι κορεσμένα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ιλιγγιωδώς ο αριθμός των ανέργων πτυχιούχων. Αυτό 
ενισχύεται από την κοινωνική αντίληψη, που υποτιμά τους χειρώνακτες και την απουσία σωστού ε-
παγγελματικού προσανατολισμού. 

Η ένταξη της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία, απόρροια της χειραφέτησής της και του υ-
ψηλού κόστους ζωής, συνέβαλε στην υπερπροσφορά εργατικών χεριών και δημιούργησε νέες ομάδες 
ανέργων. 

Τέλος, στις μέρες μας, ενισχυτικός παράγοντας για την επίταση του φαινομένου της ανεργίας είναι 
η μετακίνηση πληθυσμιακών μαζών από υπανάπτυκτες ή συνταραγμένες από πρωτοφανείς ανακατα-
τάξεις χώρες στο δυτικό κόσμο. 

Η ανεργία επιφέρει ένα πλήθος δεινών τόσο στον ατομικό, όσο και στο συλλογικό βίο. Ειδικότε-
ρα καθίσταται αδύνατη η ικανοποίηση βασικών αναγκών και ανοίγει ο δρόμος προς τη μιζέρια και 
την οικονομική εξαθλίωση. 

Δεν ικανοποιείται η έμφυτη τάση για δημιουργία και τροφοδοτείται το αίσθημα μειονεξίας απέ-
ναντι σε αυτούς που παράγουν έργο. Παρεμποδίζεται το ξετύλιγμα των πραγματικών δυνατοτήτων 
του νου και κατ’ επέκταση η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Το άτομο νιώθει ανασφάλεια, άγχος για το μέλλον και εξουθενώνεται ψυχικά από τις δαιδαλώδεις 
προσπάθειες εκπόνησης σχεδίων που αφορούν αποκλειστικά την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
επιβίωσης. 

Διαιωνίζονται οι ανισότητες, καλλιεργείται ο φθόνος και υπονομεύεται η υγεία των διαπροσωπι-
κών σχέσεων. 

Η σκληρή πραγματικότητα και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης «αρδεύουν» νοσηρά φαινόμενα 
και δυναμιτίζουν την κοινωνική ομαλότητα (βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός, περιθωριακή δράση 
κ.λ.π.). Η απογοήτευση που συνοδεύει τη διάψευση ονείρων και προσδοκιών επιφέρει «συναισθημα-
τική γήρανση», η οποία σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύει την τάση φυγής από έναν κόσμο άδικο κι 
απάνθρωπο (αλκοολισμός, ναρκωτικά, αυτοκτονίες κ.λ.π.). 

Η στέρηση του δικαιώματος της εργασίας, που ισοδυναμεί με την υπονόμευση του δικαιώματος 
ζωής, κλονίζει την εμπιστοσύνη προς την πολιτεία και υποθάλπει την αδιαφορία για τα πολιτικά και 
κοινωνικά δρώμενα. 

Μένει αναξιοποίητο ένα μέρος του έμψυχου δυναμικού, ευνοείται η μετανάστευση και παρακωλύ-
εται η ευδοκίμηση του συνόλου. 

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας επιβάλλεται οικονομικός σχεδιασμός και προγραμματισμός 
για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, η παροχή κινήτρων για ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία πρέπει να συν-
δυαστεί με αποκέντρωση και αναπτυξιακή πολιτική για την επαρχία. 

Η αλματώδης τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος καθιστά αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωση 
των εργαζομένων, ώστε να συνεχίσουν να είναι χρήσιμοι και αποδοτικοί.  
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Οι άστοχες επιλογές που δεν προσφέρουν δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης δύνανται 
να περιοριστούν με υπεύθυνη ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. 

Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των φορέων εκείνων που έχουν ως αρμοδιότητα την αρωγή 
των ανέργων (οικονομική ενίσχυση, ασφάλεια, επιδοτούμενες θέσεις εργασίας κ.λ.π.). Γενικά, απαι-
τείται κρατική μέριμνα, πολιτική πρόνοιας και αίσθημα δικαιοσύνης για την εξασφάλιση ίσων ευκαι-
ριών για όλους, αφού η προστασία από την ανεργία ισοδυναμεί με το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή 
και αξιοπρέπεια. 

 

ΤΤΑΑ  ΝΝΑΑΡΡΚΚΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  
.....συγκλίνοντες υποβοηθητικοί και επιβοηθητικοί παράγοντες. 
Ο ένας είναι η κρίση των αξιών («κατολίσθηση», έγραφε ο Μαξ Σέλερ ήδη στις αρχές του αιώνα), 

που οφείλεται στο ότι ζούμε σε μια εποχή παρακμής τον κοινωνικού συστήματος και μετάβασης, με 
αποτέλεσμα η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η ανομία (Ντυρκέμ) στο συλλογικό και ατομικό επί-
πεδο να έχουν ενταθεί στο έπακρο και να δημιουργούν, πριν απ' όλα στον ιδεολογικά και πολιτικά 
απροσανατόλιστο άνθρωπο, μια αίσθηση πλήρους αδιεξόδου. 

Ο δεύτερος είναι ο αλλοτριωτικός χαρακτήρας των ανθρώπινων σχέσεων στην εποχή μας, η μεί-
ωση της προσωπικής επικοινωνίας, η αποπροσωποίηση, η εξατομίκευση, η αντικειμενοποίηση της 
ζωής στη σύγχρονη πόλη, που οφείλονται στον άξενο και απάνθρωπο χαρακτήρα τους (Μίτσερλιχ), 
που βάζουν σε βαθιά δοκιμασία την ψυχική ισορροπία του μέσου ανθρώπου, καθώς το επικοινωνιακό 
αδιέξοδο επιτείνεται. 

Ο τρίτος είναι ο ολοένα εντεινόμενος μονομερής εξορθολογισμός και η διοργάνωση της ζωής, 
που λαθεμένα υποστηρίζεται ότι είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικο-επιστημονικής επανάστασης, ενώ 
στην πραγματικότητα οφείλεται στη βάρβαρη χρησιμοποίησή της με κριτήριο το ιδιωτικό κέρδος 
όχι το συλλογικό όφελος. 

Ήδη ο Φρόυντ είχε ασχοληθεί με την πλευρά αυτή του ζητήματος, μιλώντας για «δυσφορία στον 
πολιτισμό», χωρίς όμως να εντοπίζει τα αίτια, σε τρόπο ώστε να διαφαίνεται στις διαπιστώσεις του 
μια υπολανθάνουσα νοσταλγική τάση επιστροφής σε κάποιο ειδυλλιακό παρελθόν. 

Ο τέταρτος παράγοντας είναι ο βαθιά ανταγωνιστικός και επιθετικός χαρακτήρας της σύγχρονης 
ζωής, που δεν αναπτύσσει αισθήματα συμπάθειας στους ανθρώπους, σε συνδυασμό με τα δεδομένα 
πρότυπα «επιτυχίας», που δεν αφήνουν περιθώρια δημιουργίας εσωτερικών σταθερών για την ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητας, αλλά εξαντλούν την ανθρώπινη δραστηριότητα σ' ένα αδιάκοπο αγώνα επι-
βίωσης, επικράτησης και προβολής. 

Ο πέμπτος παράγοντας αφορά τη νεολαία, στον ώριμο καπιταλισμό, όπου άλλωστε παρατηρείται 
και η μεγαλύτερη διάδοση του ναρκωτικού τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μάλιστα στα μεσαία 
στρώματα. Συνολικά ο παράγοντας αυτός μπορεί να περιγραφεί ως άνοδος του συντελεστή ανευθυ-
νοποίησης, που όμως αναλύεται σε πολλά επιμέρους στοιχεία. 

Καθοριστικό, όχι όμως και μοναδικό, από την άποψη αυτή, είναι το γεγονός ότι στην εποχή μας 
η διάρκεια της φάσης της ενηλικίωσης είναι για λόγους σπουδών και γενικότερα εκπαίδευσης, παρα-
τεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Το νεαρό άτομο παραμένει σε μια μετέωρη κατάσταση 
μεταξύ ανηλικότητας και ενηλικότητας για πολύ μεγαλύτερο διάστημα απ' ό,τι συνέβαινε άλλοτε. 
Στο παρελθόν υπήρχε μια σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη φάση της κοινωνικά ανεύθυνης 
ανηλικότητας και της υπεύθυνης ενηλικότητας, ενώ σήμερα παρεμβάλλεται μια περίοδος, που συνή-
θως ξεπερνάει τη δεκαετία, όπου το άτομο δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεύθυνο, ούτε όμως αναλαμβά-
νει και υπεύθυνους κοινωνικούς ρόλους. Το στοιχείο αυτό πρέπει να συνδυαστεί -κάτι που χαρακτη-
ρίζει την Ελλάδα όσο ίσως καμιά άλλη ευρωπαϊκή τουλάχιστον χώρα- με την υπερπροστατευτικότη-
τα της οικογένειας απέναντι στο παιδί. 

Το υπερπροστατευόμενο νεαρό άτομο, μαλθακοποιημένο και θεμελιακά ανίκανο για αυτοπει-
θάρχηση είναι ανέτοιμο και απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει τις αναπόφευκτες, στη φάση της έντα-
ξής του στην ευρεία κοινωνία, αντιξοότητες και αντιστάσεις δεδομένου ότι στην ευρεία κοινωνία λει-
τουργούν άλλα κριτήρια αποδοχής και δεν υπάρχει η αυτονόητη και χωρίς όρους αποδοχή της οι-
κογένειας. 
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Η φυγή ως διέξοδος είναι το «φυσικό» αποτέλεσμα μιας τέτοιας αγωγής και κοινωνικοποίησης. 
Είδος φυγής -και μάλιστα σε υπέρτατο βαθμό- αποτελεί και η χρήση τον ναρκωτικού, φυγής από μια 
πραγματικότητα που εισπράττεται αρνητικά ή απειλητικά. 

Γενικότερα, η χυδαία ευδαιμονιστική αντίληψη της ζωής σε συνδυασμό με την υπερπροστασία, 
λειτουργεί αποδυναμωτικά και αφήνει, ιδιαίτερα το νεαρό άνθρωπο, ανέτοιμο να αντιπαλέψει κάθε 
κατάσταση, με την οποία δεν έχει εξοικειωθεί. Από το άλλο μέρος συντείνει μια αγωγή, που συγχέει 
τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και την ελευθεριότητα και κάνει τους νέους ανθρώπους ανίκανους 
και για στοιχειώδη ακόμα αυτοπειθάρχηση, ενώ παράλληλα δεν τους μαθαίνει το στοιχειώδη νόμο 
της ζωής, που αναφέρεται στο δικαίωμα να παίρνεις αλλά και στην υποχρέωση να δίνεις στον άλλον 
συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά και στην ολότητα. 

Κάτω απ' αυτούς τους όρους η ολοκληρωτική απώλεια νοήματος ζωής καταντάει υπόθεση ορι-
σμένων τυχαίων αρνητικών συγκυριών, οπότε και η αναζήτηση ατομικής «λύσης» με φυγή και κατα-
φυγή στο ναρκωτικό γίνεται ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Ενδεχόμενό από το οποίο μόνο μια βαθιά 
αναθεώρηση της τοποθέτησης του ατόμου και του συνόλου απέναντι στη ζωή μπορεί οριστικά να 
προφυλάξει, το οποίο, όμως προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή των δομών και της λειτουργίας της κοι-
νωνίας. 

 

ΑΑΓΓΧΧΟΟΣΣ  
Κατά λέξη, σφίξιμο στο λαιμό, αίσθηση πνιγμού. Η έννοια χρησιμοποιείται για να δηλωθεί κάθε 

ένταση, ταραχή, αγωνία. Σύμφωνα με μιαν άποψη το άγχος σε μια πρωταρχική μορφή είναι κάτι που 
το αισθάνονται όλα τα ζώα που αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή αντιμετωπίζοντας κινδύνους. Το 
άγχος παρουσιάζει διαβαθμίσεις. Το έντονο άγχος θεωρείται σαν νευρωτικό σύμπτωμα. Το υπερβο-
λικό άγχος από μερικούς θεωρήθηκε σαν αποτέλεσμα του γρήγορου ρυθμού της σύγχρονης ζωής, 
σαν αποτέλεσμα του τεχνολογικού πολιτισμού. Κατά άλλους τα αίτια του άγχους είναι συνήθως ασυ-
νείδητα (φόβος της αποτυχίας, της διάψευσης υπερβολικών φιλοδοξιών ή φοβία απέναντι σε καθήκο-
ντα και σε σχέσεις με άλλα πρόσωπα από τα οποία περιμένουμε κάποια ταπείνωση κ.λπ.). 

Η αυτοπεποίθηση και η έλλειψη μεγάλων φιλοδοξιών μειώνουν το άγχος και διευκολύνουν την α-
ντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής. Το άγχος δεν οφείλεται τόσο στην τεχνολογική εξέλιξη 
όσο στις δυσκολίες της ζωής (άγχος μπροστά στην ανεργία, την αρρώστια, τη φτώχεια κ.λπ.). Χρειά-
ζεται θάρρος για να αντιμετωπίζει κανείς τέτοιες καταστάσεις με όσο το δυνατό λιγότερο άγχος. Το 
άγχος μπορεί μόνο να μειωθεί, όχι να εξαφανιστεί από τη ζωή μας. Το άγχος μερικές φορές επιτείνε-
ται χωρίς λόγο. Το άγχος είναι η ασθένεια τον 20ού αιώνα, είναι ένα από τα πιο σοβαρά πνευμα-
τικά και ψυχολογικά προβλήματά, που επηρεάζει την προσωπικότητα του σύγχρονου ανθρώ-
που.  

Η ζωή του σημερινού ανθρώπου δεν έχει τη σφραγίδα της βεβαιότητας, αλλά το στίγμα της αμ-
φιβολίας και της αβεβαιότητας. Ο σύγχρονος άνθρωπος αγωνιά, μεγαλοποιεί τους ενδεχόμενους κιν-
δύνους, δημιουργεί φανταστικούς κινδύνους, νιώθει ένα βρόχο που σφίγγει το λαιμό του. Έτσι εκδη-
λώνει το άγχος του. Η ανασφάλεια προκαλεί το φόβο κάποιας αδιόρατης απειλής. Το άγχος αποτε-
λεί μια στάση άμυνας, μια κινητοποίηση τον ατόμου ενάντια στη μελλοντική απειλή. Το άτομο με το 
άγχος τον αγωνίζεται για επιβίωση και εξασφάλιση των αγαθών της καταναλωτικής κοινωνίας. Το 
άγχος είναι περισσότερο κοινωνική παρά ψυχοσωματική ασθένεια.  

Η λέξη «άγχος»  προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα άγχω, που σημαίνει: σφίγγω το λαιμό. 
Επομένως άγχος είναι μία κατάσταση ψυχικής διαταραχής του ατόμου, μία μορφή ανησυχίας που 
πηγάζει από τις δυσκολίες του παρόντος και το άδηλο του μέλλοντος. Ο αγχωτικός άνθρωπος διαι-
σθάνεται απροσδιόριστο φόβο, τρόμο, πανικό. Φοβάται τη μελλοντική τιμωρία,  την αποτυχία και 
φαντάζεται συνεχώς απειλές και κινδύνους. Έτσι δεν εμπιστεύεται τις δυνάμεις του, είναι επιφυλακτι-
κός, απαισιόδοξος. Σωματικά νιώθει δύσπνοια, καρδιακές ενοχλήσεις,  άλλοτε νιώθει ότι δεν μπορεί 
να κινηθεί κι άλλοτε είναι υπερκινητικός ή κινείται σπασμωδικά. Συχνά νιώθει ένα βρόχο να του 
σφίγγει το λαιμό και μπορεί να φτάσει σε υστερικά ξεσπάσματα. 

Ο εξοντωτικός τρόπος εργασίας προκαλεί και εντείνει το άγχος. Ο γρήγορος ρυθμός της ζωής 
δημιουργεί τις κάθε είδους διαταραχές τον νευρικού συστήματος. Επιπλέον ο επαγγελματικός προ-
σανατολισμός και η επαγγελματική αποκατάσταση προκαλούν άγχος στους νέους. 
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Ο σύγχρονος άνθρωπος, μοχθώντας για ανώτερο βιοτικό επίπεδο, για καλύτερη ποιότητα ζωής 
καταπιέζεται συναισθηματικά. 

Η αδυναμία εκτόνωσης στο ψυχρό περιβάλλον των μεγαλουπόλεων δημιουργεί το άγχος. Η έλ-
λειψη επικοινωνίας (η αποξένωση) στις μεγαλουπόλεις πιέζει ψυχικά τους ανθρώπους και τους κάνει 
αγχωτικούς. 

Η τεχνολογική έκρηξη και η επικράτηση των μηχανών δημιούργησε την ανεργία. Το κοινωνικό 
φαινόμενο της ανεργίας επηρεάζει ψυχολογικά το σύγχρονο άνθρωπο και του προκαλεί άγχος. Το 
άγχος είναι γέννημα μιας δυσαρέσκειας, που κατέχει το σύγχρονο άνθρωπο μέσα στον τελειοποιημέ-
νο κόσμο της μηχανής. 

Τα δυσεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας (πληθωρισμός, ανεργία, βία,) δημιουργούν 
ψυχολογική καταπίεση και αβεβαιότητα, με άμεση συνέπεια το άγχος. Η ισορροπία τρόμου έγινε 
σήμερα τρόπος ζωής. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος υποχρεώνεται σ' ένα εξοντωτικό ανταγωνισμό για να φτάσει την υλική ε-
πιτυχία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μόνιμη υπερένταση. Ο αγώνας όμως αυτός δεν τον λυτρώνει 
από το άγχος. Έτσι σήμερα η δημιουργία έγινε άγχος. 

Το άγχος δημιουργεί νευρωτικούς χαρακτήρες, άβουλους και αναποφάσιστους ανθρώπους. Προ-
καλεί ανασφάλεια, αγωνία, φόβο, πανικό, ταραχή. Επιφέρει την κατακόρυφη πτώση της απόδοσης 
του ανθρώπου στην εργασία του και απειλεί την ψυχική ισορροπία του, διότι παραλύει τη σκέψη, δι-
αλύει τη βούληση, παραμορφώνει την προσωπικότητα του σημερινού αγχωτικού ανθρώπου. Έτσι 
αυτός χάνει την αυτοπεποίθησή του, δηλαδή δεν πιστεύει στις προσωπικές του δυνάμεις και επειδή 
δε μπορεί να προσαρμοστεί στο γρήγορο ρυθμό ζωής, καταδικάζεται στη μοναξιά, στην απομόνω-
ση. Παράλληλα παραμελεί την πνευματική τον καλλιέργεια και επιδιώκει μόνο τα υλικά αγαθά. Νιώ-
θει φόβο, που κλιμακώνεται από την απλή δυσφορία μέχρι και τον πανικό. 

Το φυσιολογικό άγχος είναι δημιουργικό (ο φόβος της αποτυχίας στις εξετάσεις κάνει το μαθητή 
επιμελή και δραστήριο). 

Για να αντιμετωπιστεί το άγχος πρέπει να βελτιωθούν οι όροι ζωής (ηθική, πνευματική, υλική 
ποιότητα ζωής), να λυθούν τα πιο βασικά κοινωνικά προβλήματα και να εξαλειφθούν οι κοινωνικές 
αιτίες, που προκαλούν το άγχος, να οπλιστεί ο σημερινός και ο μελλοντικός άνθρωπος με γαλήνη, 
ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία και να επιστρέψει ο άνθρωπος στην απλή και φυσική ζωή και τελικά να 
απαλλαγεί ο σημερινός άνθρωπος από τη μανία του υπερκαταναλωτισμού. 

 

ΜΜΟΟΝΝΑΑΞΞΙΙΑΑ    
Το να είναι κανείς μόνος ή να νιώθει μόνος, ακόμη κι αν βρίσκεται μαζί με άλλους. Η μοναξιά  

είναι βασικό βίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος λυτρώνεται από τη μοναξιά του όχι όταν 
συνδέεται με τους συνανθρώπους του, αλλά όταν επικοινωνεί με το θεό. Η μοναξιά είναι αποτέλεσμα 
της αδυναμίας για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων, τη σύνδεση με άλλα πρόσωπα. Οι μοναχικοί άν-
θρωποι δεν εμπιστεύονται τους άλλους, είναι δύσπιστοι και επιφυλακτικοί απέναντί τους. Ύστερα από 
αυτό δεν είναι δυνατό να συνάψουν σχέσεις μαζί τους. Σε άλλους δεν επιτρέπει ο εγωισμός να πλη-
σιάσουν άλλα άτομα, να δείξουν ότι έχουν ανάγκη από τη συντροφιά τους. Η μοναξιά στην περίπτω-
ση αυτή είναι μια αυτοαπομόνωση.  

Οι μοναχικοί άνθρωποι αρκούνται μόνο σε περιστασιακές και προσωρινές επαφές με τους άλλους. 
Φοβούνται τις μόνιμες σχέσεις. Μερικές φορές οι μοναχικοί άνθρωποι παραπονούνται ότι οι άλλοι 
είναι εκείνοι που τους καταδικάζουν σε απομόνωση και δείχνουν αδιαφορία απέναντί τους. Αυτό είναι 
γεγονός για ορισμένους ανθρώπους (γέροντες, ασθενείς κ.λπ.), που δεν τους πλησιάζουν εύκολα οι 
άλλοι, δεν δείχνουν ενδιαφέρον γι' αυτούς.  

Άλλοι πάλι νιώθουν το συναίσθημα της μοναξιάς, όταν βρίσκονται σε συντροφιά με άλλους. Πα-
ραπονούνται ή απλώς διαπιστώνουν ότι δεν τους γεμίζει η συντροφιά των άλλων, δεν αισθάνονται το 
περιβάλλον οικείο ή ζεστό, νιώθουν σχεδόν σαν απόντες. Το τελευταίο δείχνει ότι τα άτομα αυτά δεν 
είναι ευχαριστημένα με το περιβάλλον τους, ότι θα ήθελαν κάποιο άλλο περιβάλλον ή ότι θα προτι-
μούσαν να βρίσκονται μόνα τους και χωρίς συντροφιά. Πολλοί αισθάνονται τη μοναξιά σαν ένα πολύ 
τραγικό γεγονός ή αυτοκτονούν κάτω από το βαρύ συναίσθημα της μοναξιάς. Άλλοι  θεωρούν  τη 
μοναξιά σαν τρόπο ζωής, εξοικειώνονται με τη  μοναξιά τους και δίνουν  νόημα στη  ζωή τους κατα-
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γινόμενοι με έργα που απαιτούν ατομική και όχι συλλογική εργασία. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοιες α-
σχολίες. 

Στις μέρες μας η μοναξιά και η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα από τα βαθύτερα ψυχολογικά και 
κοινωνικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η απάνθρωπη και απρόσωπη ζωή των μεγάλων 
αστικών κέντρων σπρώχνει στη μοναξιά και περιορίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους 
ανθρώπους. Η μοναξιά γεννήθηκε από τη μαζοποίηση, την αστυφιλία, τον ευδαιμονισμό και τον 
τρόπο ζωής στις μεγαλουπόλεις. 

Το βασικό παράπονο των σημερινών νέων είναι η δυσκολία επικοινωνίας με τους γύρω τους. Η 
μοναξιά και η έλλειψη επικοινωνίας βυθίζει τους ανθρώπους στην απελπισία της σιωπής, στην αποξέ-
νωση, στην εσωστρέφεια, στην ανασφάλεια, στο άγχος. Μοναξιά είναι το να ζει κανείς απομονωμένος 
από τους άλλους, κλεισμένος στον εαυτό του, χωρίς φίλους, χωρίς δεσμούς, χωρίς κοινωνικό περι-
βάλλον.  

Όλοι οι οργανισμοί (κατώτεροι ή ανώτεροι) επικοινωνούν με τους ομοίους τους. Στον άνθρωπο η 
επικοινωνία παρουσιάζεται στην πιο εξελιγμένη μορφή της. Με τη γλώσσα επικοινωνούν οι άνθρωποι. 
Με το διάλογο ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις, έρχονται σε επαφή άτομα και λαοί. Οι λαοί 
επικοινωνούν με το εμπόριο, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις διπλωματικές αποστολές και τις μορφω-
τικές σχέσεις. Η επικοινωνία λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση κοινωνίας. 

Πολλές, όμως, αιτίες δημιουργούν τη μοναξιά ιδίως στα αστικά κέντρα. Οι συνθήκες ζωής στις 
μεγαλουπόλεις επιβάλλουν την ψυχική ένταση, την ταχύτητα, τον αυτοματισμό. Οι σύγχρονες πολυ-
κατοικίες εμποδίζουν την εγκάρδια επικοινωνία και ευνοούν την απομόνωση, τη μοναξιά. 

Η αμφισβήτηση των υπερχρονικών και παραδοσιακών αξιών δημιουργεί κενό στην ψυχή του σύγ-
χρονου ανθρώπου, με συνέπεια αυτός να νιώθει πλήξη και μοναξιά.  

Η ειλικρίνεια και ο καλοπροαίρετος διάλογος, που στηρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, σήμερα έ-
χουν αντικατασταθεί από την καχυποψία και την υποκρισία. Ο σημερινός άνθρωπος κρύβεται στην 
ανωνυμία του μεγάλου πλήθους, γιατί φοβάται το συνάνθρωπό του (κοινωνία μαζανθρώπων). 

Η αύξηση της εγκληματικότητας και η έξαρση της βίας οδηγούν το σύγχρονο άνθρωπο στη φυ-
λακή της μοναξιάς και της απροθυμίας για επικοινωνία. 

Η καταναλωτική μανία και ο υλικός ευδαιμονισμός απορροφούν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο 
του σημερινού ανθρώπου και εμποδίζουν έτσι την επικοινωνία του με το συνάνθρωπο και φίλο του. 

Οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες ουσιαστικά καταλύουν την εγκάρδια επικοινωνία μεταξύ των αν-
θρώπων. 

Η εξειδίκευση σε ένα τομέα γνώσης απομονώνει τον άνθρωπο των μεγαλουπόλεων από το συνάν-
θρωπό του. 

Αλλά η μοναξιά δεν έχει πάντα αρνητικές συνέπειες. Συχνά βοηθάει τον άνθρωπο να συζητήσει 
με τον εαυτό του, να τον ελέγξει (εσωτερικός διάλογος). Ο αυτοέλεγχος και η αυτοκριτική είναι τα 
αγαθά αποτελέσματα της εσωτερικής μοναξιάς. Οι πνευματικοί άνθρωποι με την εκούσια και προ-
σωρινή μοναξιά τους αυτοσυγκεντρώνονται και επιδίδονται ανεμπόδιστα στο δημιουργικό τους έργο. 

Στη σιωπή της μοναξιάς βρίσκει ο άνθρωπος ειρήνη, ανακούφιση, παρηγοριά και γίνεται δημι-
ουργός, θεμελιωτής επιστημών, ευεργέτης της ανθρωπότητας. Στη μοναξιά ο άνθρωπος επουλώνει 
τις πληγές του, συγκεντρώνει τις δυνάμεις του, για να επιστρέψει στον αγώνα της ζωής πιο δυνατός. 

Αυτά αποτελούν αποτελέσματα της εκούσιας μοναξιάς, της απομόνωσης του ατόμου για σύντομο 
χρονικό διάστημα από την κοινωνική ζωή. Η μοναξιά αυτή είναι ευεργετική για τον άνθρωπο και 
πολλές φορές αναγκαία. Σίγουρα δεν είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών όρων ζωής του σύγχρονου 
ανθρώπου, όπου η απομόνωσή, η αποξένωσή του από το συνάνθρωπο είναι αποτέλεσμα παθογενών 
αιτίων και η ίδια γενεσιουργός άλλων παθολογιών. 

Η άλλη όψη της μοναξιάς του ανθρώπου στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι καταλυτική. Ο απλός 
άνθρωπος νιώθει μόνος του, ενώ περιτριγυρίζεται από εκατομμύρια συνανθρώπους. Η στατιστική 
αναφέρει ότι οι αυτοκτονίες αυξάνονται κάθε χρόνο στις προηγμένες βιομηχανικά χώρες. 

Το άγχος κλονίζει την ψυχική ισορροπία του σύγχρονου καταναλωτή - ανθρώπου. Οι σύγχρονες 
κοινωνικές δομές κατασκευάζουν το μοντέλο του απάνθρωπου, του αποξενωμένου, του μοναχικού, 
του αλλοτριωμένου, του εγωκεντρικού, του αγχωτικού. 

Ο ατομικισμός και ο ωφελιμισμός δημιουργούν τον άνθρωπο που αδιαφορεί για τον πλησίον του 
και για το κοινό συμφέρον. Η ηθική συρρίκνωση και η συναισθηματική στείρωση χαρακτηρίζουν τον 
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απομονωμένο και μοναχικό σημερινό άνθρωπο. Συνήθως ο εγωιστής στη μοναξιά του καλλιεργεί την 
αντικοινωνικότητά του. Σε ώρες θλίψεων η μοναξιά βασανίζει το θλιμμένο άνθρωπο και αυξάνει τον 
πόνο του.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να θυμηθεί ότι υπάρχει όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για 
τους άλλους, να σέβεται την προσωπικότητα του άλλου, να πάψει να είναι διπρόσωπος, καχύποπτος, 
υποκριτής, αντικοινωνικός, να μην ταυτίζει την ανθρωπιά με την αδυναμία, να καλλιεργεί στην ψυχή 
του την αγάπη και την κατανόηση, να διώχνει τη μοναξιά με την επικοινωνία, να βλέπει τα ατομικά 
και κοινωνικά προβλήματα μέσα από το πρίσμα του εμείς και όχι από τον ασφυκτικό κλοιό του εγώ. 

    Η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου είναι μία από τις πιο θλιβερές λεπτομέρειες του πολιτι-
σμού μας. Γέννημα της μαζοποίησης, της αστυφιλίας, του ορθολογισμού, του ευδαιμονισμού και του 
τρόπου της μεταβιομηχανικής ζωής, στέρησε από την ανθρώπινη ύπαρξη τη ζεστασιά του διαλόγου 
και τη βύθισε στην απελπισία της σιωπής. Μέσα σ' ένα τεράστιο πλήθος από δυνατότητες επικοι-
νωνίας ο άνθρωπος της εποχής μας κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του, δένεται αναπό-
φευκτα με την οδύνη της απομόνωσης για να καταλήξει στο μονόλογο και πολύ συχνά στον παραλο-
γισμό. Η μοναξιά αυτή είναι μια αποξένωση του ανθρώπου από τον κόσμο και την κοινωνία, μια 
δραματική εγκατάλειψη στην αδιαφορία, την ανωνυμία και την άγνοια. Χιλιάδες κουρασμένες υ-
πάρξεις γύρω μας σέρνουν τα βήματά τους σε αφιλόξενους τόπους κι αναρίθμητοι αποκλεισμένοι 
εργάτες στο λαβύρινθο της μεγαλούπολης ζουν τη φοβερότερη μόνωση στο μεγαλύτερο συνωστι-
σμό. Περιφρονημένοι πρόσφυγες σχεδιασμένων από άλλους πολέμων πνίγουν στο λυγμό της εγκα-
τάλειψης τη νοσταλγία των χαμένων πατρίδων. Ανήμπορα γηρατειά που στέγνωσαν στην προσφορά 
περνούν τις πιο πικρές ώρες της ζωής τους ξεχασμένα από όλους εκείνους που δέχτηκαν άλλοτε τις 
φροντίδες τους. Πονεμένα νιάτα που δε γνώρισαν οικογενειακή θαλπωρή κάρφωσαν στους τοίχους 
μιας αφιλόξενης κάμαρης τα όνειρα που δε θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα. 

Η δραματική αυτή εμπειρία, που συνήθως μένει μακριά από τη δημοσιότητα, σφραγίζει την πνευμα-
τική αλλοτρίωση ενός πολιτισμού που φαίνεται πως ξέχασε την αληθινή φύση και το πεπρωμένο του αν-
θρώπου. 

    Θεωρητικοί συλλογισμοί, πολιτικά συστήματα, κοινωνικές αναζητήσεις, ακόμα και επιστημονι-
κοί σχεδιασμοί, σκόπιμα ή επιπόλαια αγνόησαν στην ανθρώπινη ύπαρξη τη μεταφυσική της έφεση, 
την ηθική και πνευματική της ποιότητα κι έκαναν το παν να τονίσουν τον εγωκεντρικό και ηδονιστικό 
της χαρακτήρα. Όλα στον πολιτισμό που φτιάξαμε τονίζουν και εξυπηρετούν την επιστροφή στον 
ατομοκεντρισμό, τη ροπή στον ευδαιμονισμό, τον υπερτονισμό του εγώ, το κλείσιμο του αν-
θρώπου στον εαυτό του. 

Χτίσαμε υπερπόλεις και φυλακίσαμε στην ανωνυμία των απρόσωπων κτιρίων τις ελπίδες του αύ-
ριο, μα από τις φυλακισμένες ελπίδες γεννήθηκαν ψυχασθενείς. Δεν υπάρχει πια η  οριζόντια πόλη με 
την οριζόντια κοινωνικότητα. Οι νέες αντιλήψεις δόμησης, αφού έλυσαν τεχνολογικά το πρόβλημα 
τον φωτισμού και τον εξαερισμού, κατάργησαν τα παράθυρα από τα κτίρια και έκοψαν τις δυνατότη-
τες της ανθρώπινης επικοινωνίας.  

Στα κατακόρυφα οικοδομήματα, δημιουργήματα μόνο της λογικής κι όχι της ευαισθησίας,  θά-
φτηκε η έννοια της γειτονιάς, αφού έγινε αδιανόητη η προσέγγιση και ο διάλογος. 

Θυσιάστηκαν στις πόλεις οι παιδότοποι στο βωμό του τσιμέντου και στην ύπαιθρο πυρπολήθηκαν 
τα δάση για να γίνουν οικόπεδα. Δημιουργήσαμε υπερκαταστήματα για να τροφοδοτούμε την απλη-
στία μας. Λίγο πολύ στις μέρες μας εγγίσαμε το θρύλο του υπερανθρώπου, που τίποτε δε μπορεί να 
του αντισταθεί.  

Μέσα όμως σε αυτή τη φοβερή παντοδυναμία ανακαλύψαμε τελευταία την αδυναμία και τη μονα-
ξιά του σύγχρονου πολιτισμένου ανθρώπου, του ανθρώπου που αδυνατεί να συλλάβει το νόημα της 
ύπαρξής του και στην πρώτη αποτυχία, στην πρώτη αβεβαιότητα και στην πρώτη απογοήτευση τερ-
ματίζει απελπισμένα και δειλά στην ίδια του τη ζωή. 

Ο τύπος του νέου ανθρώπου που γέννησε ο πρόσφατος πολιτισμός έχει φανερές ατομοκεντρικές 
τάσεις γι’ αυτό και περιφρονεί ή υποτιμά τη διανθρώπινη προσέγγιση. Κριτήριο στις σχέσεις του, 
στην επικοινωνία και στο διάλογο μένει σταθερά η ιδιοτέλεια και το συμφέρον. Το συναίσθημα, η 
ευθύνη, το καθήκον, η οφειλή ή ο ανθρωπισμός θεωρούνται ενδείξεις αδυναμίας και παραθεωρούνται 
μπροστά στις σκοπιμότητες. Έτσι υψώνονται τείχη για να περιφρουρήσουν την αυτάρκεια και να 
κλείσουν από έξω κάθε ανεπιθύμητο, τους ενοχλητικούς, έστω κι αν είναι συνάνθρωποι, φίλοι, αδέλ-
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φια, παιδιά, γονείς. Η παγερότητα της καρδιάς γεννά τη μοναξιά της ζωής κι αυτή με τη σειρά της 
προκαλεί τη μοναξιά του πόνου και της εγκατάλειψης. 

Πλήθυναν τελευταία οι οίκοι ευγηρίας με αποδιωγμένους από τα παιδιά τους γονείς. Αυξήθηκαν 
επικίνδυνα οι εξαφανίσεις ανηλίκων από οικογένειες που είχαν από καιρό κλονισθεί. Περίσσεψαν τα 
διαζύγια εν ονόματι της ελευθερίας. Δεν περνά μέρα που να μη θρηνήσουμε κάποιο θλιβερό θύμα 
του πάθους των ναρκωτικών. Αναρίθμητοι οι αβοήθητοι γύρω μας, σκιές κομπάρσων στο δράμα της 
ζωής. Εργάτες στην ερημιά της τρώγλης, χλωμά παιδιά στην παράγκα της αθλιότητας, φοιτητές ξε-
χασμένοι στα υπόγεια, αζήτητοι νεκροί στα νεκροτομεία. Στο θρίαμβο της τεχνικής και του πολι-
τισμού ο θρίαμβος της μοναξιάς και της ορφάνιας. Πολλοί θα πουν ότι είναι φυσικό, όλα συμβαί-
νουν στη ζωή, άλλοι θα διερωτηθούν αν υπάρχουν άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση, κι οι τεχνοκράτες 
με τους υπολογιστές τους θα αποφανθούν για την ύφεση της οικονομίας, την αύξηση του εθνικού ει-
σοδήματος και τον περιορισμό του πληθωρισμού. Δεν είναι απίθανο σε κάποια θριαμβική έξαρση 
πολιτικής μελλοντολογίας να ακούσουμε και για λήψη μέτρων που θα περιορίσουν τη μοναξιά. Θα 
είναι κι αυτά στο ίδιο κλίμα του πολιτισμού μας που βλέπει τα πάντα εγωκεντρικά και αντιμετωπίζει 
τον άνθρωπο σαν αριθμό και την κοινωνία σαν μάζα. 

Είναι οδυνηρό, αλλά θα πρέπει να το πούμε. Το δράμα της μοναξιάς του ανθρώπου δε λύνεται με 
μέτρα λογικής, ούτε με παροχές υλικών αγαθών. Χρειάζεται αυθεντικό κίνητρο και τέτοιο έχει μό-
νον η στοργή, η ανθρωπιά και η αγάπη. Τα στοιχεία αυτά στην εποχή μας έχουν φανερά υποτιμη-
θεί, ταυτίστηκαν με την αδυναμία, αλλά στην πραγματικότητα διαθέτουν ανυπολόγιστο δυναμισμό. 
Είναι ο δυναμισμός του προσώπου, που βλέπει στον πάσχοντα συνάνθρωπο την εικόνα του ζωντανού 
Θεού. 

Η κίνηση της προσέγγισής του απαλλαγμένη από τον οίκτο εκφράζει την πληρότητα της αγάπης 
που τροφοδοτεί η ζωντανή πίστη. Αυτή η πίστη έλειψε από τον πολιτισμό μας κι αυτή χρειάζεται να 
επιστρέψει για να δώσει με τη σειρά της νόημα στη ζωή και ζεστασιά στις παγωμένες καρδιές των 
ανθρώπων. 

Μπορούμε να δώσουμε στις κοινωνίες που έχασαν το Θεό της αγάπης; Μπορούμε να αναθερμά-
νουμε με πίστη τις παγωμένες καρδιές της λογικής; Τότε λύνουμε το πρόβλημα της μοναξιάς, τότε 
ξανακάνουμε τον άνθρωπο, άνθρωπο. Στην αντίθετη περίπτωση τροφοδοτούμε το άγχος, διογκώ-
νουμε την αγωνία, αυξάνουμε τις πιθανότητες για την τρέλα μιας ολοκληρωτικής καταστροφής. Θα 
είναι τότε η αποθέωση της μοναξιάς. 

Για τους μοναχικούς ανθρώπους οι Κυριακές και οι γιορτές είναι πάντα μια δοκιμασία που δημι-
ουργείται από την αλλαγή του καθημερινού ρυθμού της ζωής. Η μοναξιά υπογραμμίζεται κι η πίκρα 
της γίνεται ακόμα πιο αισθητή. Οι άνθρωποι που, για τον άλφα ή βήτα λόγο, ζούνε μόνοι τους κατα-
φέρνουν να ξεχνάνε τη μοναξιά τους με τη δουλειά τους, με τις επαγγελματικές τους επαφές, με την 
καθημερινή ρουτίνα. Όταν, όμως, όλα αυτά ανασταλούν με τις γιορτές, η μοναξιά γίνεται αφόρητη. 
Κι υπάρχουν, βέβαια, άνθρωποι που ζουν μόνοι τους μια ολόκληρη ζωή. Γι’ αυτούς οι γιορτές δεν 
είναι και τόσο τραγικές. Χωρίς να τους είναι ευχάριστες, δεν δημιουργούνε την κατάθλιψη και την 
μελαγχολία, που δημιουργούνε στους νεομοναχικούς. Σ’ αυτούς, δηλαδή, που είχανε μάθει να ζούνε 
σ’ ένα σπίτι γεμάτο κόσμο, με μια οικογένεια, με μια πόρτα ανοιχτή σε γνωστούς και φίλους και που 
έξαφνα για τον άλφα ή βήτα λόγο μείνανε μόνοι. Δεν έχει σημασία το γιατί μείνανε μόνοι. Σημασία 
έχει ότι αυτές τις μέρες είναι μόνοι.  

Όπου και να πας, την μοναξιά την κουβαλάς μαζί σου. Ακόμα και μέσα σε κόσμο την αισθάνεσαι. 
Και την αισθάνεσαι εντονότερα. Γιατί δεν είναι ο κόσμος αυτός που διώχνει τη μοναξιά. Είναι η α-
γάπη. Τη μοναξιά τη διώχνουνε τα πρόσωπα που αγαπάς και σ’ αγαπάνε. Αυτά μετράνε. Γιατί ακόμα 
και μέσα σ’ ένα γήπεδο με πενήντα χιλιάδες θεατές μπορεί να αισθάνεσαι μόνος.  

    Αλίμονο, όμως. Απ’ τη μοναξιά δε γλιτώνεις τόσο εύκολα. Άμα την έχεις, θα την κουβαλάς μα-
ζί σου και στο σινεμά και στο γήπεδο και στη διαδήλωση. 

 

ΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗ  ΓΓΝΝΩΩΜΜΗΗ  
Ο όρος κοινή γνώμη δηλώνει τη συλλογική άποψη των μελών μιας κοινωνίας πάνω σε κάποιο συ-

γκεκριμένο ζήτημα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κοινή γνώμη αναφέρεται στη θέση που εκφράζει 
ένα μεγάλο ή το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών μιας κοινωνίας και όχι το σύνολό της και μπορεί να 
είναι διαφοροποιημένη στα διάφορα κοινωνικά στρώματα ή κοινωνικές ομάδες. 
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Αντικείμενο κριτικής από την κοινή γνώμη αποτελούν θέματα, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτι-
στικά, αλλά και πρόσωπα που για κάποιο λόγο, θετικό ή αρνητικό, ξεχωρίζουν μέσα στο δημόσιο 
βίο. Η κοινή γνώμη είναι μεταβαλλόμενο μέγεθος και δε μπορεί να θεωρηθεί πάντα αντικειμενική 
και αξιόπιστη, καθώς διαμορφώνεται από διάφορους, κάθε φορά, παράγοντες. 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη σύγχρονη εποχή θεωρούνται οι βασικότεροι διαμορφωτές 
της κοινής γνώμης, καθώς προβάλλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και πρότυπα, πληθώρα μηνυμά-
των. 

Η πολιτική προπαγάνδα, με διάφορες μεθοδεύσεις, μπορεί να χειραγωγήσει ένα μεγάλο μέρος 
του κοινωνικού συνόλου. Το μορφωτικό επίπεδο, η παιδεία και η ηθική συνείδηση ενός σημαντικού 
τμήματος του πληθυσμού επηρεάζει τις τάσεις της κοινής γνώμης. 

Η παράδοση, το παρελθόν, κληροδοτούν στο κοινό στοιχεία (μύθοι, δεισιδαιμονίες, προκατα-
λήψεις, θρύλοι...), που το φορτίζουν συγκινησιακά. 

Η διαφήμιση, τα συνθήματα, οι μεγαλόσχημες εκφράσεις, βομβαρδίζουν τη σκέψη των πολι-
τών, καθοδηγώντας τους σε ταύτιση θέσεων. 

Διάφορες ομάδες (οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι...) αλλά και πρόσωπα που έχουν κύρος και 
συγκεντρώνουν δύναμη πνευματική ή πολιτική επηρεάζουν τις μάζες. Διάφορα συμφέροντα καθο-
δηγούν το κοινό, που, συχνά, κρίνει με βάση τη σκοπιμότητα και την εξασφάλιση ατομικών, επιμέ-
ρους απολαβών. 

Η οργανωμένη τεχνική της σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης (δημοσκόπηση), μετρώντας και 
εκτιμώντας την επικρατέστερη γνώμη ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας επηρεάζει το ευρύ σύνολο. 

Κρίνει και ελέγχει την πολιτική εξουσία περιορίζοντας τις ατασθαλίες και τις αυθαιρεσίες. Δια-
σφαλίζει, έτσι , τη δημοκρατία. 

Ρυθμίζει την κοινωνική συμπεριφορά, δρώντας ηθικοπλαστικά στην κοινωνική ζωή. Περιστέλλει 
την ανηθικότητα, την αδικία, την εκμετάλλευση, τη βία, την εγκληματικότητα στο εσωτερικό της κοι-
νωνίας. 

Αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής, εξασφαλίζοντας ομαλές κοινωνικές σχέσεις και αρμονία.  
Υποδεικνύει λύσεις, επηρεάζει τις εξελίξεις και τις αποφάσεις πάνω σε σημαντικά πολιτικά, κοινω-

νικά και πολιτιστικά ζητήματα. 
Από την άλλη ισοπεδώνει την προσωπικότητα του ατόμου, καθώς αυτό συχνά νιώθει την ανά-

γκη να συμβαδίζει με τη γνώμη των πολλών. Περιορίζει, έτσι, την πρωτοβουλία και την υπεύθυνη 
προσωπική εκτίμηση. 

Αναπτύσσει στα άτομα την προσποίηση, τη συμβατικότητα και τα ωθεί στην υιοθέτηση μιας ε-
πιτηδευμένης συμπεριφοράς, ώστε να προσαρμόζονται στα στάση που αυτή ακολουθεί για να μην 
απορριφθούν ή περιθωριοποιηθούν. 

Συχνά, τροφοδοτεί το συντηρητισμό και καταπνίγει κάθε ανατρεπτική ή ανανεωτική τάση που 
αντιστρατεύεται το κατεστημένο. 

Πολλές φορές, μεταβάλλεται σε επικίνδυνη πολιτική προπαγάνδα, ενώ, συχνά, οδηγεί πολιτι-
κούς και κυβερνήσεις στην αδράνεια, καθώς φοβούνται να λάβουν δραστικές αποφάσεις και μέτρα 
για την επίλυση προβλημάτων, εξαιτίας του πολιτικού κόστους. 

Αναστέλλει την ατομική και κοινωνική πρόοδο, περιορίζει την ελεύθερη δράση και τις δημι-
ουργικές ενέργειες που οδηγούν στην εξέλιξη. 

Η κοινή γνώμη αποτελεί τεράστια δύναμη, αλλά ωστόσο δεν πρέπει να υπερεκτιμάται ο ρόλος 
της. Αντίθετα, είναι αναγκαίο να εκτιμάται η πραγματική της αξία, προκειμένου να λειτουργεί δημι-
ουργικά. Γι’ αυτό, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται: 

Η αντικειμενική πλουραλιστική ενημέρωση που προβάλλει την πραγματικότητα και την αλήθεια, 
ανεξάρτητα από συμφέροντα και σκοπιμότητες. 

Η παιδεία, που διαμορφώνει ολοκληρωμένες και πνευματικά καλλιεργημένες προσωπικότητες, 
έτσι ώστε να εκτιμούν αντικειμενικά. 

Η εγρήγορση και η υπευθυνότητα από τον κάθε πολίτη, που οφείλει να αντιστέκεται με γνώμονα 
τη γόνιμη αμφιβολία και την κριτική σκέψη σε οποιονδήποτε μηχανισμό που προσπαθεί να τον ε-
ξανδραποδίσει. 
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ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Εκ πρώτης όψεως οι έννοιες θεωρούνται αντίθετες, μια και η ηθική συγκροτείται από κανόνες κι 

επιταγές, περιορισμούς, που πρέπει το άτομο να κάνει, ενώ η ελευθερία κυριαρχείται από τη βούλη-
ση που γυρεύει να εκδηλωθεί. Όμως ο άνθρωπος ανήκει και στις δύο περιοχές και τούτο γιατί έχει ως 
κοινή συνισταμένη και των δύο δυνάμεων το λόγο. Με βάση αυτόν καμία ελευθερία δεν είναι πραγ-
ματική ελευθερία, αν είναι άπρεπη, ανήθικη και καμία ηθική δεν είναι σωστή ηθική, αν δεν δέχεται 
την ελευθερία της βουλήσεως του προσώπου που ενεργεί. Και μάλιστα είναι τόσο αξιόλογη αυτή η 
βούληση και η ελευθερία, γιατί αυτοπροσδιορίζεται και αυτοπεριορίζεται, είναι αυτόνομα ελεύθερη.  

Η αυτονομία της βούλησης είναι η μοναδική αρχή όλων των ηθικών νόμων και των καθηκόντων, 
που είναι σύμφωνα με αυτούς. Αντίθετα, κάθε ετερονομία της θέλησης όχι μόνο δεν θεμελιώνει κα-
μιά υποχρέωση, αλλά είναι και αντίθετη προς την αρχή της και προς την ηθικότητα της βούλησης. Η 
μοναδική αρχή της ηθικότητας έγκειται στον αποκλειστικό καθορισμό της από τη γενική νομοθετική 
μορφή. Η ανεξαρτησία εκείνη είναι ελευθερία με αρνητικό, θα μπορούσαμε να πούμε περιεχόμενο, 
όμως η δύναμη του καθαρού πρακτικού λόγου, που κάνει τον άνθρωπο να θέτει ο ίδιος τους νόμους 
στον εαυτό του είναι η ελευθερία με το θετικό της περιεχόμενο. Κι αν η ελευθερία είναι απόρριψη 
των εξωτερικών δεσμών, είναι ξεσκλάβωμα, είναι αυτόνομη πορεία, αυτοδιάθεση και εσωτερική ευ-
δαιμονία.    

Αν εξετάσουμε έστω και περιληπτικά, την έννοια θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε ελευθερίες «αρνη-
τικές», που συνίστανται σε μια έλλειψη εξάρτησης από κάποια εξωτερική ή εσωτερική δύναμη και 
εξουσία και ελευθερίες «θετικές», που συνίστανται, όχι σε μια έλλειψη αλλά σε μια πλήρωση, στη δη-
μιουργία ενός έργου ηθικού ή πνευματικού που αποτελεί έκφραση ελευθερίας. Όμως όποια και να 
είναι η μορφή της χρειάζεται κάποιος χώρος για να εξωτερικευτεί. Ο εξωτερικός τούτος χώρος είναι 
η Πολιτεία. Γι’ αυτό και λέμε ότι μια από τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της καθαυτό ελευθε-
ρίας είναι η πολιτική ελευθερία. Γι’ αυτό υπάρχει κίνδυνος οι πολιτικές εξουσίες να περιορίζουν την 
ελευθερία ή την πνευματική εκδήλωση της ελευθερίας. Αλλά σε αυτό το επικίνδυνο κλίμα της πολιτι-
κής φυλακής και δύναμης φαίνεται καλύτερα, δοκιμάζεται η ποιότητα της πνευματικής ελευθερίας.  

Όμως, η δέσμευση η αιτιοκρατική δεν είναι ο χώρος, στον οποίο ζούμε αλλά και η φύση.  Έτσι 
και η αιτιοκρατία, πρέπει να διακριθεί στη φυσική αιτιοκρατία, στην αλυσίδα αιτίων και αιτιατού που 
οφείλεται σε φυσικούς λόγους και την αιτιοκρατία τη λογική, εσωτερική αυτή, που υπάρχει σαν α-
φορμή για δράση και μέσο στο περιεχόμενο της ελευθερίας. Έχει δηλαδή και η ελευθερία την αιτιο-
κρατία της. Ο άνθρωπος είναι ον που σκέπτεται και βούλεται. Όμως η σκέψη του και τα βουλεύματά 
του είναι σωστά, όταν ακολουθούν την εσωτερική εκείνη αιτιοκρατία, που λέγεται λογική αναγκαιό-
τητα και τότε έχουν νόημα και περιέχουν αλήθεια, όταν ακολουθούν την εσωτερική λογική αλληλου-
χία. 

Υπάρχει επομένως ένας χώρος λογικός και σωστός και μέσα εκεί μπορεί ο άνθρωπος να απλώσει 
το χέρι του και να ενεργήσει. Η δυσανασχέτηση δεν πρέπει να οφείλεται στο ότι το χέρι του είναι 
από τη φύση του πολύ μικρό. Έχει όμως τη δυνατότητα να κινηθεί στα δικά του πλαίσια. Έτσι κάθε 
άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη δράση, την εκλογή που θα κάνει. Αν όμως επικρατούσε η αιτιοκρα-
τική θέση, τότε η ευθύνη και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να διαγραφούν.  

Η ελευθερία δε στηρίζεται ούτε κυρίως στην πράξη, ούτε κυρίως στην εκλογή μεταξύ κακού και 
καλού, αλλά στην εκλογή του καλύτερου ή δυσκολότερου είτε μεταξύ των καλών, είτε μεταξύ των 
κακών. «Αυτή η υπέρβαση των καταστάσεων είναι και τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ύ-
παρξή μας». Αν η τεχνική εξαφανίζει την ατομικότητα - ιδιομορφία του ανθρώπου, δε μένουν πολλά 
περιθώρια για να διαφωνήσουμε ως προς την απώλεια της ελευθερίας.  

Αν κάποια στοιχεία της μπορούν να αναζητηθούν, αυτό είναι στην ελευθερία του να θέλει ή να μη 
θέλει να έχει ανάγκη.  Αλλά ποια είναι η δυνατότητα η οριακή αυτής της ελευθερίας για το σύγχρονο 
υπερκαταναλωτικό άνθρωπο, μια και είναι σχεδόν «επικίνδυνο» να έχει κάποιος εγκράτεια ή λιτότη-
τα. Η τραγικότητα λοιπόν τους σύγχρονου ανθρώπου προέρχεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος 
απέναντι στο έργο του γίνεται αντικείμενο, δε διατάζει αυτός δε διατηρεί το πρόσωπό του, δεν είναι 
ο σκοπός αλλά το μέσο και όσο πιο εκμεταλλεύσιμος γίνεται, τόσο μεγαλώνει η ανωνυμία του. Με 
την τεχνική ο άνθρωπος πραγματεύεται και μεταθέτει την ατομικότητά του χωρίς αυτοσυνειδησία 
στη φυσική κατάσταση. Κάνει την αναγκαιότητα αυτόνομη αλλά ανεύθυνη. Βρίσκεται πολλές φορές 
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να αντιπαλεύει την ανάγκη χωρίς να γνωρίζει το λόγο. Αλλά και η πολιτική και εθνική του ελευθερία, 
αν όχι χάνεται, αλλοιώνεται με την τεχνική.  

Ο άνθρωπος σήμερα δεν κουράζεται, δεν συνειδητοποιεί τη δυσκολία, δεν έχει να προβληματι-
στεί να εκλέξει, δεν έχει στη συνέχεια υπευθυνότητα, χάνει τον έλεγχο του παρόντος και την ένταση 
της προσδοκίας του μέλλοντος, γι’ αυτό χάνει κι όλο το δρόμο, όλο τον αγώνα που οδηγεί στην ε-
λευθερία. Το ποσόν και ο αριθμός, η απληστία και η βουλιμία μηδενίζουν το ποιόν και την εκλογή, 
την προτίμηση και την ευθύνη. Πώς να υπάρξει λοιπόν ελευθερία; Η γνωστή μομφή: «φταίει ο άν-
θρωπος», δεν αρκεί. Γιατί και τούτο μπορεί να είναι μια ανελεύθερη, ανεύθυνη και του συρμού έκ-
φραση. Κι επειδή η ελευθερία είναι και ατομική υπόθεση, η δε μηχανή, αναμφισβήτητα, διευκολύνει, 
ας γίνει ατομικό πρόβλημα η συνύπαρξη και των δύο (ελευθερίας και μηχανής), η μηχανή δεν μπο-
ρεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο στο συναίσθημα, εάν το άτομο φυσικά επιθυμεί να διατηρεί 
στοιχεία ανθρώπου.  

Δυστυχώς όμως και σήμερα υπάρχει η δουλεία. Κι όπως η ελευθερία, έτσι και αυτή, διακρίνεται 
στη φυσική. στην ηθική και στην νομική δουλεία και το περίεργο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
έχουν δουλικό χαρακτήρα και αισθάνονται ευχάριστα παρέχοντας κάθε φύσεως εξυπηρετήσεις, που-
λώντας και τη συνείδησή τους στο «αφεντικό» τους. Η μηχανούπολη μετέθεσε την πηγή ζωής και 
δύναμης, από τη φύση στον άνθρωπο. Η εύρεση εργασίας γίνεται σήμερα δυσκολότερη μια και υ-
πάρχει αύξηση του πληθυσμού. Στη συνέχεια, εφόσον βρεθεί, υπάρχει έντονη αβεβαιότητα. Οι ανά-
γκες όμως στην καταναλωτική κοινωνία είναι μεγαλύτερες. 

Έτσι, σε συνδυασμό βέβαια με την ποιότητα του χαρακτήρα καθενός, είναι ευκολότερος ο δρό-
μος προς τη δουλοπρέπεια με όλα τα επακόλουθά της. Όμως ο σημερινός άνθρωπος, δε γίνεται δού-
λος μόνο εξαιτίας της δυσκολίας ευρέσεως δουλειάς, αν και η επιβίωση είναι ο κεντρικότερος άξονας.  

Η καταπίεση είναι μεγάλη από τον έντονο ρυθμό ζωής, από την «ωρολογιακή ημέρα» από τη 
χρονομετρική εκδήλωση. Η οικογένεια εξάλλου, έρχεται σε πολλούς τόπους με καταπιεστικές εκδη-
λώσεις, που γίνονται περισσότερο έντονες μια και το άτομο δεν ανήκει, καλώς ή κακώς, μόνο σε αυ-
τή και παίρνει κηρύγματα ελευθερίας από πολλούς άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Αλλά ο σημερι-
νός άνθρωπος, όντας περισσότερο φιλόδοξος «δουλεύει» πάλι για την πραγμάτωση των αχαλίνωτων 
φιλοδοξιών κι επικίνδυνων επιθυμιών του. Αν σε αυτά προστεθεί κι ο «αφέντης νόμος» και η καιρο-
σκοπική πολιτική  των κυβερνώντων με την τακτική του «ημετερισμού» και την, συνήθως, διαγραφή 
της δικαιοσύνης από την πρακτική ζωή, ο σημερινός άνθρωπος γίνεται πολλές φορές δούλος. Με 
ποιο δικαίωμα λοιπόν κατηγορεί την αρχαία εποχή; Ίσως γιατί αισθάνεται ένοχος απέναντί της. Ε-
κείνη στο κάτω κάτω δεν είχε ακούσει κανένα θρησκευτικό κήρυγμα περί χριστιανικής ισότητας και 
ελευθερίας... 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1122ηη    

ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ 

Ο όρος ελευθερία αποδίδει τη δυνατότητα του ανθρώπου να ρυθμίζει τη ζωή του όπως αυτός θέ-
λει ανεξάρτητα από εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις. Ελεύθερος είναι αυτό που έχει το προνόμιο του 
αυτοκαθορισμού και μπορεί να πράττει σύμφωνα με τη δική του βούληση, χωρίς όμως αυτό να ση-
μαίνει ότι οι ενέργειές του δύνανται να συνιστούν παραβίαση των ορίων της ελευθερίας των άλλων. 
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία, αφού η «ελευθερία του ενός στα-
ματάει εκεί, όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου». Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι οι νόμοι και οι πε-
ριορισμοί, που θέτει η κοινωνική ηθική, από τη στιγμή που πρεσβεύουν το δίκαιο και εξυπηρετούν 
το γενικό συμφέρον, δεν περιστέλλουν την ελευθερία του ατόμου, αλλά αντίθετα την προστατεύουν 
απέναντι στην αυθαιρεσία και στην επιβουλή αυτών, που δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν σε όλα τα αν-
θρώπινα, παντού και πάντα, κάποια σύνορα, που πρέπει να μένουν αξεπέραστα προς όφελος όλων.  

Ελευθερία είναι το να ενεργεί το άτομο χωρίς περιορισμούς, αφού παράλληλα σέβεται τα δικαιώ-
ματα των άλλων και τις επιταγές των νόμων. Είναι έμφυτο και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. 
Είναι ανεξαρτησία σκέψεων και πράξεων του ανθρώπου. 

Η ελευθερία είναι φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Η ελευθερία είναι η χρυσή 
τομή μεταξύ προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας. Βρίσκεται μεταξύ δουλείας και αναρχίας. 
Προάγει άτομα, έθνη, κοινωνίες. Εδραιώνει την ειρήνη. Είναι ο στυλοβάτης του δημοκρατικού πολι-
τεύματος. Προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα. Δημιουργεί συνθήκες ισονομίας και ισοπολιτείας. 

Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ολοκληρώνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει είναι πραγ-
ματικά δικό του, το ελέγχει και το κατευθύνει ο ίδιος. Η ιστορική πορεία του ανθρώπου μαρτυρεί 
μια ποσοτική και ποιοτική πρόοδο στις δυνατότητες και τα περιθώρια της ελευθερίας του από την 
πρωτόγονη εποχή ως σήμερα. Η ελευθερία του, τελικά, σημαίνει τη δυνατότητά του να αναπτύξει 
στον ανώτατο βαθμό τις δημιουργικές του δυνάμεις στη θεωρία και την πράξη, στην ατομική και την 
κοινωνική δραστηριότητα, να πραγματώσει, δηλαδή - στο μέτρο του δυνατού - όλες τις ανώτατες 
αξίες της ζωής. 

Η αγωνία και η περιπέτεια του ανθρώπου δεν έχουν άλλο στόχο από τη στερέωση της ελευθερίας. 
Τούτο θα πει ότι ο άνθρωπος αναζητά μία κατάσταση ζωής σύμφωνη με τη φύση του, όπως αυτή 
ορίζεται από βιολογικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, και μάχεται να νικήσει τα εμπόδια και τις 
απειλές. Γενιές ολόκληρες πλήρωσαν και θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν, συχνά με αίμα, το δι-
καίωμα της ελευθερίας. Η αμοιβή είναι η διατήρηση της ανθρώπινης υπόστασης, η καταξίωση του 
ανθρώπου. 

Η ελευθερία είναι πλατιά έννοια. Για να γίνει κατανοητή και να μελετηθεί διαιρείται σε μορφές, 
είναι εσωτερική αξία, η αδέσμευτη σκέψη και ανεμπόδιστη έκφραση, ο έλεγχος των παθών και ενστί-
κτων, είναι ακόμα κοινωνική, πολιτική, εθνική ανεξαρτησία. Παρά τις μεθοδολογικές αυτές ταξινο-
μήσεις η ελευθερία είναι ενιαία κατάσταση, είναι πάντα ελευθερία εκείνου που σκέφτεται διαφορετικά. 

Μέσα σε μια ελεύθερη και δημοκρατική πολιτεία ο ικανός πολίτης τιμάται, ο ενάρετος δοξάζεται, 
ο δικαστής είναι αμερόληπτος, οι νόμοι είναι δικαστές. Η ανθρώπινη ζωή μόνο με την ελευθερία α-
ποκτά νόημα. Η ύπαρξη του ανθρώπου καταξιώνεται από τον αγώνα του για την ελευθερία. Η από-
κτηση και η διατήρηση της ελευθερίας προϋποθέτει αγώνες και θυσίες. Η ελευθερία δεν είναι ευεργέ-
τημα ή χάρισμα, αλλά αγώνισμα. Η ελευθερία δεν μπορεί να υπερβαίνει ορισμένα όρια. Δεν υπάρχει 
απόλυτη ελευθερία. Η ελευθερία επιβάλλει περιορισμούς στα άτομα. Οι νόμοι περιορίζουν και πα-
ράλληλα κατοχυρώνουν την ελευθερία του ανθρώπου. 

Η ηθική (εσωτερική) ελευθερία θεωρείται ως η «υψηλότερη». Ο ηθικά ελεύθερος άνθρωπος υπο-
τάσσει τα ένστικτα και τις κατώτερες ορμές του. Μάχεται με τον ίδιο τον εαυτό του. Επιβάλλει στις 
πράξεις του τις επιταγές της λογικής του. Ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με τον ηθικό νόμο και τον 
ορθό λόγο. Είναι ηθικός και ενάρετος. Βασίζεται στην αυτοκυριαρχία και αυτοπειθαρχία. Χαρακτη-
ριστικά του είναι η παιδεία, η υψηλοφροσύνη, η γενναιότητα. Γνωρίζει ότι «κανένας άνθρωπος δεν 
είναι ελεύθερος, αν δεν είναι κύριος του εαυτού του». 

Απόλυτη ελευθερία δεν υπάρχει. Κάθε άνθρωπος κινείται σε περιορισμένα όρια ελευθερίας. Η 
απόλυτη και υπερβολική ελευθερία οδηγεί στη δουλεία και στην αναρχία. Απόλυτη ελευθερία σημαί-
νει ασυδοσία, κατάλυση του νόμου, έλλειψη προσωπικής ελευθερίας. Αν ο άνθρωπος ενεργεί χωρίς 
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κανένα περιορισμό, τότε περιορίζει την ελευθερία των άλλων. Γι’ αυτό ο άνθρωπος βάζει περιορι-
σμούς στην ελευθερία του με τη θέλησή του. 

Ο άνθρωπος σήμερα, σε αντίθεση με άλλες εποχές, με την ιλιγγιώδη εξέλιξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας κατάφερε να κατακτήσει αρκετές μορφές ελευθερίας. Ανεξαρτητοποιήθηκε ως ένα 
βαθμό, από τη φύση: Δεν είναι πια απόλυτα δέσμιος της φύσης, γιατί μπορεί να ερμηνεύει και κατά 
συνέπεια να προβλέπει διάφορα φυσικά φαινόμενα και να παίρνει προληπτικά μέτρα. Ανάγκασε σήμε-
ρα ο άνθρωπος τη φύση να υποκύπτει στην τεχνολογική του δύναμη, να τον υπηρετεί, να του παρέχει άφθο-
να υλικά αγαθά. Ο θεσμός της δουλείας, που κατά τον Αριστοτέλη ήταν αναγκαίο κακό, στην εποχή 
μας δεν αποτελεί αναγκαιότητα, αφού τώρα πια η μηχανή απάλλαξε τον άνθρωπο από επίμοχθες 
σωματικές εργασίες. Όταν η εργασία γίνεται ιδρώτας, αγκομαχητό δεν ελευθερώνει αντίθετα υπο-
δουλώνει και καταρρακώνει τον άνθρωπο. Με τα τόσα τεχνολογικά επιτεύγματα (συγκοινωνιακά μέσα, 
μηχανές κλπ.) αύξησε τον ελεύθερο χρόνο του, το χρόνο δηλαδή κατά τον οποίο μπορεί να ενεργεί κα-
τά βούληση, χωρίς να καταπιέζεται από κανένα. Με τις γνώσεις, με την κατάκτηση της αλήθειας λυτρώθη-
κε από δεισιδαιμονίες και προλήψεις που είναι προϊόντα άγνοιας. Με την παιδεία, που είναι πια καθολική 
και πιο οργανωμένη, συνειδητοποιεί τα δικαιώματά του, τα διεκδικεί και όλο και περισσότερο τα κατο-
χυρώνει. Αποδέχεται έτσι μόνο εκείνους τους νόμους που παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους  
πολίτες, που αμείβουν τον πολίτη ανάλογα με την προσφορά του, που κατανέμουν δίκαια τον κοινω-
νικό πλούτο. Με την εκβιομηχάνιση η γυναίκα βγαίνει στην παραγωγή, γίνεται οικονομικά αυτόνομη και 
με τη βοήθεια της παιδείας συνειδητοποιεί ότι η καταπίεσή της είναι μια μορφή δουλείας. Έτσι διεκ-
δικεί τα δικαιώματά της και γίνεται νομικά τουλάχιστον ισότιμη με τον άνδρα.  

Η πλήρης πραγμάτωση του ιδανικού της ελευθερίας ανέκαθεν υπήρξε ανέφικτη. Ο σύγχρονος άν-
θρωπος, όμως, αν και στην πλειοψηφία είναι εξωτερικά ελεύθερος, εξουσιάζεται από αφέντες εσωτε-
ρικούς, που τον αναγκάζουν να εκτελεί δουλικά τις προσταγές τους. Είναι υποδουλωμένος στις απαι-
τήσεις και τις ανάγκες που δημιούργησε η καταναλωτική κοινωνία και η υπερανάπτυξη της τεχνικής. 

Δούλος των πλασματικών αναγκών που δημιούργησε μηχανή. Η μηχανή μπορεί βέβαια να 
κάλυψε τις βασικές ανάγκες, δημιούργησε όμως καινούριες ανάγκες, πλασματικές, τεχνητές, που δυ-
στυχώς έχουν αρχή μόνο και ποτέ τέλος. Όταν ικανοποιηθεί μια ανάγκη, αυτόματα παρουσιάζεται 
άλλη. Μετατρέπεται έτσι ο σημερινός άνθρωπος σε δούλο των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών που 
δημιούργησε η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. 

Δούλος της εργασίας για την κάλυψη των δευτερογενών αναγκών. Η ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών συνεπάγεται βαριές οικονομικές υποχρεώσεις. Και ενώ το ωράριο εργασίας από 16 ώρες 
παλιά μειώθηκε στις 8 ώρες, στη χώρα μας και σ' άλλες χώρες ο σημερινός άνθρωπος αναλαμβάνει 
και άλλη επιπρόσθετη εργασία για να καλύψει τις νέες ανάγκες. Δεν αξιοποιεί έτσι τον ελεύθερο χρό-
νο του για μια πιο ποιοτική ζωή αλλά εργάζεται πυρετωδώς και υποδουλώνεται εκούσια πια στην ερ-
γασία που τον αλλοτριώνει. 

Δούλος του χρήματος με το οποίο αποκτά τα υλικά αγαθά. Είναι γνωστό ακόμη ότι μέσα στην 
καταναλωτική κοινωνία το άτομο αξιολογείται όχι από την ποιότητα χαρακτήρα αλλά από την πο-
σότητα και την ποιότητα των υλικών αγαθών που μπορεί να αποκτήσει. Και επειδή το μέσο που τον 
βοηθάει να αποκτήσει όλα αυτά είναι το χρήμα, υποδουλώνεται σ' αυτό και για χάρη του θυσιάζει τα 
πάντα, τις αρχές του την αξιοπρέπεια, τα ιδανικά, την ηθική του υπόσταση. Γίνεται σκληρός και στυ-
γνός αμοραλιστής, καταπιεστικός και απάνθρωπος στους συνανθρώπους του προκειμένου να πετύχει 
το στόχο του. 

Η διαφήμιση και η προπαγάνδα υποδουλώνουν τη σκέψη. Παράλληλα η πνευματική ελευθερί-
α, η ελευθερία της σκέψης περνά, βαθιά κρίση. Η διαφήμιση στηριζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα 
(ψυχολογία, κοινωνιολογία...) έχει τη δυνατότητα να εισχωρεί στα άδυτα των αδύτων μας και να μας 
υπαγορεύει το δικό της νόμο. Το υπερκαταναλωτικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής συντηρούμενο 
από τη μεγάλη επιρροή της διαφήμισης, μεταβάλλει τον άνθρωπο σε ανδράποδο των ολοένα αυξα-
νόμενων αναγκών του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εθίζουν το κοινό στο μαζικό κώδικα και δημι-
ουργούν συνθήκες ευκολότερης χειραγώγησης και υπακοής σε μηνύματα πολιτικού και ιδεολογικού 
χαρακτήρα. Ο άνθρωπος γίνεται πια εξωκατευθυνόμενος. Η ελευθερία της βούλησης, αν δεν εκμηδε-
νίζεται, περιορίζεται αφάνταστα. Η αυτόνομη και ανεπηρέαστη σκέψη εξέλειψαν στην εποχή μας. Ο 
άνθρωπος αλλοτριώθηκε. 
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Η σημερινή αλλοτρίωση είναι έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας. Η αλλοτρίωση έγινε σήμερα 
σχεδόν ολοκληρωτική. Διαποτίζει τη σχέση του ανθρώπου προς τα πράγματα που καταναλώνει, 
προς τους συνανθρώπους του (μοναξιά), προς τον εαυτό του, προς τη φύση, προς την εργασία, προς 
το κράτος. 

Η αλλοτρίωση στην εργασία υποδουλώνει τον εργάτη. Ο σημερινός εργάτης του εργοστασίου 
έχει αλλοτριωθεί από την εργασία του, έχει αποσυνδεθεί ψυχικά από το έργο του. Εργάτης και έργο 
δεν είναι δεμένα σ' ένα κλοιό οικειότητας. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι μηχανές δεν είναι ακόμη αυ-
τόνομες αλλά χρειάζονται τον εργάτη για να τις θέσει σε κίνηση. Οι μηχανικές λοιπόν ενέργειες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας καταρρακώνουν τον εργαζόμενο. Ο εργάτης ασχολείται με 
ένα μικρό τμήμα του όλου έργου, δεν το βλέπει ολοκληρωμένο για να αισθανθεί τη χαρά της δημι-
ουργίας που είναι η ευγενέστερη και η πνευματικότερη απόλαυση της ζωής. Έτσι η εργασία του ερ-
γάτη ασκείται σαν αγγαρεία, γίνεται δουλεία. 

Η μηχανή αλλοτριώνει τον άνθρωπο. Η μηχανή ενώ στην αρχή φάνηκε να είναι πιστή θεραπαι-
νίδα τον ανθρώπου σταδιακά έδειξε την δυναστευτική της ικανότητα Κυριάρχησε τον άνθρωπο και 
επέφερε όχι μόνο την τυποποίηση των προϊόντων αλλά οδήγησε και τη συμπεριφορά του στην τυπο-
ποίηση. Η μηχανή επηρέασε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και έτσι ο άνθρω-
πος ενεργεί σαν μηχανή. Ο εξανδραποδισμός του ανθρώπου στη μηχανή απορρέει από την αδυνα-
μία του να κυριαρχήσει στα δημιουργήματά του και απειλεί με απεριόριστες καταστροφές (διατάρα-
ξη οικολογικής ισορροπίας, κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου κ.λ.π.). Επεκράτησε η μηχανιστική αντίλη-
ψη της ζωής, δηλαδή στεκόμαστε στον τύπο και χάνουμε την ουσία, ενεργούμε εντελώς μηχανικά. Ο 
άνθρωπος δεν καθοδηγεί ο ίδιος τον εαυτό του αλλά παρασύρεται από τις σκέψεις, τις ιδέες και τη 
συμπεριφορά των άλλων που και αυτές είναι κατευθυνόμενες. Επειδή όμως τα ερεθίσματα που δέχο-
νται οι άνθρωποι στην εποχή μας είναι ομοιόμορφα για όλους, έχουν σαν αποτέλεσμα να τους εξο-
μοιώνουν και να τους οδηγούν σε μια μαζοποίηση, σε μια αποξένωση από τον εαυτό τους και τους 
μεταβάλλουν σε άβουλα όντα χωρίς ελευθερία και αυτοτέλεια. Τελικό αποτέλεσμα της μαζοποίησης 
αυτής η υποδούλωση και η αλλοτρίωσή τους. 

Η εξειδίκευση μεταβάλλει τον επιστήμονα σε δούλο της λεπτομέρειας. Η ραγδαία τεχνολογι-
κή εξέλιξη επέβαλε την εξειδίκευση, την διείσδυση του επιστήμονα σε βάθος στο αντικείμενο έρευ-
νας. Πέρα από τα θετικά για την επιστήμη αποτελέσματα η εξειδίκευση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύ-
νους για την προσωπικότητα του επιστήμονα. Ο επιστήμονας γίνεται εργάτης της λεπτομέρειας, ο-
δηγείται στην πνευματική μονομέρεια, κινδυνεύει να πάθει πνευματικό ακρωτηριασμό. Σε μία εποχή, 
όπου κυριαρχεί ο ορθολογισμός, η λογική τυραννάει την ψυχή, υποτάσσει το συναίσθημα στη σκο-
πιμότητα και αναστέλλει την ελεύθερη δράση. Ο σοφός στον τομέα του επιστήμονας δε θα μπορέσει 
να ολοκληρωθεί σαν άτομο, θα χάσει την εσωτερική ελευθερία, γιατί δεν διαφέρει από τον εργάτη 
του εργοστασίου, το ρομπότ, εφόσον δεν θα ασχολείται με θέματα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά 
... 

Η σύνθετη δομή της κοινωνίας, η πολυνομία ταυτίζονται με τη στέρηση ελευθερίας. Η δομή 
της κοινωνίας σήμερα είναι σύνθετη και πολύπλοκη. Για να καταστήσει το κράτος δυνατή ζωή, χωρίς 
σοβαρές προστριβές, ψηφίζει συνεχώς νόμους και ο φιλήσυχος πολίτης αισθάνεται ασφάλεια απ' αυτό 
το δίκτυο διατάξεων. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι αυτή η πολυνομία τον περιορίζει και τον δεσμεύει 
αφάνταστα. Η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού και συνακόλουθα ο συγκεντρωτισμός της εξουσί-
ας στερούν από το σύγχρονο άνθρωπο το προνόμιο της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφο-
ρούν τόσο τον ατομικό, όσο και το συλλογικό βίο. Γιατί τα κοινοβούλια ψηφίζουν νόμους για τα πιο 
απλά μέχρι τα πιο σύνθετα θέματα. Έτσι το κράτος εισδύει όλο και πιο βαθιά στην ιδιωτική ζωή, 
καλλιεργεί ένα γραφειοκρατικό πνεύμα και θέλει τον άνθρωπο να εργάζεται σαν μηχανή την κανονι-
σμένη ώρα και να εφαρμόζει τους υπάρχοντες νόμους, χωρίς να σκέπτεται τίποτε έξω από αυτούς.  

Η άνιση κατανομή του πλούτου παρεμποδίζει μέρος πολιτών των σύγχρονων κοινωνιών να εξα-
σφαλίσουν έμπρακτα όσες ελευθερίες κατοχυρώνονται από τα Εθνικά Συντάγματα και την Παγκό-
σμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέσα σε ένα ξέπνοο κόσμο, που νοσεί εξαιτίας της 
ανηθικότητας, του ανταγωνισμού, της θεοποίησης του χρήματος και της εκποίησης των ιδεών, ο άν-
θρωπος απανθρωποιείται, μετατρέπεται σε θλιβερό ενεργούμενο. Η έξαρση της βίας και μάλιστα με 
τη μορφή της τρομοκρατίας ή του πολέμου αντίκειται στο περιεχόμενο της ελευθερίας και δηλώνει 
περιφρόνηση προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών πλήττεται 
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από τη δυνατότητα των οικονομικά ισχυρών κρατών να ελέγχουν πολιτικά ασθενέστερες χώρες και 
τη διάθεση κάποιων να επιβάλλουν τη θέλησή τους με τη δύναμη των όπλων.  

Ούτε τύραννος θα μπορούσε τόσο εύκολα να επιβουλευτεί την ελευθερία του ανθρώπου όσο ο τεχνικός πολι-
τισμός, που επιβάλλει την τυραννία του στο σώμα και το πνεύμα του σημερινού ανθρώπου. Αισιοδο-
ξούμε όμως ότι τελικά δεν θα μπορέσει η τεχνολογία να μεταβάλει τον άνθρωπο σε ρομπότ, γιατί η 
ρομποτοποίηση είναι ξένη προς την ανθρώπινη φύση και η πρωτοβουλία είναι βαθιά ριζωμένη στον 
άνθρωπο. Έπειτα ο άνθρωπος της εποχής επεσήμανε τον κίνδυνο της εσωτερικής δουλείας και όταν 
εντοπιστεί ένα πρόβλημα σταδιακά θα βρει και τη λύση. Είναι αποπροσανατολισμένη βέβαια η ση-
μερινή κοινωνία, ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της τεχνολογίας για τον καταναλωτισμό. Η ευθύνη πέ-
φτει στους πνευματικούς ανθρώπους. Μόνο η πνευματική ηγεσία μπορεί να χαράξει καινούρια πο-
ρεία στην κοινωνία μας, να την προσανατολίσει πνευματικά. Και μπορεί γιατί διαθέτει τα όπλα της 
γνώσης και της φρόνησης, γιατί έλαβε μια μόρφωση που πρέπει να εύρυνε το όραμα του κόσμου. 
Έπειτα οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν γιατί διαθέτουν κάποιο κύρος λόγω γνώ-
σεων ή ταλέντου. Αισιοδοξούμε ακόμη πως μια σωστή παιδεία μια παιδεία που θα παρέχει όχι ξερές 
και στείρες γνώσεις, αλλά μια παιδεία που θα εξευγενίζει την ψυχή, μια ανθρωπιστική παιδεία θα 
σπάσει τα δεσμά της τεχνολογίας που προσπαθούν να αλυσοδέσουν την ψυχή και το σώμα μας, θα 
μας ελευθερώσει. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δημιούργησε 
συνθήκες ανελευθερίας που απορρέουν από τη μονοδιάστατη ανάπτυξη του πολιτισμού (προσήλωση 
στην ύλη, αδιαφορία για το πνεύμα). Χρειάζεται, λοιπόν, να συνειδητοποιήσει τη σφαλερή πορεία 
που ακολουθεί, να υπερασπιστεί όσες ελευθερίες έχει κατακτήσει μέσα από την πρόοδο της επιστή-
μης και της τεχνολογίας (απελευθέρωση από δεισιδαιμονίες, περιορισμός της εξάρτησης από τη φύ-
ση κ.λ.π.), αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να απαλλαγεί από την κυριαρχία των μηχανών και τις νέες 
επαχθείς εξαρτήσεις του. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ανθρωποκεντρική στροφή του πολιτι-
σμού, παραμερισμός της υλιστικής αντίληψης για τη ζωή, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καλλιέργεια της αρετής, υπευθυνότητα, ανταγωνισμός, θάρρος και κυρίως παιδεία, αφού αυτή αποτε-
λεί το μόνο αποτελεσματικό δρόμο για την κατάκτηση της ελευθερίας. 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
Φυσική ελευθερία είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από τους φυσικούς νόμους. Ο άνθρωπος 

στηριζόμενος ελεύθερα στη φυσική νομοτέλεια υποτάσσει τις φυσικές δυνάμεις και τις εκμεταλλεύε-
ται. Εθνική ελευθερία είναι η δυνατότητα ενός έθνους να είναι ανεξάρτητο από εξωτερικούς κατανα-
γκασμούς. Η ψυχή του έθνους μόνο τότε ζει, όταν στις ψυχές των απογόνων φωλιάζουν οι αναμνήσεις 
των θρύλων, ο θαυμασμός των ηρωισμών, ο πόθος τους να συνεχίσουν το έργο των προγόνων τους. 
Η εθνική ελευθ0ερία αποτελεί την υποδομή όλων των μορφών της ελευθερίας. Πνευματική ελευθε-
ρία είναι η ανεξαρτησία στη σκέψη, στο λόγο, στον Τύπο, στην επιστήμη, στην τέχνη. Ο πνευματικά 
ελεύθερος άνθρωπος δεν παραδέχεται τις αυθεντίες, τις προκαταλήψεις. Κοινωνική ελευθερία είναι η 
συμφιλίωση της ατομικής ελευθερίας με τον κοινωνικό νόμο. Η κοινωνική ελευθερία σχετίζεται με 
την κατάργηση των κοινωνικών διακρίσεων, των κοινωνικών ανισοτήτων, των προνομίων. Πολιτική 
(νομική) ελευθερία είναι το δικαίωμα του πολίτη να συμμετέχει στην άσκηση της πολιτικής εξουσί-
ας. Οι κυριότερες πολιτικές ελευθερίες είναι το δικαίωμα του πολίτη να εκλέγει, να εκλέγεται, να είναι 
ένορκος, δημόσιος υπάλληλος και εκδότης εφημερίδας. Ατομική ελευθερία είναι το δικαίωμα του 
ατόμου να κάνει ό,τι επιτρέπεται από τους νόμους. Από την ατομική ελευθερία απορρέει το δικαίω-
μα της ζωής, της τιμής και της περιουσίας του ατόμου. Οι κυριότερες ατομικές ελευθερίες είναι: 
θρησκευτική, ελευθερία λόγου, ελευθεροτυπία, ισονομία, άσυλο κατοικίας, δικαίωμα ιδιοκτησίας, 
συνδικαλισμός. Οικονομική ελευθερία είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά οικονομι-
κών παραγόντων. Η οικονομική ελευθερία περιλαμβάνει το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας 
(π.χ. εκλογή επαγγέλματος), της ελευθερίας συμβάσεων και της ιδιοκτησίας. Ψυχολογική (εσωτερι-
κή) ελευθερία το άτομο μπορεί να ελέγχει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και να εμποδίζει την κυ-
ριαρχία των παθών σε αυτό. Η ψυχολογική ελευθερία συνεπάγεται κάποια αταραξία, γαλήνη εσωτε-
ρική. 

Σε σχέση με τις άλλες μορφές ελευθερίας η ψυχολογική ελευθερία διαφέρει, επειδή αυτές αφο-
ρούν τον εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου (Φύση, Κοινωνία, Κράτος), ενώ η ψυχολογική ελευθερία 
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μόνο με τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, δηλαδή, για να μπορεί για παράδειγμα το άτομο να 
έχει κοινωνική ελευθερία, απαιτείται να τηρούνται κάποιοι όροι στα πλαίσια της κοινωνίας (για πα-
ράδειγμα ίσες ευκαιρίες για όλους), αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει, ενώ η ψυχολογική ελευθερία μπο-
ρεί να υπάρχει ακόμα και σε τελείως αντίξοες εξωτερικές συνθήκες («το ελεύθερο άτομο μπορεί να 
είναι ελεύθερο ακόμα και στο κλουβί της φυλακής του», Γκάντι). Η μορφή αυτή της ελευθερίας δη-
λώνει τη νίκη του πνεύματος πάνω στην ύλη. Ρεαλιστικά εξεταζόμενη δηλώνει τη στάση εκείνη όπου 
κάποιος έχοντας συνειδητοποιήσει την αδυνατότητα πραγμάτωσης κάθε επιθυμίας και το γεγονός 
πως οι υπερβολικές επιθυμίες είναι πηγή άγχους, αποφασίζει να περιορίσει τις απαιτήσεις του, αναζη-
τώντας τη λύτρωση στην αυτάρκεια και τον περιορισμό των επιθυμιών. 

Τέτοιες τάσεις είχαν αναπτυχθεί στην ελληνιστική περίοδο, στο Βουδισμό, τη σύγχρονη φιλοσο-
φία. Το επιτύμβιο, που είναι γραμμένο στον τάφο του Καζαντζάκη («δε φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω 
τίποτα, είμαι ελεύθερος») είναι δηλωτικό αυτής της τάσης και η ελευθερία για την οποία μιλά είναι η 
ψυχολογική ελευθερία.  

Οι αγώνες που δόθηκαν στο διάβα της ιστορίας για το πολυπόθητο αγαθό της ελευθερίας κατα-
δεικνύουν την ιδιαίτερη αξία του για τη βίωση μιας ζωής με περιεχόμενο και κατ’ επέκταση για την 
πρόοδο ατόμων και κοινωνιών. Ειδικότερα ο άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται και να εκφράζεται 
ελεύθερα διαμορφώνει μία υπεύθυνη και πνευματικά ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Η απελευθέρω-
ση από ευτελή πάθη και ταπεινά ένστικτα αποτελεί απαρχή για τον εξευγενισμό της ψυχής, την ηθική 
τελείωση και τη συμφιλίωση με το συνάνθρωπο. Διασφαλίζεται, επομένως, η υγεία των διαπροσωπι-
κών σχέσεων, η συνεργασία των μελών μιας κοινωνίας και, συνακόλουθα, η κοινωνική πρόοδος.  

Σε πολιτικό επίπεδο, η κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων αποτελεί θεμέλιο 
λίθο της δημοκρατίας. Η ελευθερία ωθεί στην ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας, αφήνει 
περιθώρια στη φαντασία και στη νόηση να μεγαλουργήσουν, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση 
του πολιτισμού (προαγωγή τεχνών, επιστημών κ.λ.π.). Γενικά, η ελευθερία συνδέεται με την ευδοκί-
μηση των ατόμων, την ευημερία των κοινωνιών και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το πλησίασμα 
της ευτυχίας. 

Η ελευθερία είναι προνομιακή δυνατότητα του ανθρώπου, φυσικό, αναφαίρετο, δικαίωμά του και 
ανάγκη πρωταρχική για να ζει όπως του ταιριάζει. Εσωτερική ελευθερία και εξωτερική ελευθερία 
είναι αλληλένδετες, η μια υπάρχει, πραγματώνεται μέσα στην άλλη και μέσω της άλλης. Η ελευθερία 
έχει τη ρίζα της στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Είναι υπέρτατο χρέος και συνεχής αγώνας, 
αγαθό που κερδίζεται έπειτα από εσωτερική πάλη και θυσία του εαυτού. Ο ελεύθερος και συνειδητο-
ποιημένος άνθρωπος μπορεί να υπερβεί το σχετικό χαρακτήρα της αισθητής του ύπαρξης, αλλά δεν 
μπορεί να υποδουλωθεί ή να χρησιμοποιηθεί σαν ενεργούμενο. 

Εσωτερική («ψυχολογική») ελευθερία είναι η δυνατότητα ανεμπόδιστης σκέψης, η απουσία μερο-
ληπτικής στάσης και φανατισμού. Συνδέεται με τη συνειδητοποίηση της αξίας και των ορίων της ε-
λευθερίας, με την υπερνίκηση της ασυδοσίας. Αποτελεί ηθική δέσμευση που στηρίζεται στην ευθύνη, 
ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος δεν πράττει από αυθαιρεσία ούτε από τυφλή υπακοή, αλλά από 
γνώση της αλήθειας. 

Εξωτερική ελευθερία είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν υπόκειται σε δεσμεύσεις και 
καταναγκασμούς. Έχει τη δυνατότητα να ασκήσει όλα τα απαράγραπτα δικαιώματά του στο πλαίσιο 
του Δικαίου και της Ηθικής, μπορεί να εκφραστεί, να δράσει, να δημιουργήσει κατά βούληση, λογι-
κή και συνείδηση μέσα σε δημοκρατικό πολίτευμα και σε ανεξάρτητο κράτος. 

Η εξωτερική ελευθερία είναι η απαραίτητα θεραπαινίδα της εσωτερικής ελευθερίας. Χωρίς 
την εξωτερική ελευθερία, ο άνθρωπος κινδυνεύει να γίνει δούλος όχι τόσο γιατί κατά τις εξωτερικές 
του εκδηλώσεις συμμορφώνεται στη βία, αλλά γιατί εξοικειώνεται με τη θλιβερή μοίρα του δούλου 
και σταδιακά νεκρώνονται μέσα του τα κίνητρα προς ό,τι η ελευθερία ορίζει. Ο άνθρωπος, ορμώμε-
νος από τη δίψα της ελευθερίας και τον πόθο της τελειότητας, έχοντας επίγνωση της ατέλειας και της 
δουλείας του, αλλά μη θέλοντας να συνθηκολογήσει και να υποταχθεί, θέτει στόχο της ζωής του την 
υπέρβαση της ατέλειας, την αποτίναξη της δουλείας. Χωρίς ελευθερία ή χωρίς αγώνα για την ελευθε-
ρία η ανθρώπινη ζωή δεν καταξιώνεται. Όποιος αποδέχεται δουλικά πλαίσια αποδέχεται ουσιαστικά 
και την υποβάθμισή του ως ανθρώπινου όντος. 

Η έμφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου και η διαπίστωση της αφετηριακής συλλογικότητας του 
ανθρώπινου βίου προσδίδουν στην ελευθερία κοινωνικό, άρα σχετικό, χαρακτήρα. Η ελευθερία κινεί-
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ται στην προσωπική και διαπροσωπική διάσταση, στηρίζεται στην αναγνώριση και το σεβασμό του 
άλλου, είναι μια σχέση αμοιβαιότητας που χαρίζεται και περιορίζεται αμφίδρομα, οδηγώντας στην 
συνεργασία, ώστε η δραστηριότητα του ενός να μην ανακόπτει τη δραστηριότητα του άλλου, και, 
τελικά, στην αγάπη για τον άνθρωπο. 

Απόλυτες μορφές ελευθερίας και δουλείας δε νοούνται ούτε και υπάρχουν. Ακόμα κι όταν ο άν-
θρωπος στερείται βασικές μορφές της ελευθερίας του, δε γίνεται δούλος αν διατηρεί την εσωτερική 
του ελευθερία. Ούτε, όμως, την απόλυτη ελευθερία μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, εφόσον αυτόβουλα 
τηρεί κάποιους κανόνες ως βιολογικό και κοινωνικό όν. Η ελευθερία δεν είναι ανεξάρτητη από το 
χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βιώνεται. Η οριοθέτησή της στηρίζεται σε κάποιες δια-
χρονικές σταθερές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη της τη συνεχή εξέλιξη των κοινωνιών. 

Η υπέρβαση των ορίων, η ασυδοσία, δεν αποτελεί μορφή, αλλά άρνηση της ελευθερίας. Η υπερ-
νίκηση της αυθαιρεσίας πραγματοποιείται πάντοτε μέσα στην κοινωνία. Στο βαθμό που το άτομο 
διαπαιδαγωγείται μέσα σε κλίμα κοινωνικής ευθύνης και με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, μα-
θαίνει να αναπτύσσει σχέσεις ισοτιμίας, ειλικρίνειας, αλληλοσεβασμού... 

Η κατάσταση ανελευθερίας γεννιέται κοινωνικά μέσα από την αποτυχία των βασικών κοινωνικών 
θεσμών να εντάξουν δημιουργικά τον πολίτη στην οργανωμένη κοινότητα, μέσα από τις κοινωνικές 
ανισότητες και αδικίες, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής... 

Η κοινωνική αναγκαιότητα προδιαγράφει το χώρο όπου ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον θα 
βιώσει την ελευθερία του. Γνωρίζοντας, κατανοώντας και αξιοποιώντας την κοινωνική αναγκαιότη-
τα, μπορεί να λειτουργεί ως ενεργός πολίτης παρεμβαίνοντας συνειδητά στην κοινωνική εξέλιξη, θυ-
σιάζοντας ένα κομμάτι της προσωπικής του ελευθερίας για να διασφαλιστεί η ελευθερία του κοινωνι-
κού συνόλου. 

Αν οι νόμοι είναι κανόνες δικαίου, δεν επιβάλλονται από την κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, 
εκφράζουν τις αντιλήψεις των πολιτών για την ηθική και το δίκαιο, αντιστοιχούν στα φυσικά τους δι-
καιώματα, υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες και στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, 
δεν περιορίζουν ούτε καταλύουν την ελευθερία, αντίθετα, την κατοχυρώνουν, τη διευρύνουν, την ου-
σιαστικοποιούν.  

Δίκαιος άνθρωπος είναι αυτός που σέβεται την προσωπικότητα και αναγνωρίζει τα δικαιώματα 
του άλλου. Υπερασπίζεται τη διαφορά, την ιδιαιτερότητα. Η δικαιοσύνη εξασφαλίζει την ισότητα, 
καταργεί τις διακρίσεις. Η δίκαιη σκέψη καταργεί την αυθαιρεσία και κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια, 
τη ζωή. Θεμελιώνει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα. Γεννά την εμπιστοσύνη. 

Ο δίκαιος άνθρωπος κατανοεί τα δικαιώματα αλλά και το χρέος του. Η δικαιοσύνη παράγει τους 
άγραφους και τους γραπτούς κανόνες που ρυθμίζουν τη συμβίωση τα όρια των δικαιωμάτων και τις 
ευθύνες. 

Ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος ηθελημένα αυτοπεριορίζεται αρνούμενος να κάνει τον εαυτό 
του είτε δούλο είτε τύραννο. Συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί σ’ αυτόν περισσότερη 
ελευθερία από όση συμβιβάζεται με την ελευθερία των άλλων ανθρώπων, από όση συμβιβάζεται με 
το χώρο ελεύθερης ενέργειας που είναι αναγκαίος στην πολιτεία, από όση, τέλος, ταιριάζει στις προ-
σωπικές του δυνατότητες. Βασιζόμενος, καταρχήν, στον ορθό λόγο και την ηθική, δεν πράττει ό,τι 
θέλει, ό,τι δεν απαγορεύεται, ό,τι δε βλάπτει τους άλλους, αλλά ό,τι ωφελεί και τον ίδιο και τους άλ-
λους.  

Η ελεύθερη και δίκαιη σκέψη προσδιορίζει, λοιπόν, τον ακέραιο άνθρωπο και την ευτυχία της 
ομάδας. Αν και επιδιώκεται, όμως, και αποτελεί πανθομολογούμενη αξία, δεν έχει πλήρως κατακτη-
θεί. Ενώ σήμερα η ανθρωπότητα απολαμβάνει τους καρπούς, τα κέρδη σκληρών αγώνων, οι απειλές 
κατά του ανθρώπου πολλαπλασιάζονται. 

Δεν τελείωσε, λοιπόν, ο αγώνας για το δικαίωμα να παραμένουμε άνθρωποι και είναι αμφίβολο αν 
θα τελειώσει ποτέ. Ακόμα και στην εποχή που θα θριαμβεύσει η ελευθερία και το δίκαιο, η επαγρύ-
πνηση και η σύνεση θα τις στερεώνουν ως μόνιμες καταστάσεις. Κύριος παράγοντας είναι η συνείδη-
ση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος οφείλει να ανακαλύψει μέσα του αυτές τις έννοι-
ες, έχει χρέος να τις ορίσει. Σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα είναι η πλούσια μόρφωση. Η παιδεία α-
νοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες, αναζωπυρώνει την αμφιβολία, επιτρέπει τον έλεγχο των έτοιμων 
προτύπων και δογμάτων.  
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Η ατομική και συλλογική αντίσταση αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς εξανδραποδισμού και 
προστατεύουν από τη δράση τους. Ο γνήσιος διάλογος σημαίνει αναγνώριση του άλλου, είναι η πρά-
ξη διαφωτιστική.  

Βαρύτατη είναι η ευθύνη της πνευματικής ηγεσίας, της πρωτοπορίας. Οι διανοούμενοι με το λόγο 
και τα έργα τους διεγείρουν, αφυπνίζουν τη συνείδηση της ομάδας, καθοδηγούν τη δράση της. 

Η δημοκρατική οργάνωση, οι ουσιαστικοί θεσμοί, οι νόμοι που ανταποκρίνονται στην αξία της 
δικαιοσύνης διαπαιδαγωγούν έναν λαό, κατοχυρώνουν την ελευθερία και τη νομιμότητα. Τέλος, η 
πραγματοποίηση της ισότητας, ο σεβασμός στον άνθρωπο, στη φύση, στα πολιτιστικά επιτεύγματα 
επιτρέπουν την πλήρη άνθηση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. 

«Μόνον η ελευθερία καθιστά τους ανθρώπους ενάρετους και εμφυτεύει στην καρδιά όλων των πολιτών την 
άμιλλα προς το ευ πράττειν.» (Ελληνική Νομαρχία). 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1133ηη    

ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

Δημοκρατία είναι το είδος του πολιτεύματος, το οποίο στηρίζεται στη συμμετοχή της πλειοψηφί-
ας των πολιτών, στη διαμόρφωση των ηθικών και κοινωνικών αξιών, στην οργάνωση της πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής, στην ανύψωση του πολιτικού και του κοινωνικού ήθους, καθώς και στη λήψη πολι-
τικών και κοινωνικών αποφάσεων. Η δημοκρατία είναι το πλέον υμνημένο και άλλο τόσο διασυρμένο 
πολιτικό καθεστώς. Από τη στιγμή που φανερώθηκε στην αττική γη μέχρι σήμερα αποτελεί επιδίωξη, 
επίκληση, αλλά και συγκάλυψη άνομων καθεστώτων. Καθώς οι κίνδυνοι που την απειλούν πληθαί-
νουν, έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ να την ορίσουμε και να την προστατεύσουμε. Η δημο-
κρατία είναι το πολίτευμα της ευθύνης, της ανοχής  και της διαφοράς. Είναι η σύνθεση των ανόμοιων 
αντιλήψεων και αντικρουόμενων συμφερόντων σε κοινό στόχο και όραμα, σε ενιαία εθνική πορεία.    

Αναζητώντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του πολιτεύματος και ξεκινώντας από την ετυ-
μολογία (δημοκρατία = δήμος + κρατώ), καταλαβαίνουμε ότι στη δημοκρατία «άρχει» «κρατεί» ο 
«δήμος», δηλαδή κυβερνά ο λαός. Συνεπώς στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, παρ’ ό,τι η μειο-
ψηφία δεν παραγκωνίζεται, ούτε καταπιέζεται, αλλά ελέγχει και κάνει προτάσεις σχετικά με όλα τα 
θέματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο.  

Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η αξιοκρατία δηλαδή η προώθηση των 
ατόμων σε πολιτικά αξιώματα ή σε σημαντικές επαγγελματικές θέσεις ανάλογα με τις ικανότητές τους 
και όχι ανάλογα με την κοινωνική τους θέση ή την οικονομική τους κατάσταση. Είναι αδιανόητη, 
επίσης, η δημοκρατία στην οποία δεν επικρατεί ισονομία ανάμεσα στους πολίτες, δηλαδή, όπου ο 
νόμος δεν παρέχεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις σε όλους τους πολίτες. Ακόμη, σε κάθε αληθινή δη-
μοκρατία, η πολυφωνία όχι μόνο είναι επιτρεπτή, αλλά και προωθείται με διάφορους τρόπους, καθώς 
και ο γόνιμος ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των οπαδών των αντίθετων απόψεων.  

Όλες αυτές οι αξίες ή οι αρχές τις οποίες προαναφέραμε και συνιστούν την έννοια της δημοκρα-
τίας, ολοκληρώνουν την εικόνα μιας ουσιαστικά ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία κάθε 
μέλος είναι απόλυτα ελεύθερο να εκφράζεται, όπως επιθυμεί σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του, 
αρκεί να μην πειράζει κατά αυτό τον τρόπο την ελευθερία κάπου συμπολίτη του. 

Η δημοκρατία αναγνωρίζεται ως το υγιέστατα πολίτευμα. Εναρμονίζεται με την ανθρώπινη φύση 
και την κοινωνικότητά της. Αποκαλείται, δίκαια, πολίτευμα του μέτρου γιατί κατορθώνει να ισορρο-
πεί ανάμεσα στο ατομικό και το κοινωνικό συμφέρον, χωρίς να καταλήγει στην ασυδοσία ή στον ο-
λοκληρωτισμό. Η δημοκρατία καλεί του πολίτες για πολιτική τοποθέτηση, για κοινά οράματα και 
κοινούς σκοπούς μέσα από τα οποία προκύπτει η εθνική συνοχή και η κοινωνική αλληλεγγύη. Εγ-
γυάται την απήχηση και την αποτελεσματικότητα των απόψεών τους. Εγγυάται και την άμυνά τους 
εναντίον του ίδιου του κράτους. Οι πολίτες είναι εκείνοι που γίνονται «υποκείμενα» της ιστορίας  και 
αποφασίζουν οι ίδιοι για τις τύχες τους. 

Το δημοκρατικό πολίτευμα διαφέρει από τα υπόλοιπα όσον αφορά τις βασικές αρχές της οργά-
νωσης και της δομής του. Άξονας της δομής αυτής είναι το στοιχείο ελέγχου, που δεν υπάρχει σε 
κανένα άλλο πολίτευμα και το οποίο κατοχυρώνεται μέσα από τη σαφή διάκριση των εξουσιών (νο-
μοθετική, εκτελεστική, δικαστική). Κάθε εξουσία βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο των άλλων, ενώ 
όλες ελέγχονται, με τη σειρά τους, από το λαό. Χάρη στο πολυκομματικό σύστημα και τις πολιτικές 
εκλογές διατηρείται η πρόσβαση των πολλών στην εξουσία.    

Από τα πρώτα της βήματα η δημοκρατία, αν και εμφανίστηκε με την πολιτική της διάσταση, 
στηρίχθηκε στο αίτημα της οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Οι τελευταίες δύο μορφές της 
είναι αυτές που στηρίζουν την πολιτική διάστασή της, αφού τα πολιτικά δικαιώματα χάνουν συχνά τη 
σημασία και την αξία τους και μετατρέπονται σε «κενό νόμο», αν συνοδεύονται από μια κοινωνική 
πραγματικότητα που διατηρεί προνόμια οικονομικά, κοινωνικά, μορφωτικά. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι εμφανίστηκε ιστορικά σε ένα τόπο με τις κοινωνικοπολιτικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της 
αρχαίας Αθήνας.  

Συνοπτικά το δημοκρατικό πολίτευμα στηρίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις που προσδιορίζουν 
την αυθεντικότητά του. Τα γνωρίσματα-αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι: 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Η αποδοχή και εφαρμογή κανόνων δικαίου που εναρμονίζονται με το κοινό αί-
σθημα δικαιοσύνης και ισχύουν για όλους τους πολίτες σφραγίζουν τη δημοκρατική πολιτεία. Όταν 
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οι κανόνες αυτοί βρίσκονται σε αρμονία με το ηθικό αίσθημα, αποκαθιστούν την έννομη τάξη, δια-
παιδαγωγούν. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ποιοτική λειτουργία των μέσων ενημέρωσης κατοχυρώνει την αυτονομία του 
μέσου πολίτη και έχει παιδευτικό χαρακτήρα για την οριοθέτηση, τον προσδιορισμό των αρχών της 
δημοκρατίας. Τα μέσα ενημέρωσης προάγουν το διάλογο που αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας. 
Σε μια εποχή που οι πληροφορίες διαχέονται και ουσιαστικά παράγουν πολιτισμό είναι πολύ πιο 
αναγκαία η ισότητα στην ενημέρωση. Η δημοκρατία της άνισης πληροφόρησης είναι ακόμη πιο δυ-
σθέσπιστη και εύκολα διαχειρίσιμη από οποιαδήποτε άλλη μορφή της.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: Το κράτος που επιτυγχάνει την οικονομική του αυτοδυναμία-
άρα την εθνική του ανεξαρτησία- θέτει τους όρους ώστε να λειτουργεί ισότιμα με τα υπόλοιπα κράτη 
στη διεθνή κοινότητα, να παίρνει πρωτοβουλίες, να διεκδικεί τα δικαιώματα του λαού του. Εξάλλου 
η οικονομική ευημερία είναι προϋπόθεση της παιδείας, που με τη σειρά της κατοχυρώνει τη δημο-
κρατία.    

ΕΙΡΗΝΗ: Η κατάργηση του πολέμου ακυρώνει κάθε ολοκληρωτισμό ή αυταρχισμό στην διακί-
νηση ιδεών. Η επικράτηση γνήσιας ειρήνης, αφοπλίζει τους δημαγωγούς, καταργεί τους τυράννους. 
Άλλωστε η διεθνιστική αλληλεγγύη, υποστηρίζει τη δημοκρατία σε όποιο κράτος και αν απειλείται.  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Η δημοκρατία στηρίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξασφαλίζοντας τη δυνατότη-
τα έκφρασης και δημιουργίας σε όλους τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η δημοκρα-
τία προϋποθέτει την ανεμπόδιστη έκφραση του ατόμου αλλά και συλλογικότερων φορέων, όπως τα 
μέσων ενημέρωσης. Συμπληρώνεται από την απρόσκοπτη διακίνηση ιδεών και πολιτιστικών προϊό-
ντων στο εσωτερικό της χώρας ή έξω από αυτήν. 

ΙΣΟΤΗΤΑ: Κύριο γνώρισμα της δημοκρατίας είναι η ισότητα σύμφωνα με τις αρχές της ισονο-
μίας και της ισοπολιτείας (η δυνατότητα πρόσβασης στην εξουσία ανήκει σε όλους). Εξασφαλίζονται 
έτσι οι ίσες αφετηρίες, χωρίς να φτάνουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή την ισοπέδωση. Πρόκειται για τη 
λεγόμενη δημοκρατική ισοτέλεια. Στα θεμέλια αυτά βασίζεται και το χαρακτηριστικό της αξιοκρα-
τίας που υπερασπίζεται και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ποιότητα της δημοκρατίας φαίνεται από την 
απόλαυση ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών. Εξουδετερώνονται διακρίσεις κάθε μορφής. Κανένας δεν 
απορρίπτεται από εκπαιδευτική, επαγγελματική ή άλλη επιλογή εξαιτίας της καταγωγής, της οικονο-
μικής του θέσης ή άλλων ιδιαιτεροτήτων. Η μειοψηφία δεν εξοντώνεται, δεν αποκλείεται, ενσωματώ-
νεται δημιουργικά και παράγει λόγο διαλεκτικής εξέλιξης. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μια ουσιαστική δημοκρατία 
είναι ένας μεγάλος, πολύπλευρος και χρονικά μη διακοπτόμενος διάλογος. Η δημοκρατία δικαιώνε-
ται μέσα σε ένα καθεστώς ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών, πλουραλισμού και ποικιλίας απόψεων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος κανένας δεν κατέχει μόνος του 
ολόκληρη την αλήθεια. Αναγκαία συνθήκη της δημοκρατικής κοινωνίας είναι ο πολυκομματισμός. 
Οι πολίτες έχουν πολλές δυνατότητες στην επιλογή του αντιπροσώπου κόμματος, που εκφράζει την 
ιδεολογία και τα οράματά τους. Το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι είναι δικαιώματα και υποχρεώσεις για 
τον πολίτη της δημοκρατικής χώρας. Έμμεσα ασκεί εξουσία και αντιπροσωπεύεται από τους βου-
λευτές στο Κοινοβούλιο, ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στην εξουσία, καθώς οργανώνεται σε πολιτικά 
κόμματα και συλλογικούς φορείς. Οι άρχοντες δεν είναι ισόβιοι και η εξουσία του λαού επιβεβαιώνε-
ται από τη δυνατότητα ανάκλησής τους και άσκησης κριτικής μέσω της αντιπολίτευσης. Άλλωστε 
κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από το ρόλο της μειοψηφίας, ο οποίος όχι μόνο δεν αγνοείται, αλλά, 
αντίθετα, θεωρείται ουσιαστικός για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Παράλληλα αποφεύγεται η συ-
γκέντρωση των εξουσιών, σε άτομα ή κυρίαρχες ομάδες και διανέμεται σε τοπικές μορφές εξουσίας. 
Η αντιπαράθεση και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτούς τους φορείς κατοχυρώνει άμεσες μορφές 
παρέμβασης από το λαό. 

ΠΑΙΔΕΙΑ: Έχει δίκαια υποστηριχτεί ότι δημοκρατία χωρίς παιδεία δεν μπορεί να διατηρηθεί 
για πολύ. Οι καλλιεργημένοι πολίτες είναι εκείνοι που εγγυώνται τον ουσιαστικό και όχι τυπικό χα-
ρακτήρα της λαϊκής συμμετοχής στα κοινά. Αυτοί γνωρίζουν να άρχουν, αλλά και να άρχονται. Οι 
βασικές αρχές της δημοκρατίας γίνονται κατανοητές και αποτελούν σταθερή επιδίωξη των μελών της 
ομάδας, ιδιαιτέρως, όταν αυτά έχουν υψηλή πνευματική ωριμότητα. Συλλαμβάνουν την ουσία και την 
αναγκαιότητα των αρχών της δημοκρατίας και κατακτούν τα εφόδια που απαιτούνται για να τις υλο-
ποιήσουν. Εξοπλίζονται κατάλληλα στον αγώνα εναντίον όσων υπονομεύουν τη δημοκρατία. Στα 
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πλαίσια του σχολείου η πολιτική αγωγή αναδεικνύει τη δημοκρατία και την αξία της, ενώ καλλιεργεί 
τη διαλλακτικότητα, πλάθει ανθρώπους που ξέρουν να συνομιλούν, να αναγνωρίζουν την αξία του 
επιχειρήματος, να αμφισβητούν, να συναισθάνονται τα όρια, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. 
Με τέτοιου είδους προϋποθέσεις προστατεύεται και ο Νόμος. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την 
άποψη εκείνη που θέλει τη δημοκρατία όχι απλό πολίτευμα, αλλά συγκεκριμένο τρόπο ζωής, ο ο-
ποίος βασίζεται στο λεγόμενο δημοκρατικό ήθος και είναι σύμφυτος με την ίδια την ουσία του αν-
θρώπου. Ανάλογα, άλλωστε, ισχύουν και για τον αυταρχισμό ως τρόπο ζωής και ως πολίτευμα. Η 
δημοκρατία είναι υπόθεση όλων μας και απαιτεί εγρήγορση και συνεχή επαγρύπνηση προκειμένου 
να διαφυλαχθεί. 

Η δημοκρατία μας εξασφαλίζει την ψυχική ισορροπία μέσω της ελεύθερης έκφρασης. Ο πλούσιος 
συναισθηματικός κόσμος, η ουσιαστική επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση, η αποδέσμευση από πάθη, έν-
στικτα, η αυτογνωσία πλάθουν προσωπικότητες, οι οποίες μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά. 
Μπορούν να ανανεώσουν ξεπερασμένες μορφές συμβίωσης, να αρθρώσουν λόγο πρωτότυπο, εξελίξι-
μο. 

Προάγονται οι πνευματικές αρετές του ατόμου. Το μυαλό κατακτά καινούριους ορίζοντες, η 
πραγματικότητα γίνεται κατανοητή. Ο άνθρωπος είναι υποκείμενο της μοίρας του και οι μεταφυσικές 
θεωρίες για τη ζωή υποχωρούν. Ωριμάζει και γίνεται υπεύθυνος - τόσο απέναντι στο συνάνθρωπο 
όσο και προς τον εαυτό του. Κατανοεί και επιδιώκει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την κοινωνική 
προσφορά. Ο φόβος απέναντι στο άλλον υποχωρεί. Προσεγγίζει τον ανθρωπισμό. Είναι το πολίτευ-
μα που προσιδιάζει στην υπόσταση του ανθρώπου, καθώς σέβεται τα φυσικά δικαιώματά του. 

Αν κάτι απαλλάσσει τους θεσμούς από τον αναχρονιστικό και τυπικό χαρακτήρα τους είναι η δη-
μοκρατική τους διάσταση. Εξάλλου αυτή μπορεί να παίξει ανανεωτικό ρόλο στη λειτουργία των κοι-
νωνικών θεσμών. 

Η δημοκρατία ενδυναμώνει την ειρήνη μέσα μας άλλα και στην ομάδα. Οδηγεί στη δυνατότητα 
ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, θέτει τις βάσεις για το γνήσιο διεθνισμό. Μέσα από την αυθεντική 
παγκοσμιότητα ωριμάζουν οι συνθήκες για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση των πανανθρώπινων 
προβλημάτων (οικολογική καταστροφή, πυρηνική απειλή, εξαθλίωση τρίτου κόσμου). 

Στις μέρες μας οι εχθροί της δημοκρατίας χαρακτηρίζονται από την υπόγεια ή πλάγια δράση τους και γι’ αυτό 
και θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι.  Δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε, αλλά, αντίθετα, οφείλουμε να 
τους αναζητήσουμε στην καθημερινή μας ζωή και στο άμεσο περιβάλλον μας. 

Η αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου για την πνευματική του καλλιέργεια δεσμεύει την κριτική του ικανό-
τητα και δυσχεραίνει την ανάπτυξη αυτόνομης σκέψης. Καλλιεργεί την ημιμάθεια και την παθητικότητα.     

Η προπαγάνδα στις μέρες μας χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους διαστρεβλώνοντας συχνά την αλήθεια 
με συνέπεια την ευκολότερη χειραγώγηση των μαζών και την κατάχρηση της εξουσίας. Με την προπαγάνδα 
συνδέεται η δημαγωγία, ο λαϊκισμός και ο φανατισμός. 

Το πνεύμα του υλικού ευδαιμονισμού και του ατομικισμού χαλαρώνουν την κοινωνική συνείδηση του σημερι-
νού ατόμου, με αποτέλεσμα την αδιαφορία για τα κοινά. Μέσα σε ένα κλίμα απάθειας προκύπτει και δημο-
κρατία τυπική (μαζική δημοκρατία)  και η σχέση του πολίτη με το κράτος γίνεται ανταγωνιστική.  

Η παρουσία των ειδικών (πολιτικοί, εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες κ.λ.π.), που κατέχουν «κατά αποκλειστι-
κότητα» εξειδικευμένες γνώσεις, δεσμεύει τη δυνατότητα παρέμβασης των πολλών στις αποφάσεις της εξουσίας. 
Φτάνουμε συχνά και σε ελιτίστικες αντιλήψεις που θεωρούν την απάθεια του λαού δείγμα υγείας και 
σημείο ανοχής για τις απόψεις των άλλων. 

Άλλος εχθρός της δημοκρατίας είναι και ο συγκεντρωτισμός στον πολιτικό, στον οικονομικό και στον πολιτι-
στικό τομέα. Όλο και λιγότεροι ελέγχουν και αποφασίζουν για όλο και περισσότερους. Έτσι δημιουρ-
γούνται στεγανά που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν από το λαό. Συνοδός του συγκεντρωτισμού 
είναι η γραφειοκρατία. Αυτός ο ουσιαστικό αποκλεισμός του πολίτη από τα κοινά προσβάλλει την 
αξιοπρέπειά του και φανερώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. 

Το ενδεχόμενο νόθευσης του δημοκρατικού πολιτεύματος και ο εκφυλισμός του σε τυπική  δια-
δικασία επιβάλλει το μετασχηματισμό της έμμεσης δημοκρατίας σε συμμετοχική, στα πλαίσια της 
οποίας άρχοντες και αρχόμενοι εναλλάσσονται στους ρόλους τους πραγματώνοντας το δημοκρατικό 
ιδεώδες. 
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ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Φανατισμός ονομάζεται η προσκόλληση του ανθρώπου σε ιδέες, ομάδες ή πρόσωπα, τα οποία 

λατρεύει με πάθος, χωρίς να ελέγξει την ουσία ή το περιεχόμενό τους.  
Πρωταρχικό αίτιο αποτελεί η απουσία παιδείας, όχι με την έννοια μόνο των γνώσεων, αλλά και 

της ευρύτερης πνευματικής καλλιέργειας. Ατροφεί έτσι η κρίση, η διαλεκτική ικανότητα του νου, α-
πορρίπτεται ο αντίλογος. Άνθρωποι, που συνδυάζουν εξασθενημένη κρίση, χαμηλό μορφωτικό επί-
πεδο, αλλά και έλλειψη αυτοεκτίμησης, απόρριψη του «εγώ», που διακατέχονται από αίσθημα απο-
τυχίας, γίνονται ευκολότερα θύματα διαφόρων επιτηδείων, οι οποίοι εξωραΐζουν τις σκοπιμότητές 
τους και τους καθιστούν οπαδούς. 

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανάγκη του ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων, για διαμόρφω-
ση ιδεολογίας, που θα σηματοδοτήσει της ζωή τους. Οι αμβλυμμένες πνευματικές και ηθικές αντι-
στάσεις ωθούν στην αποδοχή οποιασδήποτε θεωρίας. 

Συχνά, η έντονη συναισθηματική σύνδεση είτε με θρησκευτικούς, πολιτικούς χώρους είτε με α-
θλητικές ομάδες οδηγεί σε υπερβολικό ζήλο για την υποστήριξή τους. 

Ο άξενος χαρακτήρας των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, το αίσθημα μοναξιάς, η απουσία ποικίλων 
ενδιαφερόντων και η διάθεση προσφοράς προς το σύνολο προτρέπουν ορισμένους στην υιοθέτηση 
ιδεολογιών που δίνουν νόημα στη ζωή τους και τους επιτρέπουν  να επικοινωνούν με άλλους. 

Για την έξαρση φαινομένων φανατισμού και ιδεοληψίας σημαντική ευθύνη έχουν και τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης. Η μεροληπτική προβολή των γεγονότων, η εμπλοκή της είδησης με το σχόλιο 
φορτίζουν συναισθηματικά το δέκτη και δεν επιτρέπουν τη σωστή αποκωδικοποίηση του μηνύματος. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ως βασική αιτία και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρα-
τούν κατά τη γέννηση και συντήρηση του φαινομένου. Ο φανατισμός ευδοκιμεί σε εποχές οριακών 
κρίσεων , αντιδημοκρατικών καθεστώτων αλλά και στις περιπτώσεις κοινωνικής καταπίεσης, πίκρας, 
απογοήτευσης και πολιτικών αδιεξόδων. 

Με το φανατισμό κυριαρχεί το πάθος και υποβαθμίζεται η λογική. Ο φανατικός αδυνατεί να δει 
σφαιρικά τα πράγματα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το κοινωνικό γίγνεσθαι, προσκολλάται από-
λυτα στις δικές του θέσεις και διαποτίζεται από μίσος για τους ιδεολογικούς του αντιπάλους. Καθί-
σταται, έτσι, πνευματικά και ηθικά ανελεύθερος. Αποβαίνει θύμα των εκάστοτε επιτηδείων, υπηρετώ-
ντας χωρίς να το υποψιάζεται σκοπιμότητες, χειραγωγείται και ετεροκαθορίζεται. 

Αδυνατεί να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, εφόσον η πνευματική του δουλεία δεν του επιτρέ-
πει την ανάπτυξη των νοητικών και ηθικών στοιχείων. Παρεμποδίζεται η γενικότερη εξέλιξή του, α-
φού δεν μπορεί να παρακολουθήσει αμερόληπτα όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ο φανατισμός αναστέλλει την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Συγκεκριμένα πλήττονται οι υγιείς 
διαπροσωπικές σχέσεις, αφού τα φανατισμένα άτομα κωλύονται να επικοινωνήσουν απρόσκοπτα. Οι 
μόνες σχέσεις που δημιουργούνται είναι μεταξύ των ομοϊδεατών. 

Διευρύνονται οι αποστάσεις ανάμεσα στα κόμματα, τις οργανώσεις, τις ομάδες και αναχαιτίζεται 
κάθε προσπάθεια για συνεργασία. Υπονομεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα, ανακόπτεται η δυνατό-
τητα συμμετοχής σε συλλογικές διαδικασίες. Κυριαρχεί η βία, η εγκληματικότητα, η τρομοκρατία, 
αλλοτριώνονται ανθρώπινες σχέσεις. 

Είναι γνωστό από την ιστορία ότι ο φανατισμός ενίσχυσε τις επεκτατικές τάσεις αρχηγών κρατών, 
οδήγησε σε εμπόλεμες καταστάσεις και αιματοκύλησε την ανθρωπότητα. 

Γενικά, ο φανατισμός οδηγεί σε τέλμα και στασιμότητα και είναι ανασταλτικός  παράγοντας για 
την πρόοδο και ευημερία. 

Για να αντιμετωπιστεί ο φανατισμός πρώτα απ’ όλα απαιτείται ανθρωπιστική παιδεία, η οποία δεν 
μεριμνά μονάχα για τη μετάδοση γνώσεων, αλλά, θέτοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, διαπλάθει 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες με καθαρό στοχαστικό νου, με δυνατή θέληση και σεβασμό και 
αγάπη στους συνανθρώπους του. 

Η προώθηση του διαλόγου πρέπει πάντοτε να αποτελεί την πιο πρόσφορη μέθοδο για την επίλυ-
ση προβλημάτων και την προσέγγιση της αλήθειας (πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυ-
χής). 

Τα μέσα ενημέρωσης οφείλουν να μεταδίδουν σωστά και αντικειμενικά τις πληροφορίες, να ενη-
μερώνουν χωρίς πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και να αποφεύγουν το λαϊκισμό. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δημοκρατικού πολιτεύματος, που σέβεται την ανθρώπι-
νη οντότητα, δεν καλλιεργεί το μίσος και την αδιαλλαξία και διαφυλάσσει τις ατομικές ελευθερίες. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
Ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι λογικές και ηθικές αξιώσεις που μπορεί να προβάλλει κάθε μέλος 

μιας οργανωμένης κοινωνίας, θέλοντας να διασφαλίσει το σεβασμό της προσωπικότητάς του και τη 
διαμόρφωση συνθηκών διαβίωσης που δε θα προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του. Στις δημοκρατικές 
και ευνομούμενες πολιτείες έχουν θεσπιστεί διατάξεις, νόμοι που προστατεύουν τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τιμωρούν πράξεις που προσιδιάζουν σε «χλευαστές και είρωνες της ηθικής». Πιο συ-
γκεκριμένα, το Σύνταγμα αναγνωρίζει ανάμεσα στα άλλα ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα την προ-
στασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εργασία, την υγεία, την παιδεία, την ιδιο-
κτησία, την ελευθερία, την προσωπική ασφάλεια, το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα 
του «εκλέγει» και του «εκλέγεσθαι» του «συνέρχεσθαι» και του «συνεταιρίζεσθαι». 

Αν και τα δικαιώματα του ανθρώπου έχουν διακηρυχθεί και επικυρωθεί από τους περισσότερους 
λαούς του πλανήτη, δε σημαίνει ότι τηρούνται ή δεν παραβιάζονται. Φαινόμενα καταπάτησής τους 
γίνονται καθημερινά αντιληπτά. 

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και απειλεί την ίδια 
μας την ύπαρξη. Η αξιοπρεπής υλική διαβίωση υπονομεύεται από φαινόμενα: οικονομικής εξαθλίω-
σης, ανεργίας, πενιχρών αμοιβών, δυσαναλόγων προς την προσφερόμενη εργασία, μορφές αναγκα-
στικής εργασίας (π.χ. εργασία ανηλίκων). 

Η απουσία κρατικής μέριμνας για τη δημιουργία της πρέπουσας ιατρικής και νοσοκομειακής υ-
ποδομής θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. 

Ρατσιστικές αντιλήψεις αναβιώνουν και οι κοινωνίες χωρίζονται σε ευνοουμένους και αδικημένους. 
Η έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας αποτελεί εκδήλωση βαρβαρότητας και απανθρωπιάς 
σε έναν κόσμο που έχει εξοικειωθεί με το θάνατο και την οιμωγή των θυμάτων. 

Φαινόμενα λασπολογίας, σκανδαλοθηρίας και ενασχόλησης με την ιδιωτική ζωή δημοσίων προ-
σώπων θίγουν την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Σε πολιτικό επίπεδο, δημαγωγοί καπηλεύο-
νται όνειρα και φιλοδοξίες, εφαρμόζουν τις αρχές του μακιαβελισμού, επιβάλλουν αυταρχικά καθε-
στώτα και δε διστάζουν να αιματοκυλήσουν λαούς, θέλοντας να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους 
φιλοδοξίες. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών πλήττεται από τη δυνατότητα των ισχυρών να 
ελέγχουν τους ανίσχυρους. 

Το πολιτιστικό περιβάλλον υποβαθμίζεται (φθορά μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, πρόχειρη 
ανοικοδόμηση κ.ά.), ενώ η μαζική παραγωγή προϊόντων υποκουλτούρας βυθίζει στο σκοταδισμό της 
αμάθειας. 

Η «γνώση γίνεται μέσο για εξόντωση» και ο άνθρωπος νιώθει να απειλείται από τα έργα των ίδιων 
του των χεριών, αφού ο φόβος του πυρηνικού ολέθρου είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά υ-
παρκτός. 

Οι αιτίες για την εκδήλωση των φαινομένων αυτών ανάγονται στις αντιφάσεις του σύγχρονου πο-
λιτισμού. Ειδικότερα το χρησιμοθηρικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής και το ανελέητο κυνηγητό 
του υλικού κέρδους ερμηνεύουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Το πάθος για επικράτηση σε συνδυασμό με τον ατομοκεντρισμό καθιστούν ένα πλήθος ατόμων 
ικανά να δράσουν πέρα από την αρετή και το δίκαιο. 

Ο αντιηρωισμός που πρυτανεύει στην κοινωνία της αφθονίας της κατευθυνόμενης ακρισίας και 
των ψεύτικων μορφών ευτυχίας δυσχεραίνει την απόκτηση ιδεολογικού υπόβαθρου με ανθρωπιστικό 
περιεχόμενο. Η έλλειψη αγωγής και αυτοελέγχου σχετίζονται με την κρίση θεσμών (οικογένεια, εκ-
παίδευση κ.λ.π.) και την απουσία υγιών προτύπων. 

Η αλλοτρίωση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο καθιστούν αδύνατη την εσωτερική πάλη και 
την επίπονη προσπάθεια για την κατάκτηση του «ωραίου» και του «υψηλού». 

Τα πολυάνθρωπα σύνολα των μεγαλουπόλεων βυθίζουν το άτομο στην ανωνυμία, μειώνοντας τον 
κοινωνικό έλεγχο και αμβλύνοντας το αίσθημα ευθύνης προς το σύνολο. 

Η φαυλότητα κατά την άσκηση της εξουσίας υποκρύπτει συχνά πολιτικές σκοπιμότητες και συμ-
φέροντα. 



 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ – Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

100 

Η κυριαρχία του παραλογισμού αφήνει τα ένστικτα να καθορίσουν επιλογές και τις πράξεις, ώστε 
να είναι ξέχωρες από την πνευματική ευαισθησία, που απαιτείται για να έχουν αυτές ηθική αξία. 

Για να αντιμετωπιστούν οι αιτίες απαιτείται η ηθικοπνευματική ολοκλήρωση της προσωπικότητας. 
Έτσι παρεμποδίζεται η υποταγή στα ένστικτα, ενισχύεται ο έλεγχος της συνείδησης και αποτρέπο-
νται οι επιμεμπτές πράξεις. 

Η βίωση των αρχών της δικαιοσύνης και του σεβασμού προς τον άνθρωπο εξαρτώνται από την 
αποδοχή των «χριστιανικών παραγγελμάτων» για αγάπη προς τον πλησίον. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση θα πρέπει να λειτουργήσουν και οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο κ.ά.) και να γα-
λουχήσουν τους νέους με αρχές, που θα τους επιτρέψουν να έχουν πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα 
μάτια της ψυχής τους. 

Είναι αναγκαία η απόκτηση κοινωνικής συνείδησης, ώστε να πάψει ο ατομικισμός να τροφοδοτεί 
τρόπους συμπεριφοράς που αντίκεινται στο συλλογικό συμφέρον. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται 
ο άνθρωπος να πλησιάσει τον εαυτό του και το συνάνθρωπο και οι ηθικές αξίες να αποκτήσουν το 
προβάδισμα έναντι των υλικών αξιών. 

Η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, για τον περιορι-
σμό της οικονομικής δυστυχίας, για την εδραίωση ενός κράτους δικαίου, όπου θα γίνονται σεβαστά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπρόσθετα, είναι επιβεβλημένη η ανάληψη πρωτοβουλιών από διεθνείς 
οργανισμούς και οργανώσεις  (Ο.Η.Ε., Διεθνής αμνηστία κ.ά) 

Τέλος, η ανθρωποκεντρική στροφή του πολιτισμού θα επιτρέψει την υποταγή των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων σε έναν υπέρτατο σκοπό την ηθική ανάκαμψη και τη δη-
μιουργία ενός κόσμου πραγματικών ανθρώπων και όχι άγριων θηρίων. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1144ηη    

ΝΝΟΟΜΜΟΟΙΙ  

Ο νόμος κατοχυρώνει περιορίζοντας την ελευθερία του ανθρώπου. Ο αναγκαίος περιορισμός όχι 
μόνο δεν αναιρεί την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά την κατοχυρώνει. Η ελευθερία τον πολίτη υ-
πάρχει, γιατί περιορίζεται και ταυτόχρονα κατοχυρώνεται από το νόμο. Ο νόμος βάζει φραγμούς 
στις παράλογες επιθυμίες και επιδιώξεις ορισμένων ανθρώπων. Ο νόμος κατοχυρώνει τον εργαζόμε-
νο βάζοντας περιορισμούς στον ίδιο και στον εργοδότη. Γενικά τιμωρεί τον παραβάτη για να τον 
σωφρονίσει και να τον παραδειγματίσει. 

Ο νόμος περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου. Θέτει φραγμό στην ασυδοσία των πονηρών πο-
λιτών. Περιορίζει την υπερβολική ελευθερία. Εξουδετερώνει κάθε εκδήλωση αναρχίας. Ο δούλος 
των παθών και των ενστίκτων νομίζει ότι ο νόμος περιορίζει την ελευθερία του. Ο κακοποιός, ο υπη-
ρέτης του ατομικού συμφέροντος, ο ανήθικος ταυτίζει την ελευθερία με την ασυδοσία το νόμο με τη 
βία. Ο δούλος των παθών πιστεύει ότι ο ελεύθερος άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει. 

Ο νόμος κατοχυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου. Ο νόμος υπάρχει όχι για να περιορίσει, αλλά 
να περιφρουρήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Ο νόμος προστατεύει τη ζωή, την τιμή και την περι-
ουσία τον πολίτη. Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της ομαλής λειτουργίας της πολιτείας. Έχει απο-
στολή να κατοχυρώνει και να εγγυάται την ανθρώπινη ελευθερία. 

Οι νόμοι κατοχυρώνουν την ελευθερία του ανθρώπου, όταν εμπνέουν σεβασμό στους πολίτες, ό-
ταν ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας, όταν τιμωρούν τους παραβάτες του δικαίου. Επί-
σης οι νόμοι, όταν είναι δίκαιοι, ανιδιοτελείς, επιεικείς, όταν αποτρέπουν την επανάληψη της αδικίας, 
τότε σωφρονίζουν και βελτιώνουν τους παραβάτες και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι 
θεμελιώνουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη, είναι συνταγματικοί και παρέχουν ίσες ευκαιρίες και δυ-
νατότητες σε όλους τους ανθρώπους. Οι νόμοι, τελικά, εκφράζουν τη λαϊκή θέληση, ρυθμίζουν τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πολιτών και καθορίζουν τα όρια ενεργειών του πολίτη. 

Η ποινή επιβάλλεται για παιδαγωγικούς λόγους, όχι για εκδίκηση, αλλά σαν μέσο σωφρονισμού 
εκείνου που αδίκησε και σα μέσο παραδειγματισμού για τους άλλους αποσκοπώντας στη γενική και 
την ειδική πρόληψη τον κακού. Με τη γενική πρόληψη του κακού αποτρέπονται πολλοί από την επι-
θυμία να αδικήσουν. Με την ειδική πρόληψη αποτρέπεται το συγκεκριμένο άτομο από την επανάλη-
ψη τον εγκλήματος 

Οι ανήλικοι εγκληματίες αντί να φυλακίζονται είναι προτιμότερο να τοποθετούνται σε χώρους 
προστατευτικής διαβίωσης, όπου με κατάλληλη μεταχείριση θα παίρνουν τα εφόδια για την κοινωνι-
κή τους επανένταξη. 

Οι δικαστές ανηλίκων πρέπει να εξαντλούν όλες τις άλλες δυνατότητες, προτού να διατάξουν τον 
εγκλεισμό του ανηλίκου στο κατάλληλο ίδρυμα. Συγκεκριμένα μπορούν να επιπλήξουν τον ανήλικο 
εγκληματία ή να τον θέσουν κάτω από την υπεύθυνη φροντίδα του κοινωνικού λειτουργού ή των γο-
νιών του. 

Οι δικαστές τιμωρούν με φυλάκιση το δράστη κάποιου εγκλήματος για να προστατεύσουν την 
κοινωνία από αυτόν και αφού τον αναμορφώσουν στη φυλακή να τον αφήσουν πάλι ελεύθερο. Η ποι-
νή αποτελεί μέσο σωφρονισμού εκείνου που αδίκησε και μέσο παραδειγματισμού για τους άλλους 
πολίτες. 

Πολλοί κατηγορούν τους δικαστές σαν υπαίτιους της έξαρσης της νεανικής βίας και εγκληματικό-
τητας. Υποστηρίζουν ότι οι δικαστές ευθύνονται για τις ελαφρές ποινές, τις αναβολές δικών, τις προ-
σωρινές ή με όρους απολύσεις. Όμως οι δικαστές απονέμουν δίκαιο μέσα σε ένα καθορισμένο νομι-
κό και διοικητικό πλαίσιο. Αν χωλαίνει η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, δεν ευθύνονται αυτοί. 
(Δικαστές υπηρέτες των νόμων) 

Κάθε δράστης πρέπει να τιμωρείται ανάλογα με το βαθμό της εγκληματικής του πώρωσης και τις 
προοπτικές της κοινωνικής του αναμόρφωσης. Αν η πολιτεία αποκαταστήσει επαγγελματικά και 
μορφωτικά τους νεαρούς εγκληματίες στα σωφρονιστικά ιδρύματα με σχολές ταχύρυθμης επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης, θα τους απομακρύνει από νέο έγκλημα ύστερα από την αποφυλάκισή τους. 

Επειδή οι νεαροί εγκληματίες ενεργούν ομαδικά και εκσυγχρονισμένα, πρέπει να εκσυγχρονίσει 
και η πολιτεία τη νομοθεσία και την αστυνομία. Αν η πολιτεία βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές, 
θα μειώσει την υποτροπή στο έγκλημα. Αν, όμως, εφοδιάσει το νέο με αρχές και ιδανικά συλλογικό-
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τητας και μέσα από μία ανθρωπιστική παιδεία του καλλιεργήσει το σεβασμό στην ανθρώπινη προ-
σωπικότητα και αξία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στη βία και στο έγκλημα.  

 

ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΗΗ  

ΥΥΠΠΕΕΡΡ    
Η θανατική ποινή δεν πρέπει να καταργηθεί, γιατί η γενική πρόληψη του εγκλήματος εξασφαλίζε-

ται καλύτερα με τη διατήρηση της θανατικής ποινής. Πολλές φορές ο θάνατος είναι η πιο δίκαιη τι-
μωρία. 

Για πολλούς όσο πιο αυστηρή είναι η ποινή, τόσο πιο έντονα φρονηματίζει και διαπαιδαγωγεί. 
Ένας εγκληματίας που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μπορεί να βγει από τη φυλακή με χάρη ή 
να συντομεύσει την κράτησή του εκτίοντας την ποινή του στις αγροτικές φυλακές. Το γεγονός αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε αυτοδικία ή να μην έχει επιτευχθεί ο σωφρονισμός και να επαναλάβει τα ε-
γκλήματά του. 

Ο εγκληματίας για πολλούς είναι ένα κοινωνικό τέρας με ανεπανόρθωτη αντικοινωνική συμπερι-
φορά. Η πολιτεία με τη θανατική ποινή δεν αποβλέπει στην ανταπόδοση αίματος αντί αίματος, αλλά 
στην αποκατάσταση της αρμονίας που διαταράχθηκε από το έγκλημα. Με τη θανατική ποινή προ-
στατεύεται η έννομη τάξη από το έγκλημα. 

ΚΚΑΑΤΤΑΑ    
Η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί, γιατί η ισόβια κάθειρξη φαίνεται να είναι η χειρότερη 

τιμωρία. Δεν αποθαρρύνεται ο επίδοξος εγκληματίας από την απειλή της θανατικής ποινής. Γιατί 
κάθε κακοποιός σταθμίζει πριν από όλα τις πιθανότητες σύλληψής του. Επομένως πρέπει να λειτουρ-
γεί καλά ο διωκτικός μηχανισμός. Σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 20% των εγκλημάτων που διαπράτ-
τονται φτάνει στις αίθουσες των δικαστηρίων. Άρα το 80% των εγκλημάτων ξεφεύγει από τον νόμο. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα αυτά, ο επίδοξος εγκληματίας ελπίζει ότι θα μείνει άγνωστος και 
ατιμώρητος. 

Αν χορηγείται η χάρη ή η απόλυση με όρους σύμφωνα με το νόμο, θα αναμορφώνεται ο εγκλη-
ματίας. Η ποινή πρέπει να αποβλέπει στην κοινωνική αναμόρφωση του δράστη και όχι στην εξόντω-
σή του. 

Με τη θανατική ποινή αποκλείεται σε περίπτωση δικαστικής πλάνης η δυνατότητα αποκατάστα-
σης του εγκληματία. Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη, γιατί είναι ριζικά αντίθετη με το χαρακτή-
ρα της δημοκρατικής και ανθρωπιστικής πολιτείας. Με την πρόοδο και την εξέλιξη του πολιτισμού η 
θανατική ποινή γίνεται πιο αποκρουστική. 

ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ    
Η θανατική ποινή είναι απόλυτη, βάρβαρη, ένα ηθικό στίγμα της εποχής μας, διότι δεν εκπληρώ-

νει τον προληπτικό σκοπό των ποινών, γιατί δεν εκφοβίζει τον επίδοξο εγκληματία. Η πολιτεία μπο-
ρεί να προστατευθεί με άλλες ποινές, αν καταργηθεί η θανατική ποινή. Η ισόβια κάθειρξη είναι χει-
ρότερη από την θανατική ποινή. Τα ισόβια δεσμά είναι αφόρητα, φρικτά, γιατί οδηγούν τους έγκλει-
στους στην ακινησία και την απραξία. 

Με τη θανατική ποινή δε δίνεται στον εγκληματία η ευκαιρία να μετανιώσει για την πράξη του, να 
βελτιωθεί και να γίνει χρήσιμο μέλος της κοινωνίας, ενώ με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης η πολι-
τεία τιμωρεί σκληρά τον εγκληματία και παράλληλα μαθαίνει τους πολίτες να συγχωρούν. 

Οι αιτίες της εγκληματικότητας δεν εξαλείφονται με τη θανάτωση ορισμένων εγκληματιών. Το 
σύγχρονο πανίσχυρο κράτος διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για να κάνει ακίνδυνο τον εγκληματία 
που καταδικάστηκε με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Οι βαριές εγκληματικές πράξεις που επισύ-
ρουν την ποινή τον θανάτου διαπράττονται από ανώμαλες και πωρωμένες προσωπικότητες, που δε 
φοβούνται τη θανατική ποινή. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1155ηη    

ΡΡΑΑΤΤΣΣΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

Ρατσισμός είναι η θεωρία που δέχεται και υποστηρίζει την κοινωνική ανισότητα με βάση τις φυλε-
τικές διακρίσεις. Η ρατσιστική θεωρία χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους. Οι 
λευκοί άνθρωποι είναι ανώτεροι και, κατά τους ρατσιστές, πρέπει να εξουσιάζουν τους έγχρωμους 
λαούς. Ρατσισμός είναι θεωρία που υποστηρίζει την ανωτερότητα μιας φυλής με στόχο τη διατήρηση 
της «καθαρότητάς» της και την κυριαρχία της επί των άλλων φυλών. 

Ρατσισμός είναι το δόγμα κατά το οποίο υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ φυλετικών και πολιτι-
στικών γνωρισμάτων και ότι ορισμένες φυλές είναι εγγενώς ανώτερες από άλλες. Ρατσισμός είναι το 
δόγμα σύμφωνα με το οποίο μία εθνική ομάδα έχει καταδικαστεί σε κληρονομική κατωτερότητα και 
μία άλλη ομάδα σε κληρονομική ανωτερότητα. 

Ο ρατσισμός συγχωνεύει τις κρατικές, εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και φυλετικές ομάδες σ’ 
ένα αμάλγαμα και αποδίδει τις υποτιθέμενες κατωτερότητες του αμαλγάματος αυτού σε μόνη τη ρά-
τσα. Ο ρατσισμός διαβεβαιώνει ότι η ανισότητα είναι απόλυτη και αμετάβλητη, δηλ. ότι η ράτσα 
είναι εγγενώς, από τη φύση της, ανώτερη ή κατώτερη σε σύγκριση με άλλες ράτσες και αυτό τελείως 
ανεξάρτητα από τις φυσικές συνθήκες του περιβάλλοντος και των κοινωνικών συντελεστών. 

Ταυτόσημος με τον όρο «ρατσισμός» είναι ο όρος διακρίσεις. Στη συνηθέστερη χρήση του όρου 
οι διακρίσεις σημαίνουν τη δυσμενή μεταχείριση κατηγορίας προσώπων για λόγους αυθαίρετους. Με 
αυτή τη χρήση ο όρος αναφέρεται σε μια διαδικασία ή μορφή κοινωνικού ελέγχου, ο οποίος υπηρε-
τεί τη διατήρηση της κοινωνικής αποστάσεως μεταξύ των ανθρώπων. Οι απόψεις, που διατυπώνονται 
περιέχουν τον αυθαίρετο υποβιβασμό για λόγους που δε σχετίζονται άμεσα με την πραγματική συ-
μπεριφορά των προσώπων, σε βάρος των οποίων γίνεται η διάκριση. Μάλιστα, οι λόγοι αυτοί συχνά 
αντιφάσκουν προς τις παραδεκτές αντιλήψεις περί δικαιοσύνης και αγαθότητας. Τις διακρίσεις τις 
αντιλαμβανόμαστε σαν εμφανή εκδήλωση της προκατάληψης, η οποία παίρνει υπόσταση όταν λαμ-
βάνουμε μέτρα για να αποκλείσουμε τα μέλη μιας εξωομάδας. 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την πρόοδο της τεχνολογίας, την ανάπτυξη των επιστη-
μών, την επέκταση του σχολικού δικτύου στις ανεπτυγμένες χώρες με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική 
διαδικασία να γίνει προσιτή για την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, τη διάδοση προοδευτι-
κών κοινωνικών και πολιτικών ιδεών που συμπυκνώνονται στην νομοθετική και συνταγματική κατο-
χύρωση των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου. Όμως μέσα σε αυτή την πραγματικότητα επιβιώνουν 
ακόμη πρωτόγονες θεωρήσεις της κοινωνικής ζωής, ιδεολογίες που χωρίζουν με σινικά τείχη τους 
ανθρώπους, που αρνούνται σε κάποιους να μετέχουν στη διαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού 
γίγνεσθαι. Μια τέτοια κατάσταση είναι ο ρατσισμός. 

Πολλοί είναι ρατσιστές κατά βάθος, συχνά ασυνείδητα. Αν και δεν είναι ορθές οι ρατσιστικές θε-
ωρίες, αν και δεν έχουν καμία επιστημονική αξία, διατηρούν μια μεγάλη επιρροή, η οποία είναι πα-
ράγοντας πολιτικού ανταγωνισμού. Οι διαφορές ανάπτυξης και συμπεριφοράς είναι το αποτέλεσμα 
των υλικών ή κοινωνιολογικών συνθηκών της ζωής, κάτω από τις οποίες τελούν οι ανθρώπινες ομάδες 
και όχι μιας βιολογικής κατωτερότητας. 

Ο φυλετικός ρατσισμός: Είναι οι διακρίσεις που γίνονται με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά 
των ανθρώπων (χρώμα δέρματος, σχήμα ματιών, γενικά σωματομετρικά δεδομένα  που σύμφωνα με 
την ανθρωπολογία προσδιορίζουν την έννοια της φυλής). Ο ρατσισμός δεν αποτελεί ιδεολογία. Είναι 
μια σειρά από ενέργειες, στάσεις ή πολιτική πρακτική, οι οποίες εκπορεύονται είτε από συγκροτημέ-
νες κοσμοθεωρίες είτε από στερεότυπες αντιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα η ιδεολογική σύλληψη που 
οδηγεί στον ρατσισμό είναι ο φυλετισμός. Σύμφωνα με τους φυλετιστές η ανθρωπότητα είναι χωρι-
σμένη σε φυλές, οι οποίες μέσα στην ιστορική τους πορεία δεν έχουν να παρουσιάσουν τα ίδια πολι-
τισμικά επιτεύγματα. Η «λευκή φυλή» αποτελεί την κινητήρια δύναμη της πολιτιστικής πρόσβασης 
ενώ οι άλλες φυλές απλώς την παρακολουθούν ή στην καλύτερη περίπτωση την αντιγράφουν. Έτσι με 
μια αυθαίρετη μεταφορά πορισμάτων από την βιολογία στην κοινωνική πραγματικότητα, θεωρούν 
ότι η ανάμιξη των φυλών θα αποτελέσει παράγοντα καταστροφής του πολιτισμού, αφού θα υποβαθ-
μίσει την ποιότητα και την καθαρότητα της ανώτερης φυλής. Η ιδεολογία του φυλετισμού στάθηκε ο 
συνεκτικός κρίκος όλων των ρατσιστικών και φασιστικών κινημάτων.  

Το φαινόμενο του ρατσισμού απασχολεί τη σημερινή κοινή γνώμη παρά τη φαινομενική συντριβή 
του μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνεται σε ορισμένες 
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κοινωνίες, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ανεπτυγμένες (Γερμανία, Γαλλία κλπ). Η θεωρία του φυλε-
τισμού δεν αρκεί για να εξηγήσει την συμμετοχή νέων ανθρώπων σε οργανώσεις με ρατσιστική συ-
μπεριφορά ή τα φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού. Ο ρατσισμός αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο 
πίσω από το οποίο κρύβεται ποικιλία παραγόντων που επιβιώνουν μέσα στις δομές της κάθε κοινωνί-
ας. Πιο συγκεκριμένα ο ρατσισμός είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος σκέψης ο οποίος εδράζεται σε 
ένα σύμπλεγμα από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Αυτή η νοοτροπία μπορεί να είναι ή αποτέλε-
σμα των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζει το άτομο, ή να εκρέει από την επιδέξια προπα-
γάνδα δυνάμεων που ο φυλετισμός, ο ρατσισμός και γενικά οι διακρίσεις και το μίσος ανάμεσα στους 
λαούς να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει 
τοπικό ενδιαφέρον, επειδή η διεθνοποίηση του πολιτισμού και ο πολλαπλασιασμός των αλληλεπι-
δράσεων ανάμεσα στα έθνη δεν επιτρέπουν την αδιαφορία για τα διεθνή γεγονότα. 

Ακόμη οι ρατσιστικές προκαταλήψεις δεν μπορούν να έχουν σταθερή αναφορά, αλλά στρέφονται 
αδιακρίτως εναντίον οποιουδήποτε στόχου. Οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα μπορεί να υποστεί τις 
συνέπειες μιας τέτοιας προκατάληψης. Η ξενοφοβία που παράγει ο ρατσισμός και οι διακρίσεις που 
προωθεί διαμορφώνουν μια πραγματικότητα, η οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μεμονωμέ-
να από ορισμένα κράτη. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συντονισμέ-
νες προσπάθειες. 

Ο κοινωνικός ρατσισμός: Είναι οι διακρίσεις που γίνονται με βάση τα κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά όπως η οικονομική κατάσταση, το θρήσκευμα συνήθειες που αντιβαίνουν το σύστημα αξιών της 
κοινωνίας, όπως η χρήση ναρκωτικών, ασθένειες που θίγουν τις σεξουαλικές και θρησκευτικές αντι-
λήψεις της ομάδας (το έιτζ σήμερα, η λέπρα παλιότερα). 

Οι παράγοντες, που τον δημιουργούν, συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες και την κοινωνική 
πραγματικότητα. Σχετίζονται με την ψυχή του ατόμου, αλλά και τις ισχύουσες αρχές, τις αξίες και 
τις απαξίες των κοινωνιών.  

Ψυχολογικός παράγοντας: Αναφέρεται στην τάση που έχει ένας άνθρωπος ή ένας λαός για διά-
κριση ή υπεροχή. Πολλοί καταφεύγουν στο να θεωρούν κατώτερους τους άλλους και αποκτούν έτσι 
ένα αίσθημα υπεροχής απέναντί τους. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση ορισμένων λαών. 

Βιολογικός παράγοντας: Κατά το 18ο αι. επιχειρήθηκε η στήριξη του ρατσισμού σε επιστημονι-
κές βάσεις. Έτσι το ανθρώπινο γένος χωρίστηκε σε πέντε φυλές και μέσα από τη σύγκρισή τους με 
βάση ορισμένα κριτήρια, βγήκε το συμπέρασμα ότι δήθεν η λευκή φυλή ήταν η ανώτερη. Τέτοιες 
θεωρίες έχουν σήμερα καταρριφθεί από την επιστήμη της βιολογίας. Όμως στην εποχή μας υπάρ-
χουν αρκετοί που τις ασπάζονται. 

Οικονομικός παράγοντας: Αυτός είναι ο σημαντικότερος όλών γιατί πίσω από οποιοδήποτε κα-
θεστώς φυλετικών διακρίσεων βρίσκεται το οικονομικό συμφέρον. Αυτό υπήρξε εξάλλου η βασικότε-
ρη αιτία όλων των μεγάλων συγκρούσεων μέσα στην ιστορία. Στον οικονομικό ρατσισμός εντάσσο-
νται επίσης και τα φαινόμενα της οικονομικής κρίσης, όπως ανεργία, υποαπασχόληση, ακρίβεια, έλ-
λειψη οικονομικών πόρων, εκμετάλλευση κ.τ.λ. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, εκτεταμένης ανερ-
γίας ή οικονομικών ανακατατάξεων ο ρατσισμός μπορεί να εμφανιστεί, προκειμένου να δικαιολογη-
θεί η εκμετάλλευση των ασθενέστερων ή να συγκαλυφθούν οι ευθύνες και τα λάθη των ισχυρών.  

Η οικονομική στενότητα και πιο συγκεκριμένα η ανεργία μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση ρα-
τσιστικών φαινομένων. Ιδιαίτερα η υψηλή ανεργία μπορεί να οδηγήσει πολλούς ανέργους στην αντί-
ληψη ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάστασή τους. Αυτό το φαινόμενο 
εμφανίζεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με την αναβίωση του ναζισμού ο οποίος βλέπει 
τους ξένους και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που προέρχονται από τις χώρες του τρίτου κό-
σμου ως την αποκλειστική αιτία των δεινών της Ευρώπης.  

Παράλληλα η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων, ιδιαίτερα όταν ορισμένα από αυτά έχουν 
σαφή εθνολογική αναφορά, μπορεί να γίνει η αιτία για την εξαπόλυση πραγματικής επίθεσης απένα-
ντι σε ένα ολόκληρο λαό. Ο αντισημιτισμός που κυριάρχησε στη Γερμανία, την εποχή του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, συνδέεται με τον έλεγχο σημαντικών ευρωπαϊκών τραπεζών από εβραϊκά κεφά-
λαια. 

Η κακή οικονομική κατάσταση που απεικονίζεται στο κακό ντύσιμο, την έλλειψη άνετης συμπε-
ριφοράς, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις παράγοντα κοινωνικού ρατσισμού καθώς πολλοί άνθρωποι 
αποκλείονται από κοινωνικές εκδηλώσεις εξαιτίας αυτών των παραγόντων. Χαρακτηριστική είναι και 
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η θεωρία της κατωτερότητας των μαύρων που χρησίμευσε για να δικαιολογηθεί η εκμετάλλευσή τους 
από τη λευκή φυλή. 

Πολιτικός παράγοντας: Αυτός λειτουργεί σε συνδυασμό με τον οικονομικό ρατσισμό και είναι : 
η επιθυμία ορισμένων να επιβάλουν στους άλλους τη δική τους ιδεολογία, ο ιδεολογικός δογματι-
σμός και ο πολιτικός φανατισμός, η άμετρη φιλοδοξία ορισμένων πολιτικών για επιβολή, ο ολοκλη-
ρωτισμός ως σύστημα πολιτικό κ.τ.λ. Η δημαγωγία και ο λαϊκισμός καταφεύγουν στην υιοθέτηση των 
ρατσιστικών θεωριών προκειμένου να αποπροσανατολίσουν το λαό και να χειραγωγήσουν ευκολότε-
ρα τη μάζα στρέφοντάς την εναντίον μιας υποθετικής (εσωτερικής ή εξωτερικής) απειλής. Στην σύγ-
χρονη κοινωνία τα μέσα ενημέρωσης με τις μεθόδους προπαγάνδας έχουν αποκτήσει τεράστια δύ-
ναμη και επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Η προβολή των τυποποιημέ-
νων προσώπων της μαζικής κουλτούρας, η οποία χωρίς συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό 
μπορεί να περάσει στερεότυπα για τον ρόλο της γυναίκας, την θέση των νέγρων, το πρόσωπο του 
οικονομικά επιτυχημένου και κοινωνικά καταξιωμένου ανθρώπου.  

Με τον τρόπο αυτό τα αυταρχικά καθεστώτα παρατηρούνται στην εξουσία (π.χ. οι ρατσιστικές 
αντιλήψεις του καθεστώτος της Ναζιστικής Γερμανίας). Πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να δικαιολο-
γήσουν τις αρνητικές καταστάσεις που εμφανίζονται τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 
πολιτική μιας χώρας, αποδίδουν τις ευθύνες για τις δυσμενείς καταστάσεις στη δράση μειονοτήτων ή 
άλλων εθνών. Έτσι καταφέρνουν να διώξουν τις ευθύνες από πάνω τους και να φανατίσουν σημαντικά 
τμήματα του πληθυσμού απέναντι σε «αόρατους» εχθρούς. Ένα ζωντανό παράδειγμα τέτοιων κατα-
στάσεων είναι η λογική που συνέδεε την εγκληματικότητα στην Αμερική με τους νέγρους, αγνοώντας 
τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, πρόβλημα στέγης) που τροφοδοτούν την εγκληματικό-
τητα.  

Κοινωνικός παράγοντας: Αυτός θα αναζητηθεί στην οργάνωση και τη λειτουργία της σύγχρονης 
κοινωνίας και είναι: Η ανομοιογένεια στη σύνθεση της κοινωνίας (πολυεθνική σύνθεση) - ο γιγαντι-
σμός των μεγαλουπόλεων (προβλήματα συνύπαρξης) - η αλλοτρίωση του ανθρώπου από το συνάν-
θρωπο - η μαζοποίηση που αντιμάχεται την ιδιαιτερότητα - η έξαρση της βίας και της εγκληματικό-
τητας - η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής - προβλήματα στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 
- κοινωνική αδικία και ανισότητα - αυταρχισμός της εξουσίας κ.τ.λ. Ειδικότερα για τις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες διαπιστώνουμε ότι ο ρατσισμός μπορεί να συσχετιστεί και με τις συνθήκες ζωής που θεω-
ρούνται ιδιαίτερα αποξενωτικές και δεν ευνοούν την ενότητα των ατόμων, κυρίως μέσα στα ετερογε-
νή και απρόσωπα αστικά κέντρα, όπου η συνύπαρξη δεν έχει τη μορφή της εκούσιας αποδοχής του 
άλλου. Σε πολλές περιπτώσεις η οικογένεια μπορεί να περάσει ρατσιστικά στερεότυπα μέσα από το 
φόβο και τα συμπλέγματα που μπορούν να δημιουργήσουν οι γονείς στα παιδιά, δίχως αυτό να γίνε-
ται συνειδητά. Το περιβόητο «μην κάνεις αυτό γιατί θα σε φάει ο αράπης» έχει τροφοδοτήσει αμέ-
τρητες παιδικές ψυχές και αόριστες φοβίες απέναντι σε άτομα άλλης φυλής. 

Μορφωτικός παράγοντας: Συνήθως η ρατσιστική νοοτροπία και συμπεριφορά βρίσκει πρόσφο-
ρο έδαφος σε στρώματα του πληθυσμού με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η έλλειψη μόρφωσης και η 
απουσία κριτικής σκέψης αποτελούν στοιχεία που κάνουν τον άνθρωπο ευάλωτο στις ρατσιστικές α-
ντιλήψεις. Ένα από τα στοιχεία αυτών των αντιλήψεων είναι η υπεραπλούστευσης της πραγματικότη-
τας, πράγμα που τις καθιστά εύληπτες και λογικοφανείς. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να γίνει από συγκεκριμένα μαθήματα του αναλυτικού προ-
γράμματος όσο κι από συμβάντα της σχολικής ζωής. Το μάθημα της ιστορίας, χρήσιμο για κάθε 
άνθρωπο και αναπόσπαστο στοιχείο κάθε επιστημονικού κλάδου, μπορεί κάτω από μια εθνικιστική 
λογική και μέσα από μια συνθηματολογική διδασκαλία να προωθήσει τον εθνικό φανατισμό. Ανάλο-
γοι παράγοντες οδηγούν στον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση ασθενών καθώς η άγνοια 
πολλών ανθρώπων για τον χαρακτήρα και τον τρόπο διάδοσης των ασθενειών προκαλεί αδικαιολό-
γητους φόβους και οδηγεί σε ακρότητες. 

Εθνικιστικός παράγοντας: Αυτός προκύπτει από τις αλλαγές στον παγκόσμιο συσχετισμό των 
δυνάμεων (κατάρρευση των καθεστώτων του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού - αναβίωση του μωαμε-
θανικού επεκτατισμού κ.τ.λ.) - την ανάγκη που αισθάνονται οι λαοί για εθνική ανεξαρτησία, άρα και 
για συσπείρωση των ομοεθνών τους - την εκ παραδόσεως τάση που καλλιεργούν ορισμένοι λαοί ότι 
αυτοί είναι ανώτεροι από τους άλλους κ.τ.λ. Η άγνοια των πολιτιστικών δεδομένων των άλλων λαών 
ευνοεί την εμφάνιση του ρατσισμού ανάμεσα στα έθνη. Μια τέτοια περίοδο φαίνεται ότι διανύουμε 
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και σήμερα ύστερα από τη διεθνοποίηση του πολιτισμού, την ενοποίηση της Δυτικής Ευρώπης κλπ. 
Η ξενοφοβία εκδηλώνεται ως ακραία μαζική ψυχολογική αντίδραση σε περιόδους ιδεολογικής σύγ-
χυσης και απουσίας διεξόδων όσον αφορά τις προοπτικές ενός λαού. Η απόρριψη του άλλου λει-
τουργεί επιβεβαιωτικά για την εθνική συνείδηση ενός λαού και η μισαλλοδοξία που κυριαρχεί τρέφει 
την αυτοπεποίθηση ενός έθνους με μεθόδους αυταπάτης και φανατισμού. Η υποτιθέμενη αντίπαλη 
ομάδα γίνεται αιτία για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το έθνος τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Θρησκευτικός παράγοντας: Θρησκευτικός φανατισμός και μισαλλοδοξία, που συνήθως βρί-
σκουν πρόσφορο έδαφος στις μάζες των ανθρώπων με πολύ χαμηλό πνευματικό επίπεδο. 

Οι συνέπειες ποικίλουν σε κάθε εποχή και κοινωνία και ανάλογα επηρεάζουν τη δομή της. 
Ατομικά: Το άτομο κατέχεται από μια αίσθηση ανασφάλειας, καθώς η απειλή των ρατσιστικών 

προκαταλήψεων μπορεί να παραγάγει απρόβλεπτες αντιδράσεις και να στραφεί εναντίον οποιουδή-
ποτε στόχου. Η καχυποψία επικρατεί στις κοινωνικές σχέσεις. Σε συνθήκες καταναγκασμού και τρο-
μοκρατίας δεσμεύονται οι δημιουργικές δυνάμεις του ατόμου, ενώ καταργούνται έννοιες όπως η αξι-
οπρέπεια και η αυτοεκτίμηση. 

Παγκόσμια: Διάσπαρτες ανά την υφήλιο εστίες πολέμου - απειλή για έναν πόλεμο - όξυνση του 
διεθνούς ανταγωνισμού - εκμετάλλευση ανθρώπων και υποδούλωση λαών. Η επικράτηση του ρατσι-
σμού καταστρέφει την πολύτιμη για την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού ανταλλαγή πολιτιστικών 
στοιχείων ανάμεσα στους λαούς του κόσμου. Συνέπεια αυτού θεωρείται η στασιμότητα και η άμεση 
απειλή κατά της ειρηνικής συνύπαρξης των εθνών. 

Μέσα στους κόλπους της κοινωνίας: Αποδιάρθρωση και αποσύνθεση της κοινωνίας. Η κοινωνία 
υιοθετεί τη μέθοδο του αποκλεισμού και της βίας ως πρακτική αντιμετώπισης των κοινωνικών διαφο-
ροποιήσεων και χάνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του δυναμικού της. Μια διχασμένη κοινωνία 
οδηγείται σε κάθε είδους συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις που φτάνουν μέχρι τη διάρρηξη της κοι-
νωνικής συνοχής και την αυτοδιάλυσή της (βία, ένοπλες συγκρούσεις κ.λ.π.). Πρόκληση κοινωνικών 
αναταραχών, εξεγέρσεων, αιματοχυσιών - προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας - καλλιέργεια πα-
θών, μίσους, αισθημάτων αντεκδίκησης και περιφρόνησης - παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των ατομικών ελευθεριών - διεύρυνση της κοινωνικής αδικίας και των κοινωνικών ανισοτήτων - 
φαινόμενα αντιβίας από την πλευρά των αδικούμενων - τροχοπέδηση της προόδου και της δημιουρ-
γίας - υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των αδικούμενων φυλετικών μειονοτήτων. 

Εθνικές συνέπειες: Τίθεται σε κίνδυνο η υπόσταση του έθνους μια και αυτό μπορεί να οδηγηθεί 
στη αυτοδιάλυσή του ή να εμπλακεί σε πόλεμο με γειτονικούς λαούς. Ενισχύονται οι προκαταλήψεις 
και η κοινωνική κρίση που εκδηλώνεται καταστρέφει το κύρος των ηθικών αξιών με ανάλογες συνέ-
πειες για το άτομο. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού αποτελεί ένα έργο μέσα στο οποίο 
αποκρυσταλλώνονται μέτρα οικονομικής πολιτικής και δομικές αλλαγές στους φορείς αγωγής. Η 
βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η μείωση των οικονομικών ανι-
σοτήτων όχι μόνο σε επίπεδο ατόμων αλλά και σε επίπεδο κρατών, αποτελούν την ουσιαστική υλική 
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τόσο του φυλετικού όσο και του κοινωνικού ρατσισμού. Δικαιότε-
ρη κατανομή των κοινωνικών αγαθών και παράλληλη καταπολέμηση των οικονομικών ανισοτήτων με 
την εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί μέσα από τη διδασκαλία μαθημάτων όπως η ιστορία, η κοινω-
νιολογία, η πολιτική οικονομία, η αρχαία ελληνική γραμματεία να δώσει στον νέο ανθρωπιστική α-
γωγή και κριτική σκέψη που θα τον βοηθήσει να αντισταθεί στην ρατσιστική προπαγάνδα. Παροχή 
ανθρωπιστικής παιδείας με στόχο  την ενίσχυση των ηθικών αρχών στα άτομα. Τόνωση της εθνικής 
συνείδησης και της πολιτιστικής ταυτότητας ενός λαού. Η γνωριμία με το παρελθόν μας περιορίζει 
την ανασφάλεια σχετικά με την αξία και το ρόλο του έθνους μας στη διεθνή κοινότητα. Ιδιαίτερα στο 
ζήτημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας οφείλουμε να δώσουμε στον μαθητή την πραγματική 
διάσταση του ελληνισμού, δείχνει πόσο μακριά ήταν οι αρχαίοι Έλληνες από τις πρωτόγονες ρατσι-
στικές θεωρίες περί φυλής.  

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεράστια δύναμή τους για να γί-
νουν φορέας ανόδου του μορφωτικού επιπέδου του λαού, μπορούν να προβάλλουν αντιρατσιστικά 
στερεότυπα.  
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Τέλος οι πνευματικά καλλιεργημένοι άνθρωποι οφείλουν με το έργο τους να δημιουργήσουν ένα 
ανάχωμα απέναντι στον φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό, ο οποίος έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστά-
σεις και η οικονομική κρίση που μαστίζει την ανθρωπότητα μπορεί να δώσει διαστάσεις εφιαλτικές. 
Οι πνευματικοί άνθρωποι και οι επιστήμονες οφείλουν να αποδείξουν την αντιεπιστημονικότητα και 
το δημαγωγικό χαρακτήρα των θεωριών αυτών. 

Ενίσχυση του ρόλου και του έργου των Διεθνών Οργανισμών, ώστε να καταδικάζονται παντού οι 
εκδηλώσεις ρατσισμού - επιβολή κυρώσεων σε κράτη με ρατσιστικό καθεστώς (εμπάρκο οικονομικό 
ή διπλωματικό). Πολλαπλασιασμός των πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα στα έθνη (αθλητισμός- 
τέχνη κλπ). Η ειρήνη ανάμεσα στα έθνη υποστηρίζεται με τον τρόπο αυτό μέσα από την ενίσχυση 
των δεσμών ανάμεσα στους λαούς. 

Υποστήριξη των θεσμών δημοκρατίας και δικαιοσύνης σε μια κοινωνία. Ενίσχυση των δημοκρα-
τικών θεσμών - σεβασμός στις μειονότητες - καταπολέμηση του αισθήματος της ξενοφοβίας - παι-
δεία στο λαό - αίσθημα ευθύνης των πολιτικών - μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων (κοινωνική δι-
καιοσύνη) - ενεργοποίηση των πνευματικών ανθρώπων για τη διάδοση των ανθρωπιστικών ιδεών. 

Καταδίκη των ρατσιστικών καθεστώτων και κοινωνιών από την παγκόσμια κοινότητα και επιβολή 
κυρώσεων στις κυβερνήσεις τους μέσω διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1166ηη    

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  

ΗΗ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΞΞΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ    
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν το καλύτερο σύστημα πληροφόρησης, μια υπόσχεση 

ελευθερίας. Χάρη στην εξέλιξή τους, και ιδίως χάρη στις δυνατότητες της τηλεόρασης, ο σύγχρονος 
άνθρωπος μπορεί να μάθει, να ακούσει, να δει ό,τι συμβαίνει κάθε στιγμή σε ολόκληρο τον πλανήτη.  
Μπορεί να γνωρίζει την ιστορία την ίδια τη στιγμή του «γίγνεσθαι»της.  

Την ίδια στιγμή που οι πληροφορίες γίνονταν πηγή ελευθερίας εμφανίστηκε η ανάγκη ελέγχου 
τους. Τα μέσα ενημέρωσης σφραγίζουν τη φυσιογνωμία των σύγχρονων κοινωνιών, αποτελούν την 
ουσιαστικότερη δύναμη στον πλανήτη.  Τύπος, ραδιόφωνο και τηλεόραση ενημερώνουν, ελέγχουν, 
ψυχαγωγούν, μονοπωλούν την επικοινωνία. Ιδίως η τηλεόραση αναδεικνύεται «πρωταγωνιστής» της 
ατομικής και συλλογικής ζωής, σαγηνεύει με τις απέραντες δυνατότητές της και ταυτόχρονα απειλεί 
με οριστική κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη συνείδηση.  

Τα τηλεοπτικά δίκτυα ανήκουν σε ορισμένη εξουσία είτε ιδιωτική, οπότε λειτουργούν με κριτήριο 
το κέρδος, είτε κρατική, οπότε υποτάσσονται σε κυβερνητικές ή κομματικές εντολές.  

Όλο και περισσότερο μοιάζει πραγματικότητα και αντίληψη ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι τα ίδια 
εξουσία καθώς έχουν τη δύναμη να κατασκευάζουν πληροφορίες, ανεξέλεγκτα από οποιονδήποτε 
πολιτειακό ή κοινωνικό έλεγχο.  

Ο ανταγωνισμός των ποικίλων τηλεοπτικών επιχειρήσεων  τα υποτάσσει στην εμπορικότητα του 
ευτελούς, του αυτονόητου, του χυδαίου.  

Η χρεοκοπία παραδοσιακών φορέων πολιτικής αγωγής-σχολείου, συνδικάτων, κομμάτων, κοινω-
νικών ομάδων- βοηθάει τον τηλεοπτικό μονόλογο στη διάπλαση παθητικών δεκτών ανίκανων να ε-
λέγξουν την πληροφορία, να κρίνουν, να αποδεχθούν ή να απορρίψουν. 

Η τηλεόραση ανακατασκευάζει την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας θραύσματα της αλήθειας. 
Μπορεί να επιλέγει και να ανασυνθέτει τις εικόνες που προβάλλει. Αυτή η δήθεν πραγματικότητα 
(απόδειξη ο πόλεμος του Κόλπου, όπως τον παρουσίασε το CNN) είναι ιδιαίτερα πειστική, γιατί 
διαθέτει το «αναμφισβήτητο»της εικόνας.  

Η εικόνα φορτίζει συγκινησιακά το δέκτη, ακυρώνει τις αντιστάσεις του, περιορίζει την έλλογη 
αποτίμηση των φαινομένων. Ο άνθρωπος μετατρέπεται σε παθητικό θεατή της πολιτικής, της ζωής 
των άλλων, του αθλητισμού, της χαράς, της γιορτής, καθηλωμένος στην πολυθρόνα του παραιτείται 
από το δικαίωμα να πρωταγωνιστεί στη ζωή του. Ο πολλαπλασιασμός των προκατασκευασμένων 
γεγονότων» προέρχεται από το απλό γεγονός ότι οι άνθρωποι στη μαζική πραγματικότητα της σύγ-
χρονης κοινωνικής ζωής δε ζουν οι ίδιοι τα γεγονότα. Αναπτύσσουν μία ηδονοβλεπτική σχέση με τα 
πράγματα, μία «ηθική τηλεθεατών». Υιοθετούν το ρόλο των παρατηρητών, οι οποίοι συγχέουν το 
πραγματικό με το φανταστικό.  

Ειδήσεις, ταινίες, διαφημίσεις διέπονται από τους ίδιους κανόνες θεαματικότητας, καθηλώνουν, 
διαστρέφουν την αισθητική.  

Η πολιτιστική ιδιαιτερότητα ισοπεδώνεται, πλάθεται ένα παγκόσμιο μοντέλο με τις ίδιες σαθρές 
αξίες, τα πνευματικά προϊόντα καταναλώνονται και απορρίπτονται με αστρονομική ταχύτητα, χωρίς 
να επιτρέπουν στον τηλεθεατή να αντιληφθεί ιδιαιτερότητες ή αποχρώσεις.  

Στα τηλεοπτικά προγράμματα κυριαρχεί το εφήμερο και απουσιάζει η μνήμη. Ο ρυθμός που 
προβάλλονται γεγονότα και μηνύματα δεν αφήνει περιθώρια για γόνιμη αφομοίωση.  Η πληροφορι-
ακή καταιγίδα πνίγει το ουσιώδες.  

Αν και λέγεται ότι η τηλεόραση μπορεί να επιβάλει δόγματα και να διαμορφώνει φανατικούς, σή-
μερα προωθεί τον ατομισμό, τον καταναλωτισμό, την υποταγή, τη μοναξιά. 

Ωστόσο η τηλεόραση είναι μία πραγματικότητα, η άρνησή της ούτε εφικτή ούτε σωτήρια είναι. 
Αντίθετα οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζεται να συζητήσουν και να πάρουν θέση στα προβλήματα 
που ανοίγει η οπτικοακουστική πραγματικότητα.     

Θεσπίζονται κοινωνικοί κανόνες για πολυφωνική και δημοκρατική τηλεόραση. Τα τηλεοπτικά δί-
κτυα ανήκουν σε δημόσιους ή συλλογικούς φορείς και μένουν αυτόνομα από την πολιτική εξουσία. 
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εμπορικές επιχειρήσεις.  



 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ – Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

109 

Διαμορφώνεται ένα απαιτητικό, σκεπτόμενο, αυστηρό κοινό ένα κοινό ικανό να χαίρεται την αν-
θρώπινη επικοινωνία και να χρησιμοποιεί ως μέσο την τεχνική, ένα κοινό που κλείνει την τηλεόραση 
και διεκδικεί την προσωπική συμμετοχή στο ιστορικό «γίγνεσθαι».  

Η τηλεόραση μαζί με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς θεσμούς, προάγει την εθνική ιδιαιτερότητα 
και παράδοση, προβάλλει επίσης αρμονικά τις διεθνείς κατακτήσεις και αξίες. Κάτω από τέτοιους 
όρους η τηλεόραση γίνεται ένα παράθυρο στον κόσμο, ανεκτίμητο εργαλείο επικοινωνίας και ανταλ-
λαγής ιδεών. Από μέσο ποδηγέτησης μετουσιώνεται σε όργανο διαλόγου, συμμετοχής, γνώσης, συ-
νυπευθυνότητας, μπορεί-όσο και αν αυτό σήμερα μοιάζει ουτοπικό- να παίξει ρόλο διαφωτιστικό.  

Η τηλεόραση διευκολύνει την πολιτική πράξη και την πολιτική συμμετοχή. Προβάλλει ιδέες και 
απόψεις, κρίνει την εξουσία. Μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα διαδίδονται τα καλλιτεχνικά προϊόντα, 
κινηματογράφος, θέατρο, βιβλία, μουσική. Διοργανώνονται αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρω-
σης για παγκόσμια προβλήματα. Ο δημοκρατικός πολιτισμός θα σωθεί μόνο εάν καταστήσει το ιδί-
ωμα των εικόνων πρόκληση, για κριτικό στοχασμό και όχι πρόκληση για ύπνωση.  

 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  
Δημοκρατία σημαίνει διαφάνεια και έλεγχος της εξουσίας. Γι' αυτό η πληροφόρηση του πολίτη 

για τις όποιες ενέργειες των πολιτικών προσώπων αποτελεί ύψιστο λειτούργημα  για κάθε δημοκρατι-
κή κοινωνία. Ο Τύπος, εφόσον σέβεται την αποστολή του, αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των πολι-
τών με την εξουσία. Τύπος λέγεται η τυπογραφία και γενικότερα η δημοσιογραφία στο σύνολό της: 
το σύνολο των εφημερίδων και περιοδικών μαζί με τους δημοσιογράφους, τους τυπογράφους αλλά 
και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται. Προστίθενται σε αυτά η λειτουργία και η εξουσία που 
ασκούν στην κοινή γνώμη οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Η εξουσία αυτή, που ονομάστηκε από 
πολλούς τέταρτη εξουσία, ασκεί κυριαρχική επιρροή στην κοινή γνώμη που διαμορφώνεται στη ση-
μερινή της μορφή από τη δημοσιογραφία.  

Ο Τύπος ελέγχει και οδηγεί και το λαό στο να σκέπτεται και να ζει την πολιτική ζωή της δημο-
κρατίας. Ο Τύπος διαφωτίζει, καθοδηγεί και διαμορφώνει κυριολεκτικά την κοινή γνώμη, αυτή τη 
διάχυτη δύναμη, που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζει κατά ένα βαθμό κάθε απόφαση, κάθε κίνηση μέσα 
στο μηχανισμό της πολιτικής ζωής. Η δύναμη αυτή είναι απέραντη, είναι κυριολεκτικά ακαταμέτρη-
τη. 

Η εφημερίδα με ένα δημοσίευμά της κάνει το καλό ή κακό, όχι μόνο μια φορά, όπως συμβαίνει 
με τους άλλους ανθρώπους, αλλά τόσες χιλιάδες φορές όσες χιλιάδες φύλλα της θα πουληθούν και θα 
διαβαστούν. 

Ειδικότερα η πολιτική λειτουργία του Τύπου συνίσταται στο να ελέγχει την εξουσία, ασκώντας 
κριτική και να προασπίζει τη νομιμότητα των δημοκρατικών θεσμών, ώστε να διαμορφώνει και ολο-
κληρώνει το πλαίσιο λειτουργίας τους σε όλα τα επίπεδα. Έτσι στηρίζει τον κοινοβουλευτισμό και 
υλοποιεί την αρχή της δημοσιότητας και της διαφάνειας, που είναι η βασική οργανωτική αρχή της 
Δημοκρατίας, με την έννοια της ελεύθερης και αδέσμευτης κυκλοφορίας της πληροφορίας ως προϋ-
πόθεσης δημόσιου διαλόγου, δημόσιας άσκησης κριτικής, δημόσιου ελέγχου. Αποτελεί βήμα δια-
μαρτυρίας των πολιτών και κανάλι επικοινωνίας της κοινωνίας των πολιτών με την πολιτική εξουσία 
και στιγματίζει την αυθαιρεσία της πολιτικής εξουσίας, τις υπερβάσεις και την κατάχρηση των εξου-
σιών-προστατεύει τον πολίτη από την αλαζονεία της εξουσίας.. 

Οι υπόλοιπες λειτουργίες που επιτελεί ο Τύπος είναι η 
κοινωνικοποιητική          ενημερωτική-πληροφοριακή 
ψυχαγωγική                    οικονομική 
ιδεολογική-μορφωτική 
Οι αρνητικές εκδηλώσεις του Τύπου ξεκινούν από την εντυπωσιοθηρία - πηχυαίοι και άσχετοι με 

το περιεχόμενο τίτλοι. Κολοβωμένη είδηση, μονομέρεια, υπερβολή, εσκεμμένη υποτίμηση, ψευδο-
λογία. Αυθαίρετη και αποσπασματική ενημέρωση για την οικονομική, πολιτική, καλλιτεχνική ζωή. 

Ρυπαρότητες και ανώνυμοι υπαινιγμοί που προσβάλλουν τα δημόσια ήθη. «Κιτρινισμός» του Τύ-
που που σπιλώνει εξέχουσες προσωπικότητες. Σκανδαλοθηρικά-πορνογραφικά δημοσιεύματα πλαι-
σιωμένα από «τολμηρές» φωτογραφίες. Αποκάλυψη πλευρών της προσωπικής ζωής επώνυμων και 
ανώνυμων πολιτών με σκοπό την πρόκληση και ικανοποίηση νοσηρής περιέργειας-κατάλυση της ιδι-
ωτικής ζωής. 
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Κομματική προπαγάνδα που εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα. Λαϊκισμός, ευτελής θωπεία των 
αντιλήψεων, των κατώτερων ενστίκτων και των διαθέσεων του ανταγωνιστικού κοινού, που αντί να 
εξυψωθεί με τον Τύπο, διαφθείρεται συστηματικά, γιατί θεωρεί πλέον τα ελαττώματά του αρετές. 
Θεματογραφία κατώτερης ποιότητας που φτάνει ως τη χυδαιολογία. Συνθηματολογία, φανατισμός, 
εμπάθεια. 

Η ενημέρωση δεν είναι πια ένα όργανο για την παραγωγή οικονομικών αγαθών, αλλά έγινε η ίδια 
το κυριότερο από τα αγαθά. Η ενημέρωση έγινε βαριά βιομηχανία. Ενώ ο Τύπος τείνει όλο και πε-
ρισσότερο στην έννοια του λειτουργήματος, η υποταγή του σε οικονομικά συγκροτήματα τον μετα-
τρέπει όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα και τον δεσμεύει να εξυπηρετεί οριακά όχι το κοινωνικό 
σύνολο, αλλά τα μεγάλα συμφέροντα. Έτσι, έχουμε στο χώρο του Τύπου τη λειτουργία του νόμου, 
της επιδίωξης του μέγιστου κέρδους και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι η με-
γιστοποίηση του κέρδους αποτελεί σε τελική ανάλυση το ρυθμιστικό παράγοντα της όλης παραγω-
γικής διαδικασίας, που συντελείται από τα μέσα ενημέρωσης, αναπόφευκτα επιδρά καθοριστικά και 
στην ουσία, στο περιεχόμενο της επικοινωνίας. 

Λειτουργώντας λοιπόν ο Τύπος ως βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, περισσότερο ως εμπορία 
και λιγότερο ως λειτούργημα, είναι αναπόφευκτη η μετατροπή της πληροφόρησης σε εμπόρευμα με 
ανταλλακτική αξία, που πρέπει να προωθηθεί και να πουληθεί στην αγορά με τον ίδιο τρόπο όπως 
οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Η τρέχουσα λογική της αγοράς είναι τελικά αυτή που ευνοεί το χυ-
δαίο, το υπερβολικό, το ψεύτικο, εκείνο που διαφθείρει και δε μορφώνει. Όταν η άλλοτε ποτέ «εφη-
μερίδα-επιχείρημα υπέρ του πολίτη» και «εγχείρημα κατά των ατασθαλιών της εξουσίας» μετατρέπε-
ται σε επιχείρηση που συχνότατα κερδοσκοπεί πάνω στον πολίτη και την εξουσία, όταν περιέχεται σε 
κεφαλαιούχους, που μόνος τους «δημοσιογραφικός νόμος είναι οι νόμοι της πιο αδίστακτης και αξε-
δίψαστης αγοράς, όταν ο μοναδικός τρόπος για τη  μεγιστοποίηση της κυκλοφορίας των εφημερίδων 
είναι ο επηρεασμός της νοημοσύνης και του ήθους των αναγνωστών, τότε ο Τύπος γίνεται άλλο ένα 
μέσο ευτελισμού του πολίτη. 

Ο Τύπος δεν μπορεί να ξεφύγει από την εμπορευματική λογική της αγοράς. Η λογική αυτή είναι 
διττή: τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα πρέπει βέβαια να πουλήσουν φύλλα σε αναγνώστες, αλλά 
πρέπει επίσης να πουλήσουν χώρο σε διαφημιστές, αν είναι να κρατήσουν την τιμή πώλησης των 
φύλλων τους σε ένα επίπεδο τόσο χαμηλό, ώστε να τους επιτρέπει να επιβιώσουν, στον ανταγωνισμό 
για κυκλοφορία. 

Γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης, στην εποχή που τα πάντα υποτάσσονται στην προώθηση του 
καταναλωτισμού, μετατρέπονται σε φορείς εδραίωσης ή εξάπλωσης της καταναλωτικής κοινωνίας, με 
τη βοήθεια του μεγάλου αριθμού διαφημίσεων, που καταχωρούνται σε αυτά. Η διαφήμιση έτσι, γίνε-
ται ο ομφάλιος λώρος των μέσων ενημέρωσης, και βέβαια του Τύπου, το οξυγόνο και η τροφός του. 
Έτσι, οι διαφημιστές αποκτούν το στρατηγικό έλεγχο στη λειτουργία του Τύπου. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι εφημερίδες σήμερα αποκτούν τους δικούς τους διευθυντές διαφήμισης, των οποίων η 
θέση μέσα στην ιεραρχία της εφημερίδας συνεχώς βελτιώνεται. Το πλέγμα αυτό κυκλοφορία-
διαφήμιση οδηγεί στην ανάγκη της εντυπωσιοθηρίας που πολλές φορές συντελείται με τι διόγκωση 
ελάσσονος σημασίας γεγονότων.  

Όσον αφορά τον Τύπο, οι διαφημιστές δεν ευνοούν εξίσου πολύ όλες τις εφημερίδες ή τα περιο-
δικά που κυκλοφορούν, ούτε καν αυτά, με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, δηλαδή που φτάνουν στα χέ-
ρια μεγάλου αριθμού αναγνωστών. Το βασικό κριτήριο επιλογής ενός εντύπου εκ μέρους των διαφη-
μιστικών εταιρειών για την καταχώρηση διαφημίσεων είναι η «ποιότητα» του αναγνωστικού κοινού, 
δηλαδή το πόση αγοραστική δύναμη έχει, που βέβαια είναι συνάρτηση της κοινωνικής του θέσης. 
Εφημερίδες, που διαβάζονται από τα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, ακόμη κι αν η 
κυκλοφορία τους είναι σχετικά μικρή, ευνοούνται συστηματικά από πλευράς διαφημιστικών καταχω-
ρήσεων. Επομένως, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία το αν μια 
εφημερίδα ή ένα περιοδικό θα επιζήσει ή όχι δεν εξαρτάται από τα πόσα άτομα τη διαβάζουν, δη-
λαδή από τις επιθυμίες του κοινού, αλλά από την καταλληλότητά της ως μέσου για διαφημίσεις. 

Στο χώρο του Τύπου παρατηρείται μια αλληλεπίδραση μεταξύ των παραδοσιακών φορέων του 
κεφαλαίου και του Κράτους. Η κρατική νομοθεσία για τη ρύθμιση θεμάτων ζωτικών για τη λειτουρ-
γία του Τύπου, η οικονομική εξάρτησή του από το Κράτος (άμεση οικονομική βοήθεια με την κα-
ταγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό δαπανών για τον Τύπο, πιστωτικά κεφάλαια για δάνεια, φο-
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ρολογικές απαλλαγές κ.ά.) συνιστούν είδος ελέγχου του Τύπου, που συνεπάγεται την υποταγή του 
στα συμφέροντα της πολιτικής εξουσίας και την μετατροπή του σε φερέφωνο της και προπαγανδιστι-
κό μηχανισμό της. 

Η γραφειοκρατική συγκρότηση και η αντίστοιχη λειτουργία των δημοσιογραφικών οργανισμών 
θέτουν αρκετούς τυπικούς και άτυπους περιορισμούς στο έργο του δημοσιογράφου. Τα γραφειοκρα-
τικά κανάλια, μέσα από τα οποία περνά αναγκαστικά η πληροφόρηση ή η επικοινωνία γενικότερα 
ονομάζονται πυλωροί- φύλακες της πύλης- μέσα από τους οποίους περνάνε όλα τα μηνύματα και ο-
ρισμένα γίνονται δεκτά και άλλα όχι. Στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς πυλωροί είναι οι συντά-
κτες και αρχισυντάκτες, που αποφασίζουν ποια γεγονότα θα γίνουν είδηση, το τι έμφαση θα δοθεί σε 
κάθε γεγονός, το αν θα μπει στην πρώτη σελίδα ή όχι. 

Λόγος όμως πρέπει να γίνει και για τον αποδέκτη, το κοινό, που τα δικά του γούστα και τις δικές 
του προτιμήσεις εξυπηρετεί ο Τύπος. Η βαθιά αντιανθρώπινη καταναλωτική κοινωνία διαμορφώνει 
και τον τύπο του καταναλωτή που αναζητά όχι να καλύψει πιο αποτελεσματικά πραγματικές του ανά-
γκες, αλλά να ανταποκριθεί σε ψεύτικες ανάγκες, που δημιουργεί η τάση για αδιάκοπη επέκταση της 
αγοράς. Το χαμηλό πνευματικό επίπεδο του κοινού, η συνείδηση της μάζας που φέρει, η μη εξοικεί-
ωση με το γραπτό λόγο, η προτίμηση στην εικόνα και τον ηχηρό τίτλο επιβάλλουν τον τύπο της ε-
φημερίδας που οι Γερμανοί αποκαλούν «έντυπα του ρεβόλβερ», τα οποία αποθεώνουν το σκάνδαλο, 
το έγκλημα, τη χυδαιότητα, το «σεξ». Τελικά, ο κακής ποιότητας προσανατολισμός του αναγνωστι-
κού κοινού καθορίζει με τη σειρά του τη χαμηλή ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης.  

Ο Τύπος πρέπει να θεσπιστεί και συνταγματικά ως «Τέταρτη Εξουσία». Να εξασφαλιστούν οι ό-
ροι, ώστε η πληροφόρηση να αποβεί συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργία, κοντά στη νομοθετι-
κή, την εκτελεστική και τη δικαστική. Αυτή η πληροφορική εξουσία διαθέτοντας αυτόνομους φορείς 
θα διασφαλίζει την ελευθερία της κυκλοφορίας, την αποτροπή της αποσιώπησης ή διαστροφής, θα 
αποφαίνεται για την αντιπληροφορική συμπεριφορά του Κράτους ή των ηγετών ή των ομάδων και θα 
ελέγχει την αντικειμενικότητα των μαζικών μέσων που ανήκουν στο Κράτος. 

Απαιτείται η πνευματική εγρήγορση του αναγνωστικού κοινού. Το Μήνυμα που εκπέμπει ο Πο-
μπός με τη βοήθεια ενός Μέσου-Καναλιού είναι απλώς ένα σήμα, που γεμίζει με τη σημασία που του 
υπαγορεύει η κατάσταση του Παραλήπτη, το πολιτιστικό πρότυπο που έχει μέσα του. Επομένως δεν 
έχει σημασία ούτε ποιος κατέχει τη θέση του Πομπού ούτε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Καναλιού, 
αλλά η ικανότητα του αναγνώστη για πολλαπλές ερμηνείες των μηνυμάτων, για αποκωδικοποίηση 
τους και σύγκριση με τους Κώδικες της Πηγής. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συνδράμει και ο ρόλος μιας Παιδαγωγικής των Μέσων, μιας 
πολυφωνικής εκπαίδευσης που θα καθιστά το νέο γνώστη του πολύπλευρου ρόλου που διαδραματί-
ζουν τα μέσα ενημέρωσης, στις μέρες μας, και κριτικό αναγνώστη κάθε έντυπου. Ο κόσμος των μέ-
σων ενημέρωσης είναι για τα παιδιά, σε τελευταία ανάλυση, ένας καινούργιος κόσμος, που θα πρέπει 
να τον μάθουν και να τον εσωτερικεύσουν ποικιλότροπα. 
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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1177ηη    

ΦΦΥΥΣΣΗΗ  

Ο άνθρωπος, στην εποχή της Υψηλής Τεχνολογίας είναι σε θέση να προκαθορίζει τόσο τη σωμα-
τική διάπλαση όσο και την ψυχοδομή των συνανθρώπων του. Αυτό το γεγονός κάνει πολλούς να υ-
ποστηρίζουν με σκεπτικισμό πως το ανθρώπινο γένος διαπράττει «ύβριν», έτοιμο να υπερβεί τα ε-
σκαμμένα και τις πεπερασμένες και καθορισμένες από τη φύση δυνατότητές του. Αξίζει, επομένως, η 
εμπεριστατωμένη διείσδυση στις συναρτήσεις του φαινομένου, ξεκινώντας από το γεγονός ότι η φύση 
έχει πάψει σ’ ένα βαθμό να προσδιορίζει, όπως στο παρελθόν, την ανθρώπινη οντότητα. 

Από το απώτερο παρελθόν ακόμη και σήμερα οι φυσικοί νόμοι προσδιόριζαν τον ανθρώπινο τύ-
πο ως βιολογική αλλά και ως ψυχοπνευματική οντότητα. Οι γεννήτορες εφοδίαζαν το έμβρυο με 
κληρονομικές ιδιότητες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επέμβουν στην περίπλοκη γε-
νετική διαδικασία. Επίσης, για αιώνες ο άνθρωπος διατηρούσε έναν ομφάλιο λώρο, που τον έδενε με 
τη φύση, αφού αυτή καθόριζε πολλές εκφάνσεις του πολιτισμού του. Κι αυτό γιατί ο άνθρωπος έπρε-
πε πρώτα να προσαρμοστεί στο φυσικό περιβάλλον, πριν αρχίσει να οικοδομεί το πολιτιστικό του 
οικοδόμημα.  

Εξάλλου, η ομορφιά της φύσης απογύμνωσε τον άνθρωπο από το ένδυμα του άγριου ζώου και 
τον έκανε ποιητή και καλλιτέχνη. Ακόμη και τα φυσικά φαινόμενα επηρέαζαν τον τρόπο σκέψης του, 
ακόνιζαν το πνεύμα του και του έδωσαν τα πρώτα ερεθίσματα για την ανάπτυξη της ορθολογικής 
σκέψης που αργότερα γέννησε την επιστήμη. Είναι φανερό, λοιπόν, πως ο άνθρωπος αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της φύσης από την οποία ως ένα βαθμό προσδιορίζεται και διαμορφώνεται. 

Η φύση παρέχει άφθονα αγαθά για την ικανοποίηση βασικών υλικών αναγκών (τροφή, στέγη, εν-
δυμασία κ.λ.π.) Επιπλέον, συνδέεται αποφασιστικά με την ανάπτυξη ορισμένων κλάδων της οικονο-
μίας (βιομηχανία, τουρισμός κ.ά.).  Γίνεται χώρος παρατήρησης, έρευνας και δράσης, συμβάλλοντας 
στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων και στην πρόοδο της επιστήμης. Το φυσικό κάλλος αφυ-
πνίζει το αίσθημα του ωραίου, προκαλεί αισθητική συγκίνηση, αποτελεί πηγή έμπνευσης και έναυσμα 
για καλλιτεχνική δημιουργία.  

Η επαφή με τη φύση γαληνεύει, απαλλάσσει από την πεζή καθημερινότητα, συμβάλλει στην ψυχι-
κή ισορροπία. Ταυτόχρονα, το μεγαλείο της βοηθά τον άνθρωπο να συναισθανθεί τη μηδαμινότητα 
του και να πορευθεί προς την αυτογνωσία. Έτσι, καθίσταται δυνατή η συνάντηση με το συνάνθρωπο 
και το θεό. Αυτό ενισχύεται με την εμβάθυνση στην ποιοτική διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στη 
θεία και την ανθρώπινη δημιουργία. Μέσα από τη μελέτη των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του 
φυσικού σύμπαντος, την επικρατούσα αρμονία και τάξη αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα για την 
κοινωνική συμβίωση (π.χ. αναγκαιότητα ύπαρξης ρυθμιστικών κανόνων για τη ζωή μέσα στα πλαίσια 
της κοινωνίας). Από αυτά προκύπτει ότι μόνο στην αγκαλιά της φύσης είναι εφικτή η ηθική τελείωση 
της προσωπικότητας και συνακόλουθα η προσέγγιση της ευτυχίας. 

Στο άμεσο μέλλον, όμως, ελλοχεύει πλήθος κινδύνων ανατροπής αυτής της κατάστασης. Σήμερα, 
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, διανύουμε την εποχή της νέας ιατρικής, που στηριζόμενη στις εκ-
πληκτικές προόδους και τα επιτεύγματα των βιοϊατρικών επιστημών τα τελευταία είκοσι χρόνια, μάς 
παρέχει τη δυνατότητα να μεταποιήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, χάρη στην επεμβατική γενετική 
μηχανική και ιδιαίτερα χάρη στη γονιδιακή θεραπεία, την απόπειρα ελέγχου μιας ή περισσοτέρων 
γενετικά καθοριζόμενων κυτταρικών λειτουργιών. Ήδη οι γενετιστές συνιστούν στις κυβερνήσεις μια 
πολιτική ευγονισμού: ένα διακανονισμό της ανθρώπινης ελευθερίας για αναπαραγωγή και ζευγάρωμα. 
Ο ευγονισμός είναι, από τη μια, ικανός να εμποδίζει τη σύλληψη ατόμων ανεπαρκών ή μη βιώσιμων, 
από την άλλη, όμως, σε αντίθεση με τη φυσική επιλογή που γίνεται αυθόρμητα χωρίς προγραμματι-
σμένη επέμβαση, προϋποθέτει μια τεχνο-γραφειοκρατία, ικανή να επιβάλλει στους ανθρώπους το 
σεβασμό στους κανόνες που αυτή υπαγορεύει.  

Εντούτοις, η έντονη κριτική που ασκήθηκε πρόσφατα στην κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων 
και τη διεύρυνση των τεχνικών και εφαρμογών της εξωσωματικής γονιμοποίησης αποδεικνύει ότι το 
κοινό, στην πλειοψηφία του, τηρεί στάση εφεκτική στις τολμηρές επιστημονικές παρεμβάσεις, που 
ανατρέπουν πάγια φυσικά δεδομένα. 

Δυνατότητες, όμως, ψυχολογικής χειραγώγησης και ετεροκαθορισμού του ατόμου προσφέρουν οι 
κοινωνικές επιστήμες και κυρίως οι «ραφιναρισμένες» μέθοδοι της ψυχολογίας, που βρίσκουν πλήθος 
εφαρμογών στην εμπορική και πολιτική διαφήμιση. Η διαφήμιση, λειτουργώντας στη βάση των νό-



 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ – Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 

113 

μων του ψυχολογικού επηρεασμού και της χειραγώγησης των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, 
έχει την ικανότητα να μετατρέπει το κοινό σε παθητικοποιημένες μάζες απρόσωπων καταναλωτών, 
ενσωματωμένες, σε τελευταία ανάλυση, στη δομή του βιομηχανικού συστήματος, χωρίς αντιστάσεις 
και ανθρωπολογικές ανατάσεις. Τελικά οι περισσότεροι μεταβάλλονται συνειδητά ή ασυνείδητα σε 
μαριονέτες ενός συστήματος αναπαραγωγής πλαστών, ως επί το πλείστον, αναγκών, που σημαίνει ότι 
όλες οι συμπεριφορές τους καθορίζονται από τη βιομηχανία της κουλτούρας. 

Τα αίτια των αμφιλεγόμενων εφαρμογών της τεχνοεπιστήμης μπορούν, αρχικά να αναζητη-
θούν στην ηθική πλάνη των ίδιων των επιστημόνων. Σήμερα επικρατεί το τεχνοκρατικό αξίωμα 
πως καθετί μπορεί να κατασκευαστεί ή να πραγματοποιηθεί, αρκεί να είναι τεχνικά εφικτό. Θεωρεί-
ται αναπόφευκτη και αναγκαία η πραγματοποίηση ορισμένων εγχειρημάτων, επειδή υπάρχει η τε-
χνογνωσία υλοποίησής τους, ανεξάρτητα εάν αυτή εξυπηρετεί κάποια ανθρώπινη ανάγκη. Η τεχνο-
λογία έπαψε να αποτελεί μέσο για την ανθρώπινη πρόοδο κι έγινε αυτοσκοπός, αποσυνδέθηκε από 
την ηθική συνιστώσα του πολιτισμού κι έγινε όργανο αλλοτρίωσης και καθυπόταξης του ανθρώπου. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι κίνδυνοι που επισημαίνονται οφείλονται στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει 
συντελεστεί το αποφασιστικό άλμα από το απλώς γνωρίζω στη φάση του πώς να ελέγχω αυτό που 
γνωρίζω. Η αλλοτρίωση των επιστημόνων από την επιστημονική γνώση που παράγουν στα ερευνητι-
κά ινστιτούτα, η μετατροπή τους σε απλούς συσσωρευτές γνώσεων καθώς και η μυθοποίηση της «ου-
δέτερης επιστήμης» εγγράφουν την τεχνοεπιστήμη στον αστερισμό του βιομηχανικού συστήματος. 
Αυτό σημαίνει την πλήρη υποταγή των επιστημών στους μηχανισμούς που απεργάζονται «τη συναί-
νεση της συγχυσμένης αγέλης» και τη μεταποίηση των αυτόνομων υποκειμένων σε ετερορρυθμιζόμε-
να ανδρείκελα κομφορμιστικής νοοτροπίας. 

Οι πραγματικές αιτίες της απαράδεκτης συμπεριφοράς προς τη φύση θα πρέπει να αναζητηθούν 
στο χαρακτήρα της σύγχρονης εποχής και στον πολιτισμό της μηχανής. Ειδικότερα: 

Η κρίση αξιών, η οποία συνυφαίνεται με την έμφαση στις υλικές αξίες, τροφοδοτεί ενέργειες που 
υπονομεύουν την ποιότητα ζωής. Η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους παρακωλύει τη λήψη αναγκαίων, 
αλλά δαπανηρών προστατευτικών μέτρων (φίλτρα στις βιομηχανίες, καθαρισμός λυμάτων κ.λ.π.). 
Τεράστια συμφέροντα υποκρύπτονται πίσω από εγκληματικές ενέργειες που οδήγησαν στην παρα-
μόρφωση του φυσικού τοπίου. 

Η καταναλωτική μανία, και η απληστία ευθύνονται για την αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης. 
Σημαντική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση είχε και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Ο «υ-
δροκεφαλισμός» των πόλεων δυσχεραίνει τις προσπάθειες για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. 

Η δύναμη που παρείχε η τεχνολογία έκανε τον άνθρωπο αλαζόνα, δημιουργώντας του την πλα-
σματική εντύπωση ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Δεν ήταν, λοιπόν, σε θέση να συνειδητοποιήσει 
ότι το κόψιμο του ομφάλιου λώρου που τον συνδέει με την μητέρα φύση, αλλά και κατ’ επέκταση η 
καταστροφή της σημαίνει και τη δική του καταστροφή. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος στάθηκε αγνώμων απέναντι στη ζωοδότρα φύση. Στην προσπάθειά του 
να την υποτάξει, να τη δαμάσει, έφτασε στην υπερβολή. Πίστεψε ότι είναι υπεράνθρωπος, έγινε αφύ-
σικος, προέβη σε υβριστικές πράξεις που προμηνύουν την τραγική πτώση του. Πιο συγκεκριμένα:  

Καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα. Εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι. Χρησιμοποιούνται ευρύ-
τατα υλικά που δεν διασπώνται (π.χ. πλαστικό). Ο υδάτινος κόσμος μολύνεται από τα βιομηχανικά 
απόβλητα και τις πετρελαιοκηλίδες. Δάση γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς, οικοπεδοποιούνται, ενώ 
παράλληλα οι πνεύμονες οξυγόνου ολοένα και λιγοστεύουν. Μεγαλουπόλεις αργοπεθαίνουν και βυθί-
ζονται στην ασχήμια με την άναρχη δόμηση. Η ατμόσφαιρα ρυπαίνεται, απειλεί με απεριόριστες 
καταστροφές (μνημεία, σωματική υγεία κ.λ.π.). Η αύξηση του αριθμού των πυρηνικών δοκιμών υπο-
δηλώνει έλλειψη ευαισθησίας πάνω σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατά συνέπεια, τίθεται θέμα κατά πόσο είναι ηθικό ο άνθρωπος να παρεμβαίνει στο έργο της δη-
μιουργίας και να υποκαθιστά τη φύση. Βέβαια, κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει τις ελπιδοφόρες 
προοπτικές με τη βοήθεια της γονιδιακής θεραπείας, όμως και κανείς δεν μπορεί παρά να είναι δύ-
σπιστος για τα ολέθρια αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει μια ανεξέλεγκτη και αυτονομημένη 
γονιδιακή επέμβαση. Είναι προφανές ότι η δυνατότητα παρέμβασης στο ανθρώπινο γονιδίωμα, το 
βιολογικό υπόστρωμα έκφρασης της ζωής, αν πραγματοποιείται χωρίς συνείδηση, οδηγεί νομοτελει-
ακά στο θάνατο της ψυχής. 
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Από την άλλη, με τα σύγχρονα μέσα προπαγάνδας και κυρίως με την καταλυτική δύναμη της τη-
λεπροπαγάνδας, ο άνθρωπος παύει να βιώνει τον εαυτό του ως τον ενεργητικό φορέα των ικανοτήτων 
του και αντίθετα νιώθει πως αποτελεί άθυρμα δυνάμεων που βρίσκονται έξω απ’ αυτόν. Τα προπα-
γανδιστόπληκτα «αυτόματα» στερούνται κάθε συνείδηση του εαυτού τους και κάθε προσωπική ταυ-
τότητα, ανίκανα να δράσουν συλλογικά. Η μάζα δε δρα για τον εαυτό της, αλλά μάλλον άλλοι δρουν 
επ’ αυτής.  

Ωστόσο, είναι ελπιδοφόρο πως όλο και περισσότεροι αφυπνίζονται και επισημαίνουν τον κίνδυνο 
που σαν δαμόκλειος σπάθη επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της ανθρωπότητας. Το καινούριο «φά-
ντασμα» δεν είναι βέβαια ο κομμουνισμός, αλλά μια ασύλληπτων εφαρμογών επιστημονική γνώση, 
ικανή ν’ αλλάξει άρδην την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωτική 
απόρριψη της επιστήμης, αλλά κριτική στάση απέναντί της. Ακόμη, όμως κι αυτοί που εθελοτυφλούν 
μπροστά στο υπαρκτό τούτο πρόβλημα, θα πρέπει εγκαίρως να το συνειδητοποιήσουν, για να μπο-
ρέσει ν’ αντιμετωπιστεί. 

Το βέβαιο είναι ότι η επιστημονική γνώση είναι χρήσιμη και ευπρόσδεκτη, όταν αξιοποιείται σω-
στά. Τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό ιδιαίτερα από τους επιστήμονες αλλά και από τους υπόλοιπους 
ανθρώπους. Η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι αδρανή υλικά που είναι σε θέ-
ση να συντελέσουν στην υλική ευημερία, στην ηθική τελείωση και στην πνευματική ολοκλήρωση του 
ανθρώπου και σαν τέτοια πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πρέπει, συνεπώς, να εγγράφονται στη σφαίρα 
της ηθικής και να μη μετατρέπονται σε δυνάστη του ανθρώπου. Αποτελεί χρέος της επιστημονικής 
κοινότητας η ανάληψη πάσης φύσεως πρωτοβουλιών, που θα απέτρεπαν την πραγματοποίηση πειρα-
ματισμών αμφιλεγόμενων σκοπών. Και μόνο διότι κάτι είναι επιστημονικώς εφικτό, δεν συνεπάγεται 
κατ’ ανάγκην ότι είναι ορθό και κοινωνικώς επιθυμητό. 

Είναι αναμφισβήτητη πραγματικότητα η αρχή του τέλους για το φυσικό περιβάλλον. Το σήμα 
κινδύνου ηχεί μέσα από την τρύπα του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την αλλαγή των 
κλιματολογικών συνθηκών, τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, την αδιάκοπη συμβίωση με το 
θάνατο. Επιβάλλεται εγρήγορση, αφύπνιση, ενεργοποίηση, διεθνής συνεργασία, εκλογίκευση των α-
παιτήσεων, σύνεση, συμφιλίωση με τη φύση για να μπορούμε να ελπίζουμε στη συνέχιση της ζωής, 
στην «επόμενη μέρα». 

Συμπερασματικά, αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι όλα τα προβλήματα γεννήθηκαν από τη 
στιγμή που ο άνθρωπος πίστεψε πως είναι παντοδύναμος και μπορεί να δαμάσει όχι μόνο τη φύση 
αλλά και το συνάνθρωπό του. Από τη στιγμή αυτή διέκοψε τους μυστηριακούς δεσμούς του με τη 
φύση και ένιωσε «Θεός». Λησμόνησε όμως ότι «κυριαρχεί στη φύση, μόνο όταν υποτάσσεται σε αυ-
τήν». Ο άνθρωπος επιβάλλεται να συνειδητοποιήσει την ηθική διάσταση της επιστήμης, για να απο-
φύγει την «ύβριν».  


