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ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Στοιχείο ̟ου ε̟ιβάλλεται να ̟ροσέξει ο µαθητής κατά τη διαδικασία γραφής της έκθεσης 
(̟αραγωγή κειµένου) είναι το ε̟ικοινωνιακό ̟λαίσιο ̟ου θα του ζητηθεί να ακολουθήσει. 
Όταν λέµε ε̟ικοινωνιακό ̟λαίσιο εννοούµε τα εξωτερικά στοιχεία του κειµένου, ό̟ως η 
̟ροσφώνηση, ο χαιρετισµός, και τα εσωτερικά στοιχεία του, ό̟ως η γλώσσα, το ύφος, το 
γραµµικό ̟ρόσω̟ο, η ο̟τική ̟ροσέγγισης του θέµατος κ.ά. 
Αυτά τα στοιχεία λοι̟όν έχουν να κάνουν βέβαια µε το είδος του κειµένου ̟ου θα 
ανα̟τύξει ο µαθητής. Είδη κειµένου ̟ου ενδέχεται να χρειαστεί στις εξετάσεις να 
«̟αράγει» είναι: 
! ∆οκίµιο α̟οδεικτικό – ̟ειθούς 
! ∆οκίµιο στοχασµού 
! Ε̟ιφυλλίδα 
! Άρθρο 
! Οµιλία 
! Εισήγηση 
! Ε̟ιστολή 

 
Α̟οδεικτικό δοκίµιο / ̟ειθούς 
Συνάδει µε την ̟αραδοσιακή µορφή έκθεσης. Α̟αιτεί τεκµηρίωση των θέσεων, σοβαρό 
ύφος, ̟ροσεγµένη έκφραση, ενώ το ̟ροσω̟ικό – υ̟οκειµενικό στοιχείο υ̟άρχει βέβαια, 
αλλά είναι εξασθενηµένο. Τεχνική ̟ειθούς ̟ου ενδείκνυται είναι η ε̟ίκληση στη λογική. 
Ως α̟αραίτητο εξωτερικό στοιχείο του είναι ο τίτλος. (Αν ζητηθεί έκθεση, τότε ο τίτλος δεν 
χρειάζεται.) 
 
∆οκίµιο στοχασµού 
Α̟αιτεί χρήση µεταφορικής, ̟οιητικής, συγκινησιακής γλώσσας, ενδεχοµένως και 
συµβόλων. Το ύφος ̟ιθανότατα θα είναι οικείο, φυσικό ή λυρικό. Η δοµή του κειµένου 
χαλαρή, καθώς ο τρό̟ος ανά̟τυξης των ιδεών θα είναι συνειρµικός – διαισθητικός, ενώ το 
̟ροσω̟ικό στοιχείο ιδιαίτερα έντονο.  
Το θέµα ̟ροσεγγίζεται α̟ό καθαρά υ̟οκειµενική σκο̟ιά, αφού ο µαθητής καλείται να 
ανα̟τύξει ελεύθερα τα συναισθήµατα, τις σκέψεις και τους ̟ροβληµατισµούς του. 
Κυρίαρχος τρό̟ος ̟ειθούς είναι η ε̟ίκληση στο συναίσθηµα. Φυσικά και στο δοκίµιο 
στοχασµού χρειάζεται να τεθεί τίτλος. (Όλα αυτά, βέβαια, καθιστούν δύσκολο να ζητηθεί 
α̟ό το µαθητή σε ̟ανελλήνιες εξετάσεις να ανα̟τύξει δοκίµιο στοχασµού.) 
 
[Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις ο µαθητής οφείλει να µην σταθεί στην ε̟ικαιρότητα.] 
 
 
Ε̟ιφυλλίδα 
Ο µαθητής οφείλει να βάλει τίτλο και να ακολουθήσει τα στοιχεία γραφής του 
α̟οδεικτικού δοκιµίου µε τη διαφορά ότι δεν α̟οκλείεται να αναφέρεται στη 
ε̟ικαιρότητα. 
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Άρθρο 
Ο µαθητής ε̟ιβάλλεται να θέσει τίτλο. Το θέµα δηλώνεται ευκρινώς στον ̟ρόλογο και 
ακολουθεί η ανάλυση της κύριας ιδέας. Σκο̟ός είναι η ̟ειθώ και η ̟ληροφόρηση. Κατά 
συνέ̟εια, η ̟ιο συνηθισµένη και κατάλληλη τεχνική ̟ειθούς είναι η ε̟ίκληση στη λογική. 
Ο µαθητής οφείλει να σταθεί α̟οκλειστικά στην ε̟ικαιρότητα. Η γλώσσα είναι συνήθως 
κυριολεκτική και το ύφος σοβαρό, αν και ̟ερισσότερο εξαρτώνται α̟ό το ε̟ί̟εδο του 
αναγνωστικού κοινού στο ο̟οίο υ̟οθετικά α̟ευθύνεται ο αρθρογράφος (διαφορετικός ο 
τρό̟ος γραφής σε ένα άρθρο ̟ου γράφεται για τη σχολική εφηµερίδα α̟ό αυτόν ενός 
άρθρου ̟ου ̟ροορίζεται για την εφηµερίδα της ̟όλης). 
 
Οµιλία – Εισήγηση 
Ο µαθητής ̟ρέ̟ει να ξεκινήσει µε µια ̟ροσφώνηση. Στον ̟ρόλογο θέτει την αφορµή, το 
θέµα και το σκο̟ό της οµιλίας και στη συνέχεια ανα̟τύσσει την κύρια ιδέα. Η γλώσσα, το 
ύφος, οι τρό̟οι ̟ειθούς εξαρτώνται α̟ό το θέµα αλλά και το ε̟ί̟εδο του ακροατηρίου στο 
ο̟οίο υ̟οτίθεται ότι α̟ευθύνεται.  
Το α' ενικό, το α’ και β’ ̟ληθυντικό είναι συνήθως τα κατάλληλα γραµµατικά ̟ρόσω̟α. Το 
κείµενο κλείνει µε χαιρετισµό ̟ου ̟οικίλει ανάλογα µε το ακροατήριο. Η ̟ιο συνηθισµένη 
είναι «Σας ευχαριστώ». 
 
Ε̟ιστολή 
Αν χρειαστεί να γράψει ε̟ιστολή, ̟ρέ̟ει δεξιά ̟άνω να θέσει τό̟ο και χρόνο (̟.χ. Αθήνα, 
12-5-2005). Αριστερά στην ε̟όµενη γραµµή γράφει τον ̟αραλή̟τη (Προς τον Πρόεδρο…) 
και α̟ό κάτω µια εναρκτήρια ̟ροσφώνηση (Κύριε Πρόεδρε). Και στην ε̟ιστολή η αφορµή, 
το θέµα και ο σκο̟ός ̟ρέ̟ει να γίνουν εµφανή στον ̟ρόλογο. Το γραµµατικό ̟ρόσω̟ο 
είναι συνήθως το β’ ̟ληθυντικό ή β’ ενικό (αν α̟ευθυνόµαστε ̟.χ. σε φίλο), ενώ η γλώσσα 
και το ύφος είναι ανάλογα του θέµατος και του ̟αραλή̟τη. Κλείνουµε ξανά µε χαιρετισµό. 
 
∆εν αρκεί η ̟ροσφώνηση και ο χαιρετισµός για να α̟οδώσουµε το ε̟ικοινωνιακό ̟λαίσιο σε 
ο̟οιοδή̟οτε κείµενο. Η γλώσσα, το ύφος, το ̟ρόσω̟ο κυρίως, αλλά και οι ̟ροσφωνήσεις, όταν 
αλλάζει η ενότητα ή ̟ριν τον ε̟ίλογο, είναι α̟αραίτητα στοιχεία. 
 

Ε̟ιγραµµατικά για τα εξωτερικά στοιχεία 
Τίτλο βάζουµε 

♦ στο α̟οδεικτικό δοκίµιο (̟ροαιρετικά) 
♦ στο δοκίµιο στοχασµού (̟ροαιρετικά) 
♦ στο άρθρο 
♦ στην ε̟ιφυλλίδα 

Προσφώνηση και χαιρετισµό βάζουµε 
♦ στην οµιλία 
♦ στην εισήγηση 
♦ στην ε̟ιστολή 

Τό̟ο και ηµεροµηνία βάζουµε 
♦ στην ε̟ιστολή 
♦ στο ηµερολόγιο 



ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ                                             Επιµέλεια: Θεοδωράτου Έλλη 
 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
 

32 

Ποτέ µετά το χαιρετισµό δεν βάζει ο µαθητής το όνοµά του. Υ̟άρχει κίνδυνος 
µηδενισµού του γρα̟τού του. 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ: 

 
Το ε̟ικοινωνιακό ̟λαίσιο ̟ροσφέρει τη µεθοδολογία ανά̟τυξης του κειµένου και 
α̟οτελεί οδηγό για τη δοµή, το ύφος και το λεξιλόγιο –στοιχεία ̟ου βρίσκονται σε άµεση 
συνάρτηση µε τον ̟οµ̟ό, τον δέκτη και τις συνθήκες ̟ου συγκροτούν το εκάστοτε 
ε̟ικοινωνιακό ̟εριβάλλον. Έτσι: 
 
1) Άρθρο 
Ανάλογα µε το ̟ού  ̟ρόκειται να δηµοσιευτεί, ̟ροσαρµόζουµε το ύφος και το γραµµατικό 
̟ρόσω̟ο. Αν δηµοσιευτεί ̟.χ. σε σχολική εφηµερίδα ή ̟εριοδικό, τότε το ύφος ̟ρέ̟ει να 
είναι α̟λό και οικείο, ενώ χρησιµο̟οιούµε α’ ενικό και ̟ληθυντικό ̟ρόσω̟ο. Αν, όµως, 
δηµοσιευτεί σε ̟ολιτική ή το̟ική εφηµερίδα, τότε το ύφος µας ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ίσηµο και 
χρησιµο̟οιούµε γ’ ενικό και ̟ληθυντικό ̟ρόσω̟ο. Ως ̟ρος τη διάρθρωσή του, 
ακολουθούµε τα εξής: 
Βήµα 1ο: Βάζουµε τίτλο ̟ου συνάδει µε το ̟εριεχόµενο και το ύφος του κειµένου ̟ου 
̟ρόκειται να ακολουθήσει· ̟ρέ̟ει να είναι σύντοµος, ̟ρωτότυ̟ος, αινιγµατικός –κατά 
̟ροτίµηση χωρίς ρήµα και διατυ̟ωµένος µε τρό̟ο ̟ου να κεντρίζει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. Ενδέχεται να υ̟άρχουν και σηµεία στίξης. 
Βήµα 2ο: Στην εισαγωγική ̟αράγραφο χρησιµο̟οιούµε ως αφόρµηση γεγονός της 
ε̟ικαιρότητας, σχετικό µε το θέµα ανά̟τυξης. 
Βήµα 3ο: Παρουσιάζουµε το θέµα, εκθέτουµε, αναλύουµε τις α̟όψεις µας και τις 
στηρίζουµε µε ε̟ιχειρήµατα. Αναλύουµε τα ζητούµενα χρησιµο̟οιώντας γλώσσα 
δηλωτική και ύφος σοβαρό. 
 
2) Οµιλία – εισήγηση: 
Πρόκειται για ε̟ικοινωνιακό ̟λαίσιο ̟ου ̟εριλαµβάνει ̟ερι̟τώσεις ̟ροφορικού και 
γρα̟τού λόγου. 
Βήµα 1ο: Προσφώνηση: Εάν ορίζεται το ακροατήριο, γινόµαστε σαφείς ̟.χ. Αγα̟ητοί 
συµµαθητές/συνάδελφοι/συνδηµότες/συµ̟ολίτες. ∆ιαφορετικά, ̟ροσφωνούµε αόριστα: 
Κυρίες και κύριοι ή Αγα̟ητό ακροατήριο. 
Βήµα 2ο: ∆ηλώνουµε την ιδιότητά µας και αναφερόµαστε στο θέµα ̟ου ̟ρόκειται να 
ανα̟τύξουµε, ̟.χ. ως εκ̟ρόσω̟ος του µαθητικού συµβουλίου του σχολείου µου, ως 
ευαισθητο̟οιηµένος ̟ολίτης θα ήθελα να εκφράσω τις α̟όψεις µου/ τη γνώµη µου/ να διατυ̟ώσω τις 
σκέψεις µου και να εστιάσω στα αίτια ή στις συνέ̟ειες, να ̟ροτείνω λύσεις για το ̟ρόβληµα ̟ου 
αφορά όλους µας. 
Βήµα 3ο: Α̟οτελεί το κύριο µέρος της ανά̟τυξής µας, ό̟ου εκφράζουµε σκέψεις, 
̟αραθέτουµε ε̟ιχειρήµατα, αιτίες, λύσεις. Χρησιµο̟οιούµε κυρίως γ’ ενικό ή ̟ληθυντικό 
̟ρόσω̟ο. Προσοχή: Σε κά̟οια σηµεία εµ̟λουτίζουµε το κείµενο µε στοιχεία ̟ροφορικού 
λόγου. Α̟ευθυνόµαστε στον αναγνώστη/ακροατή εκφράζοντας δια̟ιστώσεις, 
̟ροτρέ̟οντας ή διατυ̟ώνοντας ερωτήσεις (̟.χ. Με ̟οιο τρό̟ο ̟ιστεύετε ότι θα µ̟ορούσαµε να 
συµβάλλουµε… Πιστεύω ̟ως όλοι µας θα δραστηριο̟οιηθούµε… Θεωρώ ε̟ιτακτική ανάγκη την 
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κινητο̟οίηση όλων των φορέων…). Σε αυτή την ̟ερί̟τωση χρησιµο̟οιούµε α’ ενικό και 
̟ληθυντικό ̟ρόσω̟ο/ β’ ̟ληθυντικό. 
Βήµα 4ο : Ε̟ίλογος: Μ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει: έµφαση σε ένα σηµείο/ ανακεφαλαίωση/ 
̟ροτρο̟ή δέσµευσης: 
(̟.χ. οφείλουµε να αναλάβουµε την ευθύνη…) /έκφραση ελ̟ίδας (̟.χ. ευελ̟ιστούµε ότι θα 
̟ροσ̟αθήσετε να φανείτε αντάξιοι των ̟ροσδοκιών µας και να ικανο̟οιήσετε όσο το δυνατόν τα 
αιτήµατά µας). 
Βήµα 5ο: Α̟οφώνηση: Σας ευχαριστώ ή Ευχαριστώ για το χρόνο ̟ου αφιερώσατε ̟ροκειµένου να 
ακούσετε τις α̟όψεις µου. 
 
3) Ε̟ιστολή 
Βήµα 1ο: Βάζουµε ηµεροµηνία και τό̟ο και συνεχίζουµε µε την ̟ροσφώνηση η ο̟οία 
διαµορφώνεται ανάλογα, ̟.χ. Αξιότιµε κύριε Υ̟ουργέ. 
Βήµα 2ο: Αναφερόµαστε στην ιδιότητα του α̟οστολέα και στο θέµα ̟ου ̟ρόκειται να 
̟αρουσιάσουµε, ̟.χ. Ως εκ̟ρόσω̟ος του δεκα̟ενταµελούς συµβουλίου έλαβα το θάρρος να σας 
α̟οστείλω αυτή την ε̟ιστολή για να σας καταστήσω σαφές ένα ̟ρόβληµα ̟ου αφορά το σύνολο της 
µαθητικής κοινότητας… θεωρούµε ̟ως µε αυτόν τον τρό̟ο θα σας βοηθήσουµε να κατανοήσετε το 
̟ρόβληµα και να συµβάλλετε στην ε̟ίλυσή του/ ως τηλεθεατής να καταθέσω τις ̟ροτάσεις µου για 
την ̟οιοτική αναβάθµιση της τηλεόρασης/ ως εκ̟ρόσω̟ος των καταναλωτών να σας ενηµερώσω για 
τα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουµε καθηµερινά και την εκµετάλλευση την ο̟οία υφιστάµεθα. 
Βήµα 3ο: Στο κύριο µέρος, ανάλογα µε την ̟ερίσταση, ̟αρουσιάζουµε το ̟ρόβληµα, 
εκθέτουµε το αίτηµά µας ή ̟αραθέτουµε τις ̟ροτάσεις µας. Ε̟ιλέγουµε το γραµµατικό 
̟ρόσω̟ο ανάλογα µε το αν ο ̟αραλή̟της είναι οικείο ̟ρόσω̟ο ή όχι (α’, β’ ή γ’ ενικό ή 
̟ληθυντικό ̟ρόσω̟ο). 
Βήµα 4ο: Η ανακεφαλαίωση µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει: εξαγωγή συµ̟εράσµατος, ̟ροτρο̟ή 
δέσµευσης της ̟ολιτείας, ̟.χ. Ευελ̟ιστούµε ̟ως τα αιτήµατά µας θα εισακουστούν/ θα ληφθούν 
σοβαρά υ̟όψη και η ̟ολιτεία θα µεριµνήσει για την ε̟ίλυση των συγκεκριµένων ̟ροβληµάτων ̟ου 
αφορούν όλους µας. 
Βήµα 5ο: Α̟οφώνηση: Με εκτίµηση ή Με σεβασµό. 
Προσοχή: ∆εν γράφουµε όνοµα ή ψευδώνυµο. 
 
4) Α̟οδεικτικό δοκίµιο 
Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η λογική οργάνωση των ιδεών και στοχεύει στην ̟ειθώ 
των αναγνωστών. Η ανά̟τυξή του ̟ραγµατο̟οιείται ως εξής: 
Βήµα 1ο: Βάζουµε σύντοµο τίτλο, ̟ροσαρµοσµένο στο ύφος του κειµένου ̟ου θα 
ακολουθήσει. 
Βήµα 2ο: Α̟οκωδικο̟οιούµε το θέµα, διακρίνοντας δεδοµένα και ζητούµενα. Στον 
̟ρόλογο, ο ο̟οίος ̟ρέ̟ει να είναι σύντοµος, αναφέρουµε το θέµα ̟ου ̟ρόκειται να 
ανα̟τύξουµε. 
Βήµα 3ο: Μεταβαίνουµε στο κύριο θέµα, ̟ροσέχοντας τη συνοχή. Το ύφος είναι σοβαρό 
και α̟ρόσω̟ο (χρήση γ’ ̟ροσώ̟ου αν θέλουµε να εκφράσουµε την ο̟τική µας γωνία, 
µ̟ορούµε να χρησιµο̟οιήσουµε α’ ενικό ή ̟ληθυντικό ̟ρόσω̟ο), η δοµή είναι τριµερής 
και κάθε ̟αράγραφος έχει νοηµατική αυτοτέλεια. Ε̟ικρατέστερος τρό̟ος ανά̟τυξής της 
α̟οδεικνύεται η αιτιολόγηση (̟αράθεση αιτίου – α̟οτελέσµατος ή συγκεκριµένων 
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̟αραδειγµάτων). Στοχεύουµε στην ̟ειθώ και χρησιµο̟οιούµε ως τρό̟ο τη λογική, 
̟ροβάλλοντας ε̟ιχειρήµατα και τεκµήρια. 
Βήµα 4ο: Ε̟ίλογος: Ανακεφαλαιώνουµε, διατυ̟ώνουµε συµ̟εράσµατα. 
 
5) Ε̟ιφυλλίδα 
Κινούµαστε µεταξύ άρθρου και δοκιµίου. Αφού βάλουµε τίτλο, ανα̟τύσσουµε τον 
̟ρόλογο ξεκινώντας α̟ό γεγονός της ε̟ικαιρότητας. Στη συνέχεια, όµως, οδηγούµαστε σε 
γενικές κρίσεις και ακολουθούµε τον τρό̟ο ανά̟τυξης ενός δοκιµίου. 
 
6) Ηµερολόγιο 
Πρόκειται για καταγραφή σκέψεων, συναισθηµατικών και γεγονότων της ̟ροσω̟ικής µας 
ζωής, καθώς και θεµάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτόν, το ύφος ̟ρέ̟ει να 
είναι οικείο και ανε̟ιτήδευτο, ενώ ο τόνος ̟ροσω̟ικός – εξοµολογητικός. Γράφουµε στο α’ 
ενικό ̟ρόσω̟ο και σηµειώνουµε ηµεροµηνία και τό̟ο. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
1. Οι άξονες του θέµατος 
Παραδοσιακά οι άξονες του θέµατος είναι ο ̟ρόλογος, το κύριο µέρος και ο ε̟ίλογος. ∆υο 
λόγια για τον καθένα: 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Καταλαµβάνει την ̟ρώτη ̟αράγραφο. Σκο̟ός του µαθητή εδώ είναι, αφού ξεκινήσει α̟ό 
ένα γενικότερο ̟λαίσιο, σύντοµα να αναφερθεί στην κύρια έννοια – νόηµα. Ακόµη µ̟ορεί 
να ̟ροσδιορίσει την έννοια, να δώσει ̟εριεκτικά κά̟οιες ̟ληροφορίες γι’ αυτήν (µορφές, 
τοµείς εµφάνισης, ιστορική αναφορά…) οι ο̟οίες δεν καλύ̟τουν τα ερωτήµατα - 
ζητήµατα, ενδεχοµένως και να σχολιάσει τα δεδοµένα του θέµατος. Στο τέλος της 
̟αραγράφου οφείλει να κάνει αναφορά στο ̟ρώτο ερώτηµα - ζήτηµα, ώστε να ε̟ιτευχθεί η 
συνοχή µεταξύ ̟ρολόγου και κύριου µέρους. 
*Εάν το ε̟ικοινωνιακό ̟λαίσιο το α̟αιτεί, χρειάζεται τίτλος (άρθρο ή δοκίµιο) ή ̟ροσφώνηση (οµιλία, 
εισήγηση, ε̟ιστολή). Ε̟ίσης, το ύφος και το γραµµατικό ̟ρόσω̟ο εξαρτώνται α̟ό το κειµενικό είδος 
και το δέκτη στον ο̟οίο α̟ευθύνεται ο µαθητής. 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
Καταλαµβάνει α̟ό 4 έως 6 το ̟ολύ ̟αραγράφους µε µέσο όρο 100 λέξεις η ̟αράγραφος. Σε 
αυτές ο µαθητής ανα̟τύσσει τα ερωτήµατα – ζητήµατα του θέµατος. Εάν το υλικό ̟ου έχει 
συλλέξει ο µαθητής για την ανά̟τυξη είναι µικρό και τα ζητήµατα δεν υ̟ερβαίνουν τα 
δύο, µεταξύ αυτών καλό είναι να γραφεί µια µικρή (5-6 γραµµές) µεταβατική συνδετική 
̟αράγραφος. (Για ̟ερισσότερα βλέ̟ε ενότητα «Οµαλά ̟εράσµατα – Μεταβάσεις»). 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Πρόκειται για την τελευταία ̟αράγραφο. Ανακεφαλαίωση, τελικό συµ̟έρασµα και 
δεοντολογία είναι συνήθως τα στοιχεία ̟ου χρησιµο̟οιούνται εδώ, ενώ κάθε ̟ρωτότυ̟η 
σκέψη – καταληκτικού χαρακτήρα- ̟ριµοδοτείται. 
 

ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 
Α. Τοµείς ̟ολιτισµού.    Γ. Προβλήµατα ε̟οχής. 
Β. Φορείς κοινωνικο̟οίησης – ̟αιδείας.  ∆. ̟τυχές ̟ροσω̟ικότητας. 
 
Α. Τοµείς ̟ολιτισµού 
Η ̟ολιτισµική ταυτότητα της κοινωνίας ε̟ιδρά –άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά- τόσο 
στους τοµείς της ̟ροσω̟ικής ανά̟τυξης κάθε ατόµου (1-3), όσο και στους τοµείς της 
ευρύτερης ζωής και δραστηριο̟οίησής του (4-10). Ανα̟όφευκτα, βέβαια, οι τοµείς αυτοί 
συντελούν στη διαµόρφωση της κοινωνίας, καθώς υ̟άρχει αλληλε̟ίδραση και 
αλληλοσυµ̟λήρωση. 
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Πνευµατικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
∆ιεύρυνση ̟νευµατικού ορίζοντα, 
ευρυµάθεια, κριτική ικανότητα, 
φαντασία, οξυδέρκεια, ορθή χρήση 
του λόγου, ευφράδεια, 
ανθρω̟ιστική ̟αιδεία, δωρεάν 
̟αιδεία, ̟ρογράµµατα 
ε̟ιµόρφωσης, γενική 
εγκυκλο̟αιδική µόρφωση και ειδική 
κατάρτιση, α̟οδέσµευση α̟ό 
δεισιδαιµονίες. 

Πνευµατική αλλοτρίωση, εξειδίκευση, 
σκοταδισµός, υ̟οεκ̟αίδευση, 
̟αθητικο̟οίηση, αδρανο̟οίηση 
σκέψης, ̟αρα̟ληροφόρηση, 
ιδεολογική σύγχυση, 
ανα̟οτελεσµατική εκ̟αίδευση, 
̟αρα̟αιδεία, στασιµότητα ̟ροόδου 
ε̟ιστηµών, έλλειψη ̟ροβληµατισµού, 
άµβλυνση κριτικής. 

 
1. Ηθικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Υιοθέτηση αξιών – ιδανικών, 
̟ροβολή  υγιών ̟ροτύ̟ων, 
καλλιέργεια αρχών ό̟ως 
ειλικρίνεια, εντιµότητα, σεβασµός, 
αυτοσεβασµός, σεµνότητα, 
̟ειθαρχία, αυτο̟ειθαρχία, 
αυτογνωσία, αλληλεγγύη, 
ευ̟ρέ̟εια, αίσθηση καθήκοντος. 

Ανηθικότητα, έκ̟τωση αξιών, 
σύνδροµα κατωτερότητας, κατώτερα 
̟άθη, αχαλίνωτα ένστικτα, υιοθέτηση ή 
̟ροβολή λανθασµένων ̟ροτύ̟ων, 
α̟ληστία, µικρο̟ρέ̟εια, διαφθορά, 
υ̟οκρισία, ανευθυνότητα, 
ευθυνοφοβία. 

 
2. Ψυχολογικός – συναισθηµατικός  τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Α̟όδραση α̟ό την καθηµερινότητα, 
α̟οβολή άγχους, συναισθηµατική 
α̟οφόρτιση και εκτόνωση, ευεξία, 
ψυχική ανάταση, αγαλλίαση, 
εσωτερική ̟ληρότητα, ψυχολογική 
ισορρο̟ία, ευαισθητο̟οίηση, 
συναισθηµατική καλλιέργεια, αγά̟η, 
αισιοδοξία, ψυχαγωγία, ηρεµία, 
ευδαιµονία, δηµιουργικότητα. 

Συναισθηµατική α̟οδυνάµωση, 
α̟αισιόδοξη διάθεση, ανία, θλίψη, 
ε̟ίταση άγχους, ηττο̟άθεια, µειονεξία, 
ψυχρότητα, µίσος, σκληρότητα, 
ανούσια διασκέδαση, νόθη ψυχαγωγία, 
εσωτερικός εγκλωβισµός, ψυχολογικό 
αδιέξοδο, συναισθηµατικό κενό. 

 
 



ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ                                             Επιµέλεια: Θεοδωράτου Έλλη 
 

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 
 

37 

Κοινωνικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Κοινωνικο̟οίηση, σύναψη υγιών 
κοινωνικών σχέσεων, κοινωνική 
αυτενέργεια, δηλαδή ενεργό 
ενδιαφέρον και συµµετοχή στα 
κοινωνικά δρώµενα, καλλιέργεια 
κοινωνικής συνείδησης, 
ευαισθητο̟οίηση για τα κοινωνικά 
̟ροβλήµατα, οργάνωση κοινωνικών 
κινηµάτων, ε̟ικοινωνία, 
διαλλακτικότητα, συνεργασία, 
̟ροτεραιότητα στο κοινό καλό, 
ευρυθµία, συνοχή. 

Εκδήλωση φαινοµένων κοινωνικής 
̟αθογένειας, ό̟ως τροµοκρατία, 
µαζο̟οίηση, εγκληµατικότητα, 
̟εριθωριο̟οίηση, δυσλειτουργία 
φορέων κοινωνικο̟οίησης, αδυναµία 
ουσιαστικής ε̟ικοινωνίας µεταξύ των 
µελών της κοινωνίας, ανισότητες, 
φαινόµενα αναξιοκρατίας, κοινωνική 
αδικία, α̟οξένωση – αλλοτρίωση, 
υ̟οκρισία, ανταγωνισµός, άµβλυνση 
κοινωνικού ελέγχου, εκφυλισµός 
κοινωνικών αξιών, έλλειψη κοινωνικής 
συνείδησης. 

  
3. Πολιτικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
∆ιαµόρφωση ̟ολιτικής συνείδησης και 
συµµετοχή στη διαδικασία του 
«εκλέγειν και εκλέγεσθαι», σεβασµός 
των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων, 
αρµονική σχέση µεταξύ ̟ολίτη και 
̟ολιτείας µε ε̟οικοδοµητικό διάλογο, 
εδραίωση και ισχυρο̟οίηση της 
δηµοκρατίας, ̟ολιτική διαφάνεια, 
έντιµοι και δίκαιοι ̟ολιτικοί, 
ανανέωση/ενίσχυση θεσµών και 
νόµων ̟ροσαρµοσµένων στις 
σύγχρονες ανάγκες των ̟ολιτών, µε 
στόχο τη στήριξη και ενδυνάµωση ενός 
«υγιούς» ̟ολιτικού ̟λαισίου, 
̟ροσανατολισµένου στο κοινό καλό. 

Παραβίαση ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων, 
έλλειψη ̟ολιτικής συνείδησης – 
α̟ολιτικο̟οίηση- αδιαφορία για τα 
̟ολιτικά δρώµενα, διεύρυνση του 
χάσµατος µεταξύ ̟ολίτη και εξουσίας, 
αυθαιρεσίες ̟ολιτείας – κατάχρηση 
εξουσίας- σκάνδαλα- κατα̟άτηση 
νόµων και αρχών, α̟ο̟οίηση ευθυνών, 
εφαρµογή δηµαγωγικής ̟ολιτικής, 
χρήση ̟ρο̟αγάνδας και γλώσσας 
εξουσίας, νε̟οτισµός, ε̟ιφαινόµενη 
δηµοκρατία, κίνδυνος για εγκαθίδρυση 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, 
λαϊκισµός, αστυνοµοκρατία. 
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Οικονοµικός – ε̟αγγελµατικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Οικονοµικό ̟λαίσιο: 
Κάλυψη αναγκών και άνοδος βιοτικού 
ε̟ι̟έδου, αναβάθµιση ̟οιότητας ζωής, 
αξιο̟οίηση τεχνολογικών 
ε̟ιτευγµάτων µε γνώµονα τον 
άνθρω̟ο, υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. 
 
Ε̟αγγελµατικό ̟λαίσιο: 
Βελτίωση εργασιακών συνθηκών, 
ανά̟τυξη ε̟ιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, αύξηση 
̟αραγωγικότητας, κατοχύρωση 
εργασιακών δικαιωµάτων, οικονοµική 
ευρωστία, ανά̟τυξη τουρισµού µε την 
οικονοµική ε̟ένδυση σε διάφορες 
̟εριοχές. 

Οικονοµικό ̟λαίσιο:  
Αδυναµία κάλυψης των βιοτικών 
αναγκών, υ̟οβάθµιση ̟οιότητας ζωής, 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ̟ενιχρό 
εισόδηµα. 
 
 
Ε̟αγγελµατικό ̟λαίσιο:  
Εκµετάλλευση, κατα̟άτηση 
εργασιακών δικαιωµάτων, µείωση 
̟αραγωγικότητας της χώρας, στείρα 
εξειδίκευση, θεο̟οίηση της 
τεχνολογίας, έλλειψη δηµιουργικής 
εργασίας, ανεργία. 

 
Τοµέας οικολογίας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Αξιο̟οίηση νέων ̟ηγών ενέργειας 
φιλικών µε το ̟εριβάλλον, αρµονική 
σχέση του ανθρώ̟ου µε τη φύση, 
οικολογική ισορρο̟ία. 

Μόλυνση, ρύ̟ανση και καταστροφή 
της φύσης, α̟οµύζηση ̟ρώτων υλών, 
εξάντληση ̟λουτο̟αραγωγικών 
̟ηγών, διατάραξη οικολογικής 
ισορρο̟ίας. 
 

 
4. Πολιτιστικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Σεβασµός ̟αραδοσιακών ηθών και 
εθίµων, υιοθέτηση διαχρονικών αξιών, 
διαφύλαξη και εµ̟λουτισµός της 
γλώσσας, ανά̟τυξη και ̟ροώθηση 
ε̟ιστήµης – γραµµάτων – τεχνών, 
διατήρηση ιστορικής µνήµης, 
διαφύλαξη ̟ολιτιστικής ταυτότητας 
και κληρονοµιάς. 

Υ̟οκουλτούρα, µαζο̟οίηση, 
εµ̟ορευµατο̟οίηση, άγονη 
̟ρογονολατρεία, ̟ροοδο̟ληξία, 
άκρατος µιµητισµός ξενικών ̟ροτύ̟ων 
– έλλειψη ̟αρθενογένεσης, ̟ολιτιστική 
αλλοτρίωση, ̟νευµατική στασιµότητα, 
γλωσσική ένδεια. 

 
5. Εθνικός τοµέας 
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Θετικά Αρνητικά 
Καλλιέργεια εθνικής συνείδησης – 
εθνισµός, φιλο̟ατρία, ε̟ίγνωση της 
εθνικής ταυτότητας, συνειδητο̟οίηση 
ιστορικής συνέχειας, ̟ροάσ̟ιση του 
έθνους. 

Εθνικισµός (= αίσθηµα εθνικής 
υ̟εροχής/ υ̟ερεκτίµηση του έθνους 
και υ̟οτίµηση των άλλων), 
α̟ορρι̟τική στάση α̟έναντι στα άλλα 
έθνη, εµµονή στα εθνικά ιδεώδη, 
διαστρέβλωση ιστορίας, ελλι̟ής 
ιστοριογνωσία, εκδηλώσεις ξενοφοβίας 
και ε̟εκτατισµού, αδυναµία 
ε̟ικοινωνίας και ε̟ίλυσης διαφορών 
µεταξύ των εθνών. 

 
6. ∆ιεθνικός – διακρατικός τοµέας 
 

Θετικά Αρνητικά 
Υγιής κοσµο̟ολιτισµός, διαµόρφωση 
οικουµενικής συνείδησης, συγκρότηση 
̟ολυ̟ολιτισµικών κοινωνιών, 
δραστηριο̟οίηση ∆ιεθνών 
Οργανισµών, εξάλειψη 
̟ροκαταλήψεων και στερεότυ̟ων 
αντιλήψεων ̟ου τάσσονται ενάντια σε 
άλλα κράτη, α̟οδοχή του 
διαφορετικού και κριτική αφοµοίωσή 
του, ανταλλαγή ̟ολιτιστικών 
στοιχείων, ε̟ίλυση διαφορών µε 
διάλογο, διεθνής συνεργασία, 
καλλιέργεια διεθνικής αντίληψης, 
εδραίωση ειρήνης. 

Σοβινιστική διάθεση, αδυναµία 
συνεργασίας, ̟ολιτιστική διείσδυση 
των ισχυρών χωρών στις αδύναµες σε 
κάθε ε̟ί̟εδο (οικονοµικό, ̟ολιτικό, 
̟ολιτιστικό) ε̟εκτατική ̟ολιτική, 
υ̟οτίµηση – ̟εριθωριο̟οίηση – 
ισο̟έδωση των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
χώρας, ε̟ικράτηση του «δικαίου της 
̟υγµής», κλονισµός ειρηνικής 
συνύ̟αρξης. 

 
Β. Φορείς κοινωνικο̟οίησης – ̟αιδείας 
Η κοινωνικο̟οίηση στοχεύει στην οµαλή ένταξη του ατόµου στο ευρύτερο κοινωνικό 
̟λαίσιο. Συνειδητο̟οιώντας το ρόλο του, συµβάλλει στην ̟ροαγωγή και ανά̟τυξη της 
κοινωνικής ευηµερίας. Συχνά, όµως, ε̟ιδεικνύει: Έλλειψη συνείδησης, αδιαφορία για τα 
κοινωνικο̟ολιτικά δρώµενα, µετάθεση ευθυνών, ευθυνοφοβία, ε̟ι̟ολαιότητα, 
α̟ανθρω̟ιά, ανηθικότητα, οχαδερφισµό. 
Τα στοιχεία αυτά ̟ηγάζουν ή/και ενισχύονται α̟ό τη δυσλειτουργία των φορέων 
κοινωνικο̟οίησης – ̟αιδείας, ̟ου είναι η οικογένεια, η εκ̟αίδευση, τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης και η ̟ολιτεία. Ειδικότερα: 

" Οικογένεια: Ο θεσµός της οικογένειας διέρχεται κρίση. Α̟ουσιάζουν οι ουσιαστικές 
δια̟ροσω̟ικές σχέσεις και η ε̟ικοινωνία µεταξύ των µελών της. Οφείλουµε, λοι̟όν, 
να τον ενισχύσουµε ώστε να ε̟ιτευχθεί η οµαλή ένταξη του ατόµου στην κοινωνία 
και η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης / συγκροτηµένης ̟ροσω̟ικότητας. Πιο 
συγκεκριµένα, οφείλει, ως ένας βασικός φορέας αγωγής και κοινωνικο̟οίησης των 
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νέων να ε̟ιδεικνύει σεβασµό στα µέλη της και να στοχεύει στην υ̟εύθυνη 
δια̟αιδαγώγηση και στον καταµερισµό ευθυνών, µε γνώµονα τη συγκρότηση 
ώριµων ̟ολιτών. Να φροντίζει για την ε̟ικράτηση ε̟οικοδοµητικού διαλόγου, την 
̟αροχή ̟νευµατικών ερεθισµάτων στον νέο και τη σωστή αξιο̟οίηση του ελεύθερου 
χρόνου του. Τέλος, κύριο µέληµά της θα είναι η ε̟ικράτηση συνθηκών 
συναισθηµατικής ασφάλειας και σταθερότητας, ̟ροκειµένου να δοµηθεί µια 
δυναµική και ολοκληρωµένη ̟ροσω̟ικότητα. 

" Εκ̟αίδευση: Ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας ̟ου τη διέ̟ει, σε συνδυασµό µε την 
α̟ουσία ερεθισµάτων για α̟όκτηση σφαιρικότερης γνώσης, τροφοδοτεί τη στείρα 
α̟οθήκευση ̟ληροφοριών. Στο ̟λαίσιο αυτό, καλλιεργείται η βαθµοθηρία και το 
εκ̟αιδευτικό σύστηµα, τελικά, δε διαδραµατίζει τον ̟ολλα̟λό ρόλο ̟ου του 
αναλογεί, ώστε να αφυ̟νίσει τον άνθρω̟ο, για να συµµετέχει ενεργά και µε διάθεση 
για αλλαγή στα κοινωνικά δρώµενα. Είναι α̟αραίτητο να α̟οκτήσει έναν ̟ιο 
δυναµογόνο χαρακτήρα και ̟εριεχόµενο ανθρω̟ιστικό να ̟αρέχει νέες εµ̟ειρίες 
̟ροτύ̟ων συµ̟εριφοράς. Να µεταλαµ̟αδεύει αξίες, να διαµορφώνει ήθος. 

" Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Η δύναµη και η ε̟ιρροή τους είναι µεγάλη. Έχουν 
εξελιχθεί σε όργανα ̟αρα̟ληροφόρησης και ̟ρο̟αγάνδας. ∆εν είναι λίγες οι φορές 
̟ου, λόγω οικονοµικών οφελών, στρατεύονται µε τα συµφέροντα των ισχυρών, 
̟ροβάλλουν λανθασµένα ̟ρότυ̟α και χειραγωγούν την κοινή γνώµη. Συχνά 
ευνοούν φαινόµενα χειραγώγησης, αναξιοκρατίας και αναξιο̟ιστίας, ενισχύοντας 
το αίσθηµα αδικίας, δυσαρέσκειας και ̟ροκαλώντας σύγχυση στους ̟ολίτες. 

-Οφείλουν αν είναι φορείς γνώσεων και ̟οικίλων ερεθισµάτων να δια̟αιδαγωγούν 
και να διαµορφώνουν συνειδήσεις, να ̟αρέχουν αντικειµενική ̟ληροφόρηση, να 
καλλιεργούν την κριτική ικανότητα των δεκτών µέσα α̟ό εκ̟οµ̟ές υψηλής ̟οιότητας 
και ̟εριεχοµένου και τέλος να α̟οκαλύ̟τουν την αλήθεια και να στηλιτεύουν την 
αδικία ή την αυθαιρεσία της ̟ολιτικής ηγεσίας. 
" Πολιτεία: Συχνά ασκεί δηµαγωγική ̟ολιτική και αυθαιρετεί σε βάρος του λαού, 

εξυ̟ηρετώντας ̟ροσω̟ικά συµφέροντα. 
-Ως φορέας της δηµοκρατίας οφείλει να ̟ροτάσσει το συλλογικό συµφέρον και να 
α̟οδοκιµάζει φαινόµενα χειραγώγησης, αναξιοκρατίας και αναξιο̟ιστίας, 
συντελώντας στην ε̟ικράτηση δικαιοσύνης και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε 
όλους. 

 
Γ. Προβλήµατα ε̟οχής 

o Γρήγορος και έντονος ρυθµός ζωής, ̟ου ̟ροκαλεί άγχος και ιδεολογική σύγχυση. 
o Ε̟ικράτηση ωφελιµισµού και τεχνοκρατικής αντίληψης σε κάθε τοµέα ανθρώ̟ινης 

δράσης (ε̟ιστήµη, τέχνη, εκ̟αίδευση, εργασία). 
o Κρίση αξιών, ανηθικότητα, έµφαση στην ̟οσότητα σε βάρος της ̟οιότητας. 
o Στείρος ορθολογισµός, ο ο̟οίος ε̟ιφέρει συναισθηµατική α̟οδυνάµωση και ψυχικό 

κενό. 
o Αστικο̟οίηση – µαζο̟οίηση. 
o Ο ατοµικισµός του ανθρώ̟ου τον ωθεί στην α̟οξένωση και τελικά, καθώς νιώθει 

εγκλωβισµένος και α̟οµονωµένος αδυνατεί να ε̟ικοινωνήσει και να συνάψει 
ανθρώ̟ινες σχέσεις. 
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o Η άκριτη υιοθέτηση και ο µιµητισµός ξένων ̟ροτύ̟ων συνδράµουν στην 
α̟οµάκρυνση α̟ό την ̟αράδοση και στη σταδιακή αλλοίωση της εθνικής 
ταυτότητας. 

o Αδιαφορία για τα κοινωνικά και ̟ολιτικά δρώµενα. 
o Εκδήλωση φαινόµενων κοινωνικής νοσηρότητας (εγκλήµατα, τροµοκρατικές 

ενέργειες). 
o Α̟οµάκρυνση του ανθρώ̟ου α̟ό τη φύση. 

 
∆. Πτυχές ̟ροσω̟ικότητας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Αν µας ζητηθεί να αναλύσουµε τα στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να διακρίνουν µια συγκεκριµένη 
̟ροσω̟ικότητα, ό̟ως έναν ̟ολιτικό ηγέτη, καλλιτέχνη, δηµοσιογράφο, ε̟ιστήµονα, 
εκ̟αιδευτικό, αντλούµε ̟ληροφορίες α̟ό τους ̟αρακάτω τοµείς, ̟ου διαµορφώνουν τις 
̟τυχές της ̟ροσω̟ικότητας, και τις ̟ροσαρµόζουµε ανάλογα. 

o Πνευµατική καλλιέργεια 
Η ̟νευµατική ολοκλήρωση στοιχειοθετείται κυρίως α̟ό την κριτική και αναλυτική 
ικανότητα, ̟ου αναφέρεται στην κεντρική νοητική λειτουργία ε̟εξεργασίας όλων των 
δεδοµένων – ερεθισµάτων, τα ο̟οία δέχεται ο άνθρω̟ος α̟ό το εξωτερικό ̟εριβάλλον, 
τη µνήµη και τις αισθήσεις. 
   Για να γίνει εφικτή αυτή η ε̟εξεργασία, χρειάζεται ένα ικανο̟οιητικό γνωστικό 
υ̟όβαθρο, για τα ̟ροβλήµατα και τα ζητήµατα ̟ου α̟ασχολούν τον καθένα στην 
καθηµερινή του ζωή. 
   Η ανά̟τυξη αυτής της ικανότητας εξασφαλίζει την κατανόηση –σε ικανο̟οιητικό 
βαθµό- του κοινωνικού και ̟ολιτισµικού ̟εριβάλλοντός του και, ε̟οµένως, συµβάλλει 
στην α̟όκτηση σφαιρικότερης αντίληψης για τη ζωή. 
o Ψυχική συναισθηµατική καλλιέργεια 
Ο ψυχικά καλλιεργηµένος χαρακτηρίζεται α̟ό την ιδιαίτερη ευαισθησία του 
συναισθηµατικού κόσµου, η ο̟οία τον ε̟ηρεάζει σε κάθε ̟ερίσταση της ζωής του. 
Όµως, ο συναισθηµατικά ώριµος άνθρω̟ος είναι ικανός να ελέγξει τα συναισθήµατά 
του, ώστε να µη θίγεται η ̟νευµατική του διαύγεια και οδηγείται σε ̟ράξεις 
ανεξέλεγκτες. 

Πνευµατική 
καλλιέργεια 

Ψυχική και  
συναισθηµατική 
καλλιέργεια 

Ηθική 
καλλιέργεια 

Κοινωνική 
και ̟ολιτική 
Συνείδηση 
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o Ηθική καλλιέργεια 
Ηθικά καλλιεργηµένος είναι ό̟οιος γνωρίζει και υιοθετεί τις ηθικές αρχές – αξίες και 
τους άγραφους νόµους, ̟ου έχουν θεµελιωθεί α̟ό τη συνήθεια και την ̟αράδοση, για 
να ρυθµίζουν και να εξοµαλύνουν τις δια̟ροσω̟ικές σχέσεις. Για την ε̟ίτευξη αυτής 
της συνθήκης, ουσιαστικά ε̟ενεργούν τιθασεύοντας τα ένστικτα και τα ̟άθη, και 
διοχετεύοντάς τα σε δρόµους κοινωνικά α̟οδεκτούς. ∆ιαφορετικά, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος σύγκρουσης του ατόµου µε το κοινωνικό ̟εριβάλλον και στιγµατισµού του, 
̟ροκαλώντας του ̟ροβλήµατα κοινωνικής συµβίωσης. 
Για να ολοκληρώσουµε την ανάλυση της ηθικής καλλιέργειας, είναι α̟αραίτητο να 
αναφέρουµε τις θεµελιώδεις ηθικές αξίες: ακεραιότητα, αλληλεγγύη, αλτρουισµός, 
δικαιοσύνη, αυτοσεβασµός, συνέ̟εια, ευθύτητα, φιλότιµο, ευσυνειδησία, σεµνότητα, 
αλληλοσεβασµός, σύνεση, καρτερία, φιλαλήθεια, τα̟εινοφροσύνη, τιµιότητα, 
καλο̟ιστία, εγκράτεια, αξιο̟ρέ̟εια, υ̟ευθυνότητα, ειλικρίνεια 
o Κοινωνική και ̟ολιτική συνείδηση 
Η κοινωνική και ̟ολιτική συνείδηση, α̟όρροια της καλλιέργειας του ανθρώ̟ου, 
διαφαίνεται στην ενεργό δράση και συµµετοχή του σε όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας 
ζωής. Συγκεκριµένα, το διαρκές και γόνιµο ενδιαφέρον του γίνεται αντιλη̟τό: στον 
συνδικαλισµό, στην ̟ολιτιστική ζωή, στην το̟ική αυτοδιοίκηση, στα ̟εριβαλλοντικά 
ζητήµατα, στην ̟ροστασία των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων, στο ειρηνιστικό κίνηµα και 
στην ̟ολιτική- µε τη στενή έννοια του όρου- ζωή (στα κόµµατα). Ο ̟ολίτης ̟ου έχει 
συνειδητο̟οιήσει ότι η ̟ροσω̟ική του ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και 
ε̟ηρεάζεται άµεσα α̟ό την εξέλιξη της κοινωνίας ενεργο̟οιείται, δρα, και αγωνίζεται 
στο ̟λαίσιο ̟ου καθορίζεται α̟ό το Σύνταγµα για την ̟ροστασία και τη διεύρυνση της 
ατοµικής ελευθερίας, αψηφώντας τις ε̟ι̟τώσεις και τις δυσκολίες ̟ου ίσως ̟ροκύψουν 
και ε̟ηρεάσουν την ̟ροσω̟ική του ζωή. 

 
Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΛΥΣΕΙΣ 
Στην ανάλυση των τρό̟ων αντιµετώ̟ισης κάθε ̟ροβλήµατος διακρίνουµε δύο ε̟ί̟εδα: 

1) Βραχυ̟ρόθεσµοι – κατασταλτικοί τρό̟οι: 
Πρόκειται για συγκεκριµένα µέτρα ̟ου ̟ρέ̟ει και είναι δυνατόν να ληφθούν αµέσως, για 
να α̟οτρα̟εί η όξυνση του ̟ροβλήµατος. Στοχεύουν, όµως, στην καταστολή 
συγκεκριµένων του ̟ροβλήµατος, χωρίς να εξασφαλίζουν την οριστική εξάλειψή τους. 
Καθώς, λοι̟όν, α̟οδεικνύεται αδύνατο µε βραχυ̟ρόθεσµους τρό̟ους να αντιµετω̟ιστεί 
ριζικά ένα ̟ρόβληµα, είναι α̟αραίτητη η ̟ρόληψη. 
 
2)Μακρο̟ρόθεσµοι –̟ρολη̟τικοί-δεοντολογικοί τρό̟οι: 
Πρόκειται για µέτρα µέσω των ο̟οίων ε̟ιδιώκεται η αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών 
(οικονοµικών, ̟νευµατικών, ̟ολιτικών κ.ά.), ώστε να αντιµετω̟ιστεί το ̟ρόβληµα. Οι 
̟ρολη̟τικοί αυτοί τρό̟οι στοχεύουν στην αναίρεση των θεµελιωδών – γενεσιουργών 
αιτιών του ̟ροβλήµατος. Πρέ̟ει να ε̟ισηµάνουµε ότι η ̟ρόληψη είναι ο ̟ιο 
ενδεδειγµένος δρόµος για την υ̟έρβαση κάθε ̟ροβλήµατος, µε το µειονέκτηµα όµως ότι τα 
α̟οτελέσµατά της δεν είναι άµεσα. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
# Βελτίωση των συνθηκών ζωής στα αστικά κέντρα, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ψυχική ηρεµία και η αναβάθµιση της ̟οιότητας ζωής. 
# Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και η αλλαγή του τρό̟ου και των συνθηκών 

εργασίας, ώστε ο εργαζόµενος να αισθάνεται δηµιουργικός σε ένα ̟εριβάλλον 
ευχάριστο, ̟ου δε θα τον καταθλίβει. 

# Η αλλαγή των συνθηκών εργασίας σε συνδυασµό µε τη γόνιµη αξιο̟οίηση του 
ελεύθερου χρόνου (δηµιουργικές ασχολίες και ενδιαφέροντα) συντελούν στην 
αίσθηση, ψυχικής ̟ληρότητας και εσωτερικής ισορρο̟ίας. 

# Η σύναψη ουσιαστικών δια̟ροσω̟ικών σχέσεων και η ε̟ικοινωνία µέσω 
ε̟οικοδοµητικού διαλόγου καλλιεργούν κλίµα ειλικρίνειας και αλληλεγγύης. 

# Μετάδοση στους νέους ηθικών αξιών ανανεωµένων σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 
ε̟οχής, α̟οκλείοντας αναχρονιστικές και ο̟ισθοδροµικές αντιλήψεις. 

# Οι φορείς κοινωνικο̟οίησης, ̟ου ε̟ιβάλλεται –αναλαµβάνοντας ̟ερισσότερες 
̟ρωτοβουλίες- να συµµετέχουν δραστικά και καθοριστικά στην εξυγίανση των 
θεσµών, οφείλουν: α) να σταθούν αρωγοί στην ̟ροσ̟άθεια των νέων για αλλαγή 
της υ̟άρχουσας τάξης ̟ραγµάτων και β) να τους εµ̟νεύσουν αγνά ιδανικά και 
στόχους, ̟ου θα ̟ροσφέρουν νόηµα και σκο̟ό στη ζωή τους. 

# Κυριότερο και α̟οτελεσµατικότερο µέσο υλο̟οίησης των ̟αρα̟άνω ̟ροτάσεων 
α̟οτελεί η ανθρω̟ιστική ̟αιδεία, ̟ου ε̟ιβάλλεται να ̟αρέχεται σε όλους τους 
̟ολίτες, µε στόχο την εσωτερική τους καλλιέργεια. Χωρίς αυτή κάθε άλλη 
̟ροσ̟άθεια, αν δεν είναι ηµίµετρο, θα είναι µαταιο̟ονία. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ο ̟ρόλογος α̟οτελεί τη «γνωριµία» µας µε το θέµα ̟ου ̟ρόκειται να ανα̟τύξουµε, την 
εισαγωγή µας. Πρέ̟ει να: 
α)εµ̟εριέχει τη θέση µας ή το θέµα ̟ραγµάτευσής µας, 
β)να είναι ̟εριεκτικός, σύντοµος και συνδεδεµένος νοηµατικά µε το υ̟όλοι̟ο κείµενο. 
Ο ε̟ίλογος µ̟ορεί να α̟οτελεί: 
α)Εξαγωγή συµ̟ερασµάτων α̟ό την ̟ραγµάτευση ̟ου ̟ροηγήθηκε. 
β)Συµ̟υκνωµένη ̟αρουσίαση των α̟όψεων ̟ου ανα̟τύχθηκαν στο κύριο µέρος. 
γ) Υ̟ενθύµιση της κύριας θέσης του θέµατος. 
 
Προσοχή: ∆εν εισάγουµε νέες ιδέες ανά̟τυξης του θέµατος, δεν χρησιµο̟οιούµε ρητορικές 
̟ροτρο̟ές ούτε µελοδραµατικές εκκλήσεις στον αναγνώστη ή ευχές, εκτός αν ̟ρόκειται για 
ε̟ιστολή ή οµιλία, ο̟ότε ενδείκνυται. 
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