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Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηδη-
νηππία ηνπ δνθηκίνπ, φπσο επηζε-
κάλζεθαλ παξαπάλσ, κπνξεί λα 
αληρλεπηνχλ θαη απφ ηελ σο ηψξα 
δηαδξνκή ηνπ κέζα ζην ρξφλν. Αλ 
θαη παηέξαο ηνπ είδνπο ζεσξείηαη ν 
Michael de Montaigne (Μηραήι ληε 
Μνληαίλη: 1533-1592), θαη επνκέλσο 
"ν φξνο δνθίκην είλαη πξφζθαηνο", 
δνθηκηαθά θείκελα βξίζθνπκε αθφκε 
θαη ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο (Γηά-
ινγνη ηνπ Πιάησλα, Δθθιεζηαζηήο 
θαη Παξνηκίεο ηεο Π. Γηαζήθεο, Δπη-
ζηνιέο ηνπ Πιίληνπ θαη ηνπ ελέθα, 
Υαξαθηήξεο ηνπ Θεφθξαζηνπ, Ζζη-
θά ηνπ Πινχηαξρνπ, Γηάινγνη ηνπ 
Κηθέξσλα, ηνραζκνί ηνπ Μάξθνπ 
Απξειίνπ θ.ά.) 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 
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κσο ην δνθίκην απνθηά ηνλ ηδη-
φηππν ραξαθηήξα ηνπ κε ηνλ Μν-
ληαίλη, ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ Es-
sais (Γνθίκηα) θαηέγξαςε ηηο ζθέ-
ςεηο ηνπ γχξσ απφ ζέκαηα πνπ α-
θνξνχλ ηνλ άλζξσπν, ηε θηινζν-
θία, ηελ εζηθή θαη ηνπο ζεζκνχο κε 
βάζε ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ θαη 
ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Ο ηίηινο θηφιαο 
ησλ γξαπηψλ ηνπ ππαηλίζζεηαη ηελ 
ειεπζεξία ζηελ πξαγκάηεπζε ησλ 
ζεκάησλ ηνπ θαη ηνλ αληηδνγκαηη-
ζκφ ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά 
ζεκεηψλεη, ε ςπρή ηνπ "καζεηεχεη 
θαη δνθηκάδεη ηνλ εαπηφ ηεο". Πξάγ-
κα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ θαηαιήγεη 
ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, αιιά 
δηαηππψλεη απιψο "πξνβιεκαηη-
ζκνχο", "απφςεηο", "ζηνραζκνχο", 
"εξσηήκαηα" θαη "δεηήκαηα", "ζέ-
ζεηο" θαη "ζηάζεηο". Απηφ πξνζδίδεη 
ζηα δνθίκηά ηνπ έλαλ ππνθεηκεληθφ 
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ραξαθηήξα, έιιεηςε επηζηεκνληθήο 
ηεθκεξίσζεο αιιά θαη ινγνηερληθή 
πνηφηεηα. 

 
 

ηελ Αγγιία ην δνθίκην εγθαηληά-
ζηεθε απφ ηνλ Μπέηθνλ (Sir Francis 
Bacon: 1561 -1626), πνπ γλψξηδε 
κεξηθά απφ ηα δνθίκηα ηνπ Μνληαί-
λη. Σα δηθά ηνπ Essays είλαη ζχλην-
κα, ππθλά αιιά μεθάζαξα, κε νπζη-
αζηηθέο παξαηεξήζεηο πάλσ ζε 
πνηθίια ζέκαηα, κε ηδέεο πνπ έρνπλ 
ζέζε ζε κεγάια θηινζνθηθά έξγα, 
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αιιά πνπ αμίδνπλ λα θαηαγξαθνχλ 
θαη ζ' έλα δνθίκην. Αληίζεηα δειαδή 
κε ην Μνληαίλη, ν Άγγινο ζηνρα-
ζηήο μεθηλάεη απφ ηηο εθδειψζεηο 
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαη 
πξνζπαζεί λα θηάζεη ζε ζπκπεξά-
ζκαηα κε απζηεξή επηζηεκνληθή 
κέζνδν. Με ην χθνο ηνπ, ην δσεξφ 
θαη ππθλφ, μεθφβεη απφ ηε ραξηησ-
κέλε πνιπινγία ηνπ Γάιινπ νκνηέ-
ρλνπ ηνπ. Με ηα δνθίκηά ηνπ επηδηψ-
θεη φρη κφλν λα ηέξςεη αιιά θαη λα 
δηδάμεη. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο φ-
κσο θαη νη δπν είλαη γλήζηα δεκη-
νπξγήκαηα ηεο Αλαγέλλεζεο. κσο 
ην δνθίκην ζα θηάζεη ζηελ πιήξε α-
λάπηπμή ηνπ κεηά ηνλ αλήζπρν, 
ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά, 17ν αηψ-
λα - κε ην ηέινο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 
πνιέκσλ θαη ηε δηαθήξπμε ησλ πν-
ιηηηθψλ δηθαησκάησλ (1689). ηνλ 
αηψλα απηφλ ην δνθίκην πξαγκα-
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ηεχεηαη κηα ηέηνηα πνηθηιία ζεκάησλ, 
ψζηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηα-
κνξθψλνληαη πηα φινη νη βαζηθνί 
ηχπνη δνθηκίσλ ησλ κεηαγελέζηε-
ξσλ αηψλσλ. εκαληηθφ δνθηκηαθφ 
έξγν απνηειεί ην "Γνθίκην γηα ηελ 
αλζξψπηλε λφεζε" (1690) ηνπ Σδσλ 
Λνθ (John Lock: 1632-1704), ζην ν-
πνίν, φπσο ζεκεηψλεη "δηεξεπλά ηηο 
πεγέο, ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
αλζξψπηλεο γλψζεο, ζε ζπλδπα-
ζκφ κε ηα βάζξα θαη ηνπο βαζκνχο 
πίζηεο, γλψκεο θαη παξαδνρήο". 
Σν δνθίκην απηφ είλαη απφ ηα πην 
αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπ αγγιη-
θνχ εκπεηξηζκνχ, θαη ηνπ θξηηηθνχ 
ξεαιηζκνχ, κε έλα ιφγν πνπ ηνλ ρα-
ξαθηεξίδεη αθξηβνινγία θαη ηέιεηα 
ζαθήλεηα. 

Ζ επνρή ηεο αθκήο ηνπ δνθηκίνπ 
είλαη ν 18νο αηψλαο. Οη ζπνπδαηφ-
ηεξνη δνθηκηνγξάθνη είλαη ν Άγγινο 
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Γαβίδ Υηνπκ (David Hume: 1711-
1776) θαη ν Γάιινο Βνιηαίξνο (F. 
Voltaire: 1694-1778). Ο πξψηνο, ζην 
έξγν ηνπ "Γνθίκηα εζηθά, πνιηηηθά 
θαη θηινινγηθά", εθζέηεη ηηο απφςεηο 
ηνπ πάλσ ζηα ζέκαηα απηά. Θεσξεί 
ηα δνθίκηά ηνπ "γέθπξα επηθνηλσλί-
αο ζνβαξψλ ζπγγξαθέσλ κε α-
πινχζηεξνπο αλαγλψζηεο". Ο δεχ-
ηεξνο εηζάγεη ζην έξγν ηνπ "Γνθίκην 
γηα ηα έζηκα θαη ην πλεχκα ησλ εζ-
λψλ" πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κειέηεο 
πάλσ ζε ζέκαηα θπξίσο πνιηηηζκνχ. 

Απφ ην 19ν αηψλα θαη σο ηηο κέ-
ξεο καο, ην δνθίκην πξνζαλαηνιίδε-
ηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε ινγν-
ηερληθή θαη θαιιηηερληθή θξηηηθή, 
ηελ επηθαηξηθή θηινζνθία πάλσ ζε 
ζέκαηα πνιηηηθήο, εζηθήο, θνηλσλη-
θήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο, θαζψο 
θαη ζηελ πξαγκάηεπζε ζεκάησλ νη-
θνλνκίαο, ηαηξηθήο, πεξηβάιινληνο 
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θαη ηερλνινγίαο. Οη δνθηκηνγξάθνη 
επηθνηλσλνχλ "θηιηθά κε ην κεγάιν 
αλαγλσζηηθφ θνηλφ" (Δ. Π. Παπα-
λνχηζνο). 

Θα ήηαλ κάηαην, αιιά θαη αλψθε-
ιν, λα πξνζπαζήζεη θαλείο λα θα-
ηαγξάςεη ζ' έλα δηδαθηηθφ βηβιίν φ-
ια ηα νλφκαηα ησλ ζχγρξνλσλ μέ-
λσλ δνθηκηνγξάθσλ θαη ην έξγν 
ηνπο. Χζηφζν κεξηθνί είλαη ηφζν 
γλσζηνί πνπ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα 
κελ ηνπο αλαθέξνπκε. Δμάιινπ 
πνιιά έξγα ηνπο έρνπλ κεηαθξα-
ζηεί ζηα ειιεληθά. Έηζη θάπνηνη α-
πφ ζαο ζα έρεηε δηαβάζεη δνθίκηα 
ηνπ I. Σαηλ, ηνπ Σ. . Έιηνη, ηνπ Ρά-
ηρ, ηνπ Φξνκ, ηνπ αθ, ηνπ Μαξθνχ-
δε, ηνπ Μπαξη, ηνπ Έθν θ.ά. 

Μέζα ζηα ίδηα ξεπζηά φξηα ηνπ 
είδνπο κπνξνχκε λα πεξηιάβνπκε 
ζηε ρνξεία ησλ δνθηκηνγξάθσλ ιν-
γνηέρλεο θαη επηζηήκνλεο, φηαλ δελ 
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γξάθνπλ θαζαξή ινγνηερλία ή θεί-
κελα απζηεξά επηζηεκνληθά, αιιά 
θηλνχληαη ζε κηα πεξηνρή θξηηηθνχ 
πξνβιεκαηηζκνχ θαη πλεπκαηηθήο 
αλεζπρίαο. 

Απαξρέο ηνπ ειιεληθνχ δνθηκίνπ 
κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θείκελα ηεο 
επνρήο ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηη-
ζκνχ (Γ. Καηαξηδή, Α. Κνξαή, I. Βε-
ιαξά) ή άιια κεηαγελέζηεξα κε ζέ-
κα ηνπο ηε γιψζζα (Ο δηάινγνο ηνπ 
Γ. νισκνχ, Ζ θηινινγηθή καο 
γιψζζα ηνπ Ηαθ. Πνιπιά, ηα θείκε-
λα ησλ πξψησλ δεκνηηθηζηψλ: 
Γηάλλε Φπράξε, Αξγ. Δθηαιηψηε, 
Αι. Πάιιε). Ζ δηακφξθσζή ηνπ φ-
κσο ζπληειείηαη ζηηο πξψηεο δεθαε-
ηίεο ηνπ αηψλα καο, κε ηα κεγάια ε-
ζληθά, θνηλσληθά, πλεπκαηηθά πξν-
βιήκαηα πνπ απαζρνινχλ έληνλα 
ηνλ ειιεληζκφ. Με ην πξφβιεκα ηεο 
πνιηηηζηηθήο καο ηαπηφηεηαο θαηα-
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πηάλνληαη ν Πεξ. Γηαλλφπνπινο, ν 
Ίσλαο Γξαγνχκεο·κε ηελ παηδεία 
θαη ηε γιψζζα ν Γεικνχδνο, ν Γιε-
λφο θαη ν Σξηαληαθπιιίδεο·κε ηα 
ινγνηερληθά ζέκαηα ν Δκκ. Ρνΐδεο, 
ν Κ. Παιακάο θαη Γ. Ξελφπνπινο, Γ. 
Απνζηνιάθεο, Κ. Βάξλαιεο. 

Γνθίκηα φκσο κε ηελ θαζαξή 
κνξθή ηνπο γξάθνληαη κεηά ην 
1930. πγθεθξηκέλα ην 1929 κε ηα 
άξζξα θαη ην δνθίκην ηνπ Γ. Θενην-
θά "Διεχζεξν πλεχκα" αξρίδεη ε πε-
ξίνδνο ηνπ δνθηκίνπ. Αθνινπζνχλ 
πνιινί δνθηκηνγξάθνη πνπ αζρν-
ινχληαη θπξίσο κε ηα ινγνηερληθά 
θαη αηζζεηηθά ζέκαηα (Κιέσλ Πα-
ξάζρνο, Σ. Άγξαο, Α. Καξαληψλεο, 
Π. Πξεβειάθεο, Νηθφιαο Κάιιαο, 
Γεκ. Νηθνιαξεΐδεο, Ε. Λνξεληδάηνο 
αιιά θαη Γ. εθέξεο, Οδ. Διχηεο, Β. 
Βαξίθαο θ.ά), κε πξνβιήκαηα ηνπ 
θαηξνχ καο (Α. Σεξδάθεο, I. Μ. Πα-
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λαγησηφπνπινο, Αηκ. Υνπξκνχδηνο 
θ.ά), κε εθπαηδεπηηθά, αιιά θαη αη-
ζζεηηθά θαη θνηλσληθά, ν Δ. Π. 
Παπαλνχηζνο, θ.ά. 
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Σν άξζξν είλαη δεκνζίεπκα ζε εθε-
κεξίδα ή ζε πεξηνδηθφ πνπ πξαγ-
καηεχεηαη έλα εηδηθφ, επίθαηξν ζέκα 
γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Με ην θχξην 
άξζξν, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
πξψηε ζειίδα, ε εθεκεξίδα εθθξά-
δεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζεκαληηθφ-
ηεξν γεγνλφο ηεο εκέξαο. Σν θχξην 
άξζξν είλαη αλππφγξαθν ή ελππφ-
γξαθν θαη γξάθεηαη ή απφ ηνλ εθ-
δφηε, ην δηεπζπληή, ηνλ αξρηζπληά-
θηε ηεο εθεκεξίδαο ή θαη απφ έλαλ 
εηδηθφ ζπλεξγάηε (αξζξνγξάθν) 
[πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηεξαξρία κεηά 
ηνλ αξρηζπληάθηε]. Δθηφο απφ θχ-
ξην άξζξν δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχ-
πν θαη άιια άξζξα πνηθίινπ πεξηε-
ρνκέλνπ (νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ, 
θνηλσληθνχ) κε ηα νπνία νη δεκν-
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ζηνγξάθνη αλαιχνπλ θαη ζρνιηά-
δνπλ ηηο θπξηφηεξεο εηδήζεηο. πρλά, 
σζηφζν, ζηνλ ηχπν εθηφο απφ ηνπο 
δεκνζηνγξάθνπο, αξζξνγξαθνχλ 
θαη άιινη, π.ρ. επηζηήκνλεο, ζπγ-
γξαθείο, πνιηηηθνί, θαιιηηέρλεο, σο 
ηαθηηθνί ή πεξηζηαζηαθνί ζπλεξγά-
ηεο, γηα λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο πάλσ ζε πνηθίια ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηεο επηθαηξφηεηαο. Σα άξ-
ζξα απηά δεκνζηεχνληαη θάησ απφ 
δηάθνξνπο ηίηινπο π.ρ. «Ηδέεο», 
«Γλψκεο», «Γηάινγνο» θηι. ή θαηα-
ηάζζνληαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο 
π.ρ. «Τγεία», «Δπηζηήκε», «Κνηλσ-
λία» θηι. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ 
άξζξα πνπ αθνξκψληαη απφ ηελ ε-
πηθαηξφηεηα θαη δεκνζηεχνληαη ζε 
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πνηθίιεο 
χιεο, ππάξρνπλ θαη ηα θαζαξά επη-
ζηεκνληθά άξζξα, πνπ παξαθνινπ-
ζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ζε 
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δηάθνξνπο ηνκείο. Σα άξζξα απηά 
δεκνζηεχνληαη ζε εηδηθά έγθξηηα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη απεπ-
ζχλνληαη ζε θνηλφ κε εηδηθέο γλψ-
ζεηο πάλσ ζε θάπνηνλ επηζηεκνλη-
θφ ηνκέα. 
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Γηαηί (καο) ζπλεπαίξλεη ην 
πνδόζθαηξν 
 
Σνπ Γ. Γεκεηξάθνπ 

 
Η νκάδα ελώλεη νπαδνύο, γίλεηαη «η-
δενινγία», παξέρεη ζύκβνια, ζεκαίεο, 
ύκλνπο θαη ρξώκαηα. Σηε θσηνγξαθία 
νιιαλδόο θίιαζινο κε ηα ρξώκαηα 
ηεο νκάδαο ηνπ παλεγπξίδεη ηε λίθε 
επί ηεο Ν. Κνξέαο ζην Μνπληηάι ηεο 
Γαιιίαο 
 

Δίρα πάληα ηελ απνξία γηαηί επη-

θξαηεί ζηελ Διιάδα ε ηζπαληθή ε- 
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πσλπκία "Μνπληη-
άι" γηα ην γεγνλφο 
ησλ εκεξψλ. Ζ α-
πνξία κνπ απηή δελ 
απνηειεί κφλν αδπ-
λακία θαηαλφεζεο, 
αιιά θαη πξαγκα-
ηηθή ακεραλία 
κπξνο ζ' έλα αθφκε 
ζχκπησκα ηεο πα-
γθνζκηνπνίεζεο, 
φπσο βηψλεηαη 
ζηνλ ρψξν ηνπ κα-
δηθνχ αζιεηηζκνχ 
πξνηηκάηαη ζηνλ ην-
πν καο ην ηξηζχι-
ιαβν "Μνπληηάι" - 
πξνθεξφκελν φ-
πσο -φπσο - απφ 
ηνλ πνιπζχιιαβν 
ζηδεξφδξνκν "Πα-
γθφζκην Κχπειιν  
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«Σν πνδφ-
ζθαηξν κε 
ηηο άγξηεο 
ραξέο θαη ηηο 
ηαπεηλσηηθέο 
ιχπεο πνπ 
πξνθαιεί, 
ζπκππθλψ-
λεη θαη ζπκ-
βνιίδεη ηνλ 
ξφιν πνπ έ-
ρεη αλαιάβεη 
ην αλδξηθφ 
θχιν ζην αλ-
ζξψπηλν εί-
δνο, αλεμαξ-
ηήησο ηζην-
ξηθήο πεξηφ-
δνπ ή πνιηηη-
ζηηθνχ πεξί-
γπξνπ» 
 



Πνδνζθαίξνπ" πσο φκσο θαη αλ 
νλνκάδεηαη ή πξνθέξεηαη απηφ, δελ 
παχεη απφ ην λα θπξηαξρεί ζε πα-
γθφζκηα θιίκαθα. Καλέλαο, αθφκε 
θαη ν πην άζρεηνο κε ην πνδφζθαη-
ξν - φπσο ν γξάθσλ - δελ κέλεη α-
ζπγθίλεηνο απφ απηφ. Απφ ηελ Ηα-
πσλία σο ην Κακεξνχλ θαη απφ ηε 
Υηιή σο ηε Ρσζία, ην πνδφζθαηξν 
είλαη ζήκεξα ε θνηλή ζπληζηακέλε 
ησλ ιαψλ, κε απνθνξχθσκα ην 
Μνπληηάι.  

Μπνξεί θαλείο λα αλαξσηεζεί σο 
πξνο ηελ αηηία γηα απηφ. Γχν είλαη 
ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σν 
πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ παγθν-
ζκηφηεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ 
πξνθαιεί έλα αζιεηηθφ γεγνλφο, ην 
νπνίν απφ ηε θχζε ηνπ δελ κπνξεί 
λα έρεη θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο 
ζηηο θνηλσλίεο, ζε αληίζεζε κε έλα 
κείδνλνο ζεκαζίαο πνιηηηθφ ή νηθν-
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λνκηθφ γεγνλφο. Σν δεχηεξν θαη βα-
ζηθφ εξψηεκα αθνξά άκεζα ην ίδην 
ην άζιεκα. Γηαηί εηδηθά ην πνδφ-
ζθαηξν - θαη φρη ην ηέληο, ην θξίθεη, 
ε θνιχκβεζε, ν θιαζηθφο αζιεηη-
ζκφο ή αθφκε θαη ην ζεακαηηθφηαην 
κπάζθεη - λα ζπγθηλεί θαη λα ζπλε-
παίξλεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 
αλζξψπνπο αλά ηελ πθήιην αδηα-
θξίησο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, 
θπιήο, ηζηνξίαο θαη θνηλσληθψλ 
ζπλζεθψλ; 

 

Ζ ςπραγσγία ηνπ όρινπ  
Ζ απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα 
είλαη φηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη 
καδηθή θαη κάιηζηα παγθφζκηα, εθφ-
ζνλ ηα κέζα πιεξνθφξεζεο είλαη 
καδηθά θαη άκεζα. Αιιά θαη ε δηα-
ζθέδαζε ηνπ επξχηαηνπ θνηλνχ έρεη 
καδηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ην γεγνλφο 
φκσο δελ είλαη θαηλνχξγην. Έρεη λα 
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θάλεη κε ηε καδηθφηεηα ηεο δσήο 
ησλ κεγάισλ πφιεσλ απφ ηελ επν-
ρή ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 
Ήδε απφ ηνλ θαηξφ ηεο αξραηφηε-
ηαο ην ξσκατθφ ακθηζέαηξν απνηε-
ιεί ηε γλσζηφηεξε, φρη φκσο θαη ηε 
κνλαδηθή πεξίπησζε καδηθνχ ζεά-
καηνο ζπλπθαζκέλνπ κε ηνλ ακεί-
ιηθην ραξαθηήξα ηεο αηνκηθήο θαη 
νκαδηθήο πάιεο. Αο ην πνχκε α-
πιά: ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ε 
πξαγκαηηθή ςπραγσγία ησλ καδψλ 
γίλεηαη ζην ξσκαίθφ ηππνδξφκην 
θαη φρη ζην θιαζηθφ αζελατθφ ζέα-
ηξν, νχηε ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψ-
λεο. Ζ ςπραγσγία ηνπ φρινπ απαη-
ηεί ζέακα βίαηεο θαη ζθιεξήο ζχ-
γθξνπζεο κεηαμχ αηφκσλ ή νκά-
δσλ. Καη απηφ ην ζέακα γηα πξψηε 
θνξά παξέρεηαη ζε καδηθή θιίκαθα 
ζην ξσκατθφ ακθηζέαηξν.  
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ηε ζχγρξνλε επνρή ν θηλεκαην-
γξάθνο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε 
ηειεφξαζε παξέρνπλ δηέμνδν ζηελ 
αλάγθε ηέηνηνπ ζεάκαηνο ζε θνινζ-
ζηαία θιίκαθα. πγρξφλσο ε ζχγ-
ρξνλε αξρηηεθηνληθή παξέρεη απηφ 
ην ζέακα ζε δεθάδεο ρηιηάδεο θηιά-
ζινπο κέζα ζηα ηεξάζηηαο ρσξεηη-
θφηεηαο ζηάδηα θαη γήπεδα. Σν πε-
ξίεξγν φκσο είλαη ε παγθφζκηα ζχ-
κπλνηα γχξσ απφ ην πνδφζθαηξν. 
Ζ αηνκηθή έληαζε θαη ε επγέλεηα ηνπ 
ηέληο πξνζειθχνπλ κεγάια πιήζε 
ζήκεξα, φρη φκσο ππέξνγθα. Απφ 
ηελ άιιε κεξηά, ε ηαπξνκαρία, έλα- 
ζέακα απίζηεπηεο ζθιεξφηεηαο θαη 
αγξηφηεηαο, πξνζειθχεη ηα πιήζε, 
αιιά κφλν κέζα ζηα φξηα κηαο ζπ-
γθεθξηκέλεο πνιηηηζηηθήο παξάδν-
ζεο, πνπ είλαη ηζπαλνγελήο θαηά 
βάζε. Μφλν ην πνδφζθαηξν ελψλεη 
ηνπο πάληεο θαη έρεη γίλεη ζήκεξα 
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φρη απιψο ην παγθφζκην άζιεκα, 
αιιά ε παγθφζκηα ζξεζθεία·θαηά 
ηνλ γάιιν αθαδεκατθφ Jean dr-
messνn, ην λέν "φπην ηνπ ιανχ".  

Σν πνδφζθαηξν σο ζέακα αλακ-
θηζβήηεηα πξνζθέξεη θάηη ην κνλα-
δηθφ. Πξψηα πξψηα, ζπλδπάδεη ζαπ-
καζηέο αηνκηθέο επηδφζεηο κε νκα-
δηθφ ζπληνληζκφ θαη απνηειεζκαηη-
θή ζηξαηεγηθή. Καηά δεχηεξν ιφγν, 
ν ζπλδπαζκφο ζθιεξφηεηαο, αλην-
ρήο, ηερληθήο θαη "επθπΐαο ησλ πν-
δηψλ" δηαθξίλεη ην πνδφζθαηξν α-
πφ φια ηα άιια αζιήκαηα. Δίλαη 
ζθιεξφ αγψληζκα, ζπρλά βάλαπζν, 
φπσο δελ είλαη ην βφιετ ή ην κπά-
ζθεη. Δίλαη κνλαδηθφ άζιεκα, ζε α-
ληίζεζε κε ην αθφκε ζθιεξφηεξν α-
πφ απηφ, πνπ είλαη ε ππγκαρία.  
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πιινγηθή ηαύηηζε  
Ζ νκάδα, ζε αληίζεζε κε ηα άην-

κα, ελψλεη νπαδνχο, γίλεηαη ''ηδεν-
ινγία'', απαηηεί πξνζήισζε θαη ζχ-
κπλνηα, παξέρεη ζχκβνια, ζεκαίεο, 
χκλνπο θαη ρξψκαηα. Ο θαζέλαο 
κπνξεί λα γίλεη "κέινο" ηεο νκάδαο 
γηλφκελνο νπαδφο ηεο. Δίλαη επνκέ-
λσο εχινγν λα ππνδνπιψλνληαη ζε 
απηφ νη πάληεο φρη κφλν νη θαλαηη-
θνί "αθηζηνλάδνο" ηνπ πνδνζθαί-
ξνπ, αιιά θαη φινη νη άιινη – πνιηηη-
θνί, ηεξάξρεο, ηξαγνπδηζηέο, δηα-
κνξθσηέο θνηλήο γλψκεο. Καλέλαο 
δελ ηνικά λα αληηπαξαηεζεί ή λα 
πεξηθξνλήζεη αλνηρηά απηφλ ηνλ 
κνληέξλν ζεφ. Γηφηη αθφκε θαη ηα 
κεηξα θαη νη δηακαξηπξίεο θαηά ησλ 
ηαξαρνπνηψλ, δελ αθνξνχλ άκεζα 
ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, εθφ-
ζνλ, θαηά ην θνηλψο ιεγφκελνλ, 
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ηνπο "ρνχιηγθαλ" πνιινί εκίζεζαλ, 
ην δε πνδφζθαηξνλ νπδείο.  

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνί-
ν ην Μνπληηάι θαη κφλν ην Μνπληηάι 
εγείξεη ηφζα πάζε, θηλεηνπνηεί ην-
ζα εθαηνκκχξηα νπαδνχο ζηηο πέ-
ληε επείξνπο θαη πξνζθέξεη ηέηνηεο 
νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ζε κεγάινπο 
επελδπηέο. Σν αλδξηθφ - σο επί ην 
πιείζηνλ - θνηλφ ζπγθηλείηαη πεξηζ-
ζφηεξν απφ ην πνδφζθαηξν ζε ζχ-
γθξηζε κε νπνηαδήπνηε άιιε άζιε-
ζε. Δίλαη έλα παηρλίδη επηζεηηθφ, ν-
καδηθφ, εμηζσηηθφ, πνπ ν θαζέλαο 
παίδεη ή έρεη παίμεη ζηα ρξφληα ηεο 
λεαληθήο ειηθίαο ηνπ. Δπηπιένλ, εί-
λαη ην θαη' εμνρήλ παηρλίδη, πνπ ε-
πηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε καδψλ, 
ηε ζπιινγηθή ηαχηηζε κέζα απφ κηα 
καρφκελε νκάδα, νξαηή θαη ζπγθε-
θξηκέλε. Ζ ηαχηηζε ελφο αηφκνπ κε 
ην έζλνο, κε έλα θφκκα ή κηα ηδεν-
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ινγία, αθφκε θαη φηαλ παίξλεη επη-
ζεηηθή κνξθή, πξνυπνζέηεη ηε δπ-
λαηφηεηα αθαίξεζεο. Αληίζεηα, ε 
ηαχηηζε κε ηνλ Οιπκπηαθφ ή ηελ Σν-
ηελακ δελ έρεη ηίπνηε ην αθεξεκέλν.  

 
Ζ αλδξηθή "επηζεηηθόηεηα"  

Ζ αλάγθε απηήο ηεο επηζεηηθήο 
ζπιινγηθήο ηαχηηζεο είλαη παγθφ-
ζκηα, φκσο αθνξά θπξίσο ην αλδξη-
θφ θχιν. Οη γπλαίθεο πνπ παξαθν-
ινπζνχλ ην Μνπληηάι ζπληξνθεχ-
νπλ άλδξεο θαη φρη άιιεο νκφθπιέο 
ηνπο. Καη απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, ε-
θφζνλ ην πνδφζθαηξν, κε ηηο άγξη-
εο ραξέο θαη ηηο ηαπεηλσηηθέο ιχπεο 
πνπ πξνθαιεί, ζπκππθλψλεη θαη 
ζπκβνιίδεη ηνλ ξφιν πνπ έρεη αλα-
ιάβεη ην αλδξηθφ θχιν ζην αλζξψ-
πηλν είδνο, αλεμαξηήησο ηζηνξηθήο 
πεξηφδνπ ή πνιηηηζηηθνχ πεξίγπ-
ξνπ. Χο θαξπνζπιιέθηεο, θπλεγφο, 
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πνιεκηζηήο, ηππφηεο, έκπνξνο ή 
γηάπεο, ν άλδξαο "εμεηδηθεχεηαη" 
ζηελ επηζεηηθφηεηα.  

ζν θαη αλ έρεη κεηαβιεζεί ε ζέ-
ζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ζηηο 
πξνεγκέλεο ρψξεο, ε εμεηδίθεπζε 
ησλ ξφισλ κεηαμχ θχισλ παξακέ-
λεη έλα αλακθηζβήηεην παγθφζκην 
γεγνλφο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε 
ηεο γεο. Σν πνδφζθαηξν ηνλψλεη 
θαη εθηξέθεη απηή ηελ ηάζε ελ είδεη 
ςπραγσγηαο, εθφζνλ ην παίγλην θα-
ζηεξψλεη κηκνχκελν ηειεηνπξγηθά 
θαη αγσληζηηθά κηα πξάμε. Σν Μνπ-
ληηάι είλαη ε θνξπθαία ενξηαζηηθή 
έθθξαζε απηήο ηεο ηάζεο. Τπφ 
ζπλζήθεο πνπ επηηξέπεη - ή επηβάι-
ιεη - ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο πιε-
ξνθφξεζεο, ηεο αγνξάο, αιιά θαη 
ηνπ πνιηηηζκνχ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε 
ζπκκεηνρή ζε απηή ηελ εθδήισζε 
φρη κφλν μεπεξλά ζε αξηζκνχο ν-
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πνηαδήπνηε άιιε ζξεζθεπηηθή ε-
νξηή ζηνλ θφζκν, αιιά φηη απηφ γί-
λεηαη ζπγρξφλσο εθφζνλ ηνλ ηειη-
θφ αγψλα ζα ηνλ παξαθνινπζή-
ζνπλ πάλσ απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα 
ζεαηέο απφ ηελ ηειεφξαζε, δειαδή 
ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπ ζπλνιη-
θνχ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ηεο γεο. 
Μπνξεί λα είλαη ην πνδφζθαηξν .ε 
λέα παγθφζκηα ζξεζθεία, φπσο ζπ-
ρλά ππνζηεξίδεηαη. Αιιά ε ζξεζθεί-
α απηή δελ έρεη δφγκα, παξά κφλν 
ηειεηνπξγηθφ. Έλα ηειεηνπξγηθφ 
πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζην αλ-
δξηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ 
κέζα απφ απηφ επηβεβαηψλεηαη 
ζηνλ ξφιν ηνπ.  
 
______________________________ 
Ο θ. Γ. Γεκεηξάθνο είλαη θαζεγεηήο 
ηεο Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο ζην 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ  
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▶ Γηαηχπσζε κε δηθφ ζνπ ιφγν ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν ζπγγξαθέαο 
ζρεηηθά κε ην πνδφζθαηξν. 

▶ Ση λνκίδεηε φηη εμππεξεηεί ε δηαί-

ξεζε ηνπ άξζξνπ ζε ελφηεηεο κε 
πιαγηφηηηινπο; 

▶ Γηαηί, ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα, 

κφλν ην πνδφζθαηξν απφ φια ηα α-
ζιήκαηα ελψλεη ηνπο πάληεο θαη έ-
ρεη γίλεη ζήκεξα ην παγθφζκην ά-
ζιεκα; πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε 
ηελ άπνςε απηή; Αλαπηχμηε ηηο 
ζθέςεηο ζαο ζε έλα θείκελν (150-
200 ιέμεηο). 

▶ Γέρεζηε ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξα-

θέα φηη ην πνδφζθαηξν ζπλδέεηαη 
κε ηελ αλδξηθή επηζεηηθφηεηα; 

▶ α) Απφ πνχ πξνέξρεηαη ε ιέμε 

Mundial θαη ηη ζεκαίλεη ζηελ πξψηε 
ζεκαζία ηεο; 
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β) Να ζρεκαηίζεηε θξάζεηο, ρξεζη-
κνπνηψληαο ηα παξαθάησ νλνκα-
ηηθά ζχλνια: πνιηηηζηηθφο πεξίγπ-
ξνο, θαζνξηζηηθέο επηπηψζεηο, πα-
γθφζκηα ζχκπλνηα, θνηλή ζπληζηα-
κέλε, αηνκηθέο επηδφζεηο, ζπιινγη-
θή ηαχηηζε, απνηειεζκαηηθή ζηξα-
ηεγηθή. 
γ) Να βξείηε ζχλζεηεο ιέμεηο κε β' 
ζπλζεηηθφ - ζπιιέθηεο θαη - πνίεζε. 

δ) Να ρξεζηκνπνηήζεηο ηε ιέμε πα-
γθνζκηνπνίεζε ζε θξάζεηο, αιιά-
δνληαο ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ άμνλα 
ηε γεληθή πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεη 
ηε ιέμε πρ. παγθνζκηνπνίεζε ηεο 
αγνξάο. 

ε) Οη ιέμεηο ςπραγσγία θαη δηαζθέ-
δαζε είλαη ζήκεξα ζρεδφλ ζπλψλπ-
κεο, αιιά δηέθεξαλ ζεκαζηνινγηθά 
ζηελ αξραηφηεηα. Να ηηο εηπκνινγή-
ζεηε κε ηε βνήζεηα ιεμηθνχ θαη λα 
ειέγμεηε ζε ηη δηέθεξαλ. 
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ζη) Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο παξα-
θάησ ιέμεηο/ θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 
κε άιιεο ηζνδχλακεο: ζεάκαηνο, ζπ-
λπθαζκέλνπ, ακείιηθην, παξέρνπλ 
δηέμνδν, εγείξεη, εθηξέθεη. 

▶ Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο 

κέξεο καο ε γπλαίθα έρεη πηνζεηήζεη 
αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
παξαδνζηαθά απνδίδνληαη ζηνλ αλ-
ηξα. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ εί-
λαη θαη ε επηζεηηθφηεηα πνπ εθδε-
ιψλεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 
δσήο. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε 
απηή; Να αλαπηχμεηε ηηο δηθέο ζαο 
απφςεηο. 

▶ πδεηήζηε πψο δηαθνξνπνηνχληαη 

νη αληηδξάζεηο ηνπ ζεαηή: α) φηαλ 
παξαθνινπζεί έλαλ αζιεηηθφ αγψ-
λα απφ ηελ ηειεφξαζε θαη β) φηαλ 
βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν αλάκε-
ζα ζην πιήζνο ησλ ζεαηψλ. 
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▶ Αλ αζρνιείζηε κε θάπνην άιιν ν-

καδηθφ άζιεκα εθηφο απφ ην πνδφ-
ζθαηξν πρ. θαιαζφζθαηξα, πδαην-
ζθαίξεζε θηι., ζπδεηήζηε ηηο ε-
κπεηξίεο ζαο σο αζινχκελνη θαη σο 
ζεαηέο. 

▶ πδεηήζηε ζε νκάδεο ηα παξαθά-

ησ απνζπάζκαηα απφ θείκελα πνπ 
δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηχπν κε αθφξ-
κεζε ην Mundial 1998. Δπηιέμηε έλα 
απφ απηά θαη αλαπηχμηε ην ζε 20 
ζεηξέο. 
"Τν πνδόζθαηξν παξακέλεη έλαο από 
ηνπο πην ηζρπξνύο θνξείο ηεο εζλη-
θήο ηαπηόηεηαο. Σην Παγθόζκην Κύ-
πειιν δε ζπλαγσλίδνληαη νη νκάδεο 
ή πόιεηο αιιά ηα έζλε. Τν πνδόζθαη-
ξν πξνζθέξεη ην ηδαληθό πιαίζην γηα 
λα πάξνπλ κέξνο ζε έλα ζέακα πνπ 
ππεξβαίλεη ηα πνιιά ξήγκαηά ηνπο - 
θνηλσληθά, ηνπηθηζηηθά θαη άιια - θαη 
πνπ ππνδεηθλύεη ζηηο ζξπκκαηηζκέ-
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λεο θνηλσλίεο ηνπο όηη κπνξεί λα π-
πάξμεη κηα πξαγκαηηθή εζληθή ζπλν-
ρή.... Οη κεγάιεο δηεζλείο αζιεηηθέο 
εθδειώζεηο από ηηο νπνίεο ε ζεκα-
ληηθόηεξε είλαη ην Παγθόζκην Κύπει-
ιν παίδνπλ ην ξόιν ηνπ ελνπνηεηηθνύ 
παξάγνληα ησλ εζλώλ" 
(A. Sonntag ) 

 
"Τν θαιό ζην πνδόζθαηξν είλαη όηη 
ζθέπηεηαη θαλείο θαη κε ηα πόδηα. Να 
ζθέπηεηαη θαλείο θαη κε ηα πόδηα. 
Απηό βιέπσ θπξηνιεθηηθώο ζηελ 
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νζόλε ηεο ηειεόξαζεο. Απηό ην 
κπαιέην. Απηή ηε ζησπεξή ρνξνγξα-
θία από πάζεο, πξνζπνηήζεηο θαη α-
ληεπηζέζεηο. Γηα κεγάιν δηάζηεκα 
ζθεπηόκνπλ "πξνζνρή ζην ζώκα ηνπ 
αζιεηή". Πξνζνρή ζε απηή ηε ια-
ηξεία ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο πνπ βξί-
ζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θαζηζκνύ. 
Βιέπσ όηη ζηελ ππόζεζε απηή δελ 
ππάξρεη δήηεκα ηέιεηνπ ζώκαηνο. 
Σώκαηα αγελή, αληηζέησο. Σώκαηα 
παξακνξθσκέλα θαη αζύκκεηξα. Καη 
ε ιαρηάξα κε απηή ηελ αζπκκεηξία 
λα δεκηνπξγήζνπλ ράξε, ιπξηζκό, 
κειόδξακα, δξάκα. Απηή είλαη ζηα 
κάηηα κνπ ε νκνξθηά ησλ γεπέδσλ." 
[...] 
Πξώηε εκθάληζε ηνπ πνδνζθαίξνπ 
ζηε ινγνηερλία (ή ζηε θηινζνθία) 
έλαο δηάινγνο ζην 7ν βηβιίν ηεο Πν-
ιηηείαο ηνπ Πιάησλα όπνπ ν Σσθξά-
ηεο πεξηγξάθεη ζην Γιαύθσλα "Αλ-
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δξεο ζε ζηξαηόπεδν νπιηηώλ νη ν-
πνίνη πξνζπαζνύζαλ λα ζθνηώζνπλ 
ηελ ώξα ηνπο πεξηκέλνληαο ηε κά-
ρε". Φσξίδνληαλ ζε δύν θάιαγγεο, 
ιέεη. Σπγθξνύνληαλ γηα έλα αληηθεί-
κελν ρσξίο αμία ην νπνίν θπλεγνύ-
ζαλ κε όια ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο, σο 
ηε ζηηγκή πνπ έλαο από ηνπο παί-
θηεο ην εμεηίλαζζε ζηελ άιιε άθξε 
ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Τν πνδόζθαηξν 
είρε ήδε γελλεζεί. Είλαη θαλεξή ε 
ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνλ πόιεκν, από 
ηελ κία πιεπξά. Παξόηη ην έρνπλ α-
πνθαιέζεη "ππέξβαζε ηνπ πνιέκνπ" 
θαη "πόιεκν κεηνπζησκέλν", δηαηεξεί 
ηελ πνιεκηθή ηνπ δηάζηαζε. Από ηελ 
άιιε πιεπξά θαλεξή είλαη θαη ε ζπ-
λάθεηα ηνπ κε ηε ζθέςε. Απηή ε δηα-
δξνκή από ην έλα πόδη ζην άιιν δε 
κνηάδεη, όπσο ιέεη ν Σσθξάηεο, "κε 
ηηο ιέμεηο πνπ θπινύλ ζηελ αγνξά 
από ζηόκα ζε ζηόκα" [...] 

37 / 170 



"Απηό πνπ είλαη αιεζηλό ζηε δηαδηθα-
ζία ηεο πνδνζθαηξηθήο θξίθεο είλαη 

ε θαηάζηαζε ηεο 
απνραύλσζεο, 
ζηελ νπνία απηή ε 
δηαδνρή ησλ πνδν-
ζθαηξηθώλ αγώλσλ 
βπζίδεη ηνλ θόζκν. 

Μπνξεί λα ζπκβνύλ ηα ρεηξόηεξα 
πξάγκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ Παγθό-
ζκηνπ Κππέιινπ. ...Η θνηλή γλώκε δε 
ζα θηλεηνπνηεζεί" 
(Β.-Ζ. Levy) 
 

► α) πδεηήζηε ηηο εκπεηξίεο ζαο 

απφ δηάθνξεο κνξθέο νκαδηθήο ςπ-
ραγσγίαο, πρ. απφ κηα ζπλαπιία 
θιαζηθήο ή ζχγρξνλεο κνπζηθήο, 
απφ έλα παλεγχξη, απφ έλα ρνξφ, 
απφ έλαλ αζιεηηθφ αγψλα θηι. Πνηα 
κνξθή νκαδηθήο ςπραγσγίαο ζαο 
ζπλεπαίξλεη θαη γηαηί; 
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β) Αλαπηχμηε ζε έλα άξζξν γηα ην 
ζρνιηθφ πεξηνδηθφ ηηο ζθέςεηο ζαο 
ζρεηηθά κε ηε κνξθή ςπραγσγίαο 
πνπ ζαο ζπ-
λεπαίξλεη. 
Τπνζέζηε φηη 
ην άξζξν ζαο 
αθνξκάηαη α--
πφ κηα εθδή-
ισζε νκαδη-
θήο ςπραγσ-
γίαο πνπ έγηλε "ην γεγνλφο ησλ ε-
κεξψλ" γηα ηελ πεξηνρή ζαο. Μπν-
ξείηε, αλ ζέιεηε, λα νξγαλψζεηε ην 
άξζξν ζαο κε ηξφπν παξφκνην κε 
ην θείκελν πνπ δηαβάζαηε, π.ρ. λα 
ζέζεηε ζηνλ πξφινγν ηνπ θεηκέλνπ 
θάπνηα εξσηεκαηηθά ζηα νπνία ζα 
πξνζπαζήζεηε ζηε ζπλέρεηα λα 
δψζεηε απάληεζε. Φξνληίζηε, ε-
μάιινπ, λα δηεπθνιχλεηε ηνλ αλα-
γλψζηε, ρσξίδνληαο ην θείκελν ζαο 
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ζε ελφηεηεο, κε θαηάιιεινπο πια-
γηφηηηινπο. Πξνζέμηε, επίζεο λα ε-
πηιέμεηε έλαλ ηίηιν γηα ην άξζξν 
ζαο πνπ ζα ζηνηρεί πξνο ην πεξη-

ερφκελν θαη ζπγρξφλσο ζα πξν-
ζειθχεη ηνλ αλαγλψζηε. 
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ΑΡΘΡΟ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΗΟ 
 

 
Σν άξζξν πνπ 
ζπδεηήζαηε γξά-
θηεθε κε αθφξ-
κεζε ην Mundial 
ηνπ 1998. θν-
πφο ηνπ ζπγγξα-
θέα ήηαλ λα 
εξκελεχζεη ην 
ηδηαίηεξν ελδηα-

θέξνλ πνπ πξνθάιεζε ε δηνξγά-
λσζε ησλ αγψλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ. Ο αξζξν-
γξάθνο ππνζηεξίδεη φηη ην πνδφ-
ζθαηξν σο νκαδηθφ "ζθιεξφ" άζιε-
κα πξνζθέξεη ςπραγσγία ζην πιή-
ζνο πνπ ζπλήζσο "απαηηεί ζέακα 
βίαηεο θαη ζθιεξήο ζχγθξνπζεο". 
ην ζέκα ηεο ςπραγσγίαο ηνπ πιή-
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ζνπο αλαθέξεηαη θαη ην δνθίκην ηνπ 
Παπαλνχηζνπ "Ζ δχλακε ηεο κά-
δαο", ζην νπνίν ν δνθηκηνγξάθνο 
είδακε φηη αλαιχεη ην γεληθφηεξν δή-
ηεκα ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε 
θνηλσληθή νκάδα πάλσ ζην άηνκν 
ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη πεξηζηά-
ζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ ζχ-
γθξηζε ησλ δχν απηψλ θεηκέλσλ 
κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα αληηιε-
θηνχκε ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζη-
άδεη έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζηνλ ηχπν απφ έλα δνθίκην. Σν άξ-
ζξν έρεη επηθαηξηθφ ραξαθηήξα, δε-
ιαδή αθνξκάηαη πάληα απφ έλα ε-
πίθαηξν γεγνλφο ην νπνίν ζρνιηάδεη 
ή θαη εξκελεχεη. Σν δνθίκην, απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, δελ έρεη επηθαηξη-
θφ ραξαθηήξα. Αθφκε θαη φηαλ α-
θνξκάηαη απφ θάπνην ζχγρξνλν γε-
γνλφο, αλάγεηαη ζην κφληκν θαη ζην 
γεληθφ. Δίδακε, εμάιινπ, φηη ην δν-
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θίκην ραξαθηεξίδεηαη "πβξίδην", γηα-
ηί θηλείηαη αλάκεζα ζηελ επηζηήκε ή 
ζηε θηινζνθία θαη ζηε ινγνηερλία. 
"Ζ ζχληαμή ηνπ είλαη ιηγφηεξν ειεχ-
ζεξε απφ εθείλε ηνπ ινγνηερλήκα-
ηνο , αιιά πην πξνζσπηθή απφ ε-
θείλελ ηεο πιεξνθνξηαθήο αλαθνί-
λσζεο". Σν άξζξν αληίζεηα έρεη πην 
μεθάζαξν ραξαθηήξα. Απέρεη ζα-
θψο απφ ηε ινγνηερλία θαη θηλείηαη 
ζην ρψξν ηεο εξκελεπηηθήο δεκν-
ζηνγξαθίαο (π.ρ. άξζξν ζε εθεκε-
ξίδα) ή ηεο επηζηήκεο. Γηα ην ιφγν 
απηφ ζην άξζξν επηθξαηεί ε αλαθν-
ξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, θάηη 
πνπ δε ζπκβαίλεη ζε φια ηα δνθίκη-
α. Δπηπιένλ ην άξζξν δελ έρεη, ζπ-
λήζσο, ηνλ πξνζσπηθφ θαη νηθείν 
ηφλν πνπ ραξαθηεξίδεη ην δνθίκην. 
Μηα αθφκε δηαθνξά ηνπ άξζξνπ α-
πφ ην δνθίκην είλαη ε έθηαζε. Σν άξ-
ζξν (ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ δεκν-
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ζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα) είλαη ζπ-
λήζσο ζπληνκφηεξν απφ έλα δνθί-
κην. 
 
Πξέπεη, 
σζηφζν, 
λα πξν-
ζζέζνπκε 
φηη ε δηά-
θξηζε α-
λάκεζα 
ζηα δχν 
είδε δελ είλαη πάληα εχθνιε. πσο 
ππνζηεξίδεη ν Θ. Νάθαο, έλα θείκε-
λν πνπ δεκνζηεχεηαη σο άξζξν 
"κπνξεί θάπνηε -ράξε ζηνλ ελλνην-
ινγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ θαη ηελ πθν-
ινγηθή επεμεξγαζία ηνπ θαη, θπξίσο 
ράξε ζηνλ πινχην ησλ αλαθνξψλ 
ηνπ πνπ μεπεξλνχλ ην επηθαηξηθφ 
γεγνλφο- λα ζεσξεζεί δνθίκην". 
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■ Σν θείκελν ηνπ Ν. Μνπδέιε πνπ 

αθνινπζεί απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα άξζξνπ πνπ ζρνιηάδεη 
έλα γεγνλφο ηεο επηθαηξφηεηαο ην 
νπνίν δίραζε ηελ θνηλή γλψκε θαη 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Ο ζπγγξα-
θέαο δηεξεπλά ηηο πξνεθηάζεηο πνπ 
κπνξεί λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν γε-
γνλφο, δηαηππψλεη ηε ζέζε ηνπ πά-
λσ ζην γεληθφηεξν ζέκα πνπ, θαηά 
ηε γλψκε ηνπ, αλαθηλείηαη, θαη ππν-
ζηεξίδεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ α-
ληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πε-
ξίπησζεο αιιά θαη γηα άιιεο παξφ-
κνηεο. 
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Ζ δηακάρε γηα ηελ παξαρψξεζε 
ηνπ Ζξσδείνπ ζηνλ ζρεδηαζηή 
Κάιβηλ Κιάηλ θαη νη πξνεθηάζεηο 
ηεο 
 

Ση ζέιεη ε αιεπνύ ζην παδάξη; 
 

1    ηε δηακάρε γχξσ απφ ηελ πξφ-
ηαζε ηεο εηαηξείαο ηνπ Κάιβηλ Κιά-
ηλ, δε ζπδεηήζεθε ζνβαξά κηα δηά-
ζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ γηα 
κελα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 
Απηή ε ζρέζε πνπ ππάξρεη ή πνπ 
ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηηο ζχγρξν-
λεο δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσλίεο 
κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο, 
απφ ηε κία κεξηά, θαη ηεο πνιηηηζκη-
θήο, απφ ηελ άιιε. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα επηρεηξήκαηα 
απηψλ πνπ δε βιέπνπλ θαλέλα 
πξφβιεκα ζηε ρξήζε ηνπ Ζξσδεί-
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νπ απφ ηελ εηαηξεία Κιάηλ, έρσ λα 
παξαηεξήζσ ηα εμήο: 
2    -πκθσλψ απφιπηα κε ηελ άπν-
ςε πσο απηφ πνπ ν Κιάηλ πξνηίζε-
ηαη λα νξγαλψζεη ζην Ζξψδεην δελ 
είλαη απιή επίδεημε κφδαο, αιιά 
ζχλζεηε κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισ-
ζε. 

-πκθσλψ επίζεο κε ην φηη θαηά 
πάζα πηζαλφηεηα ε θαιιηηερληθή, 
αηζζεηηθή πνηφηεηα ηεο εθδήισζεο 
ζα είλαη πςεινχ επηπέδνπ – ηδίσο 
αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηνπο νηθν-
λνκηθνχο πφξνπο, πνπ ε εηαηξεία 
ηνπ Κιάηλ ζα κπνξνχζε λα θηλεην-
πνηήζεη γηα ηελ πξφζιεςε ρνξν-
γξάθσλ, ζπλζεηψλ θαη κνπζηθψλ 
δηεζλνχο θήκεο. 

-Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη 
πνιιέο θνξέο θαη ζηελ Δπίδαπξν 
θαη ζην Ζξψδεην έρνπλ εκθαληζηεί 
ζθελνζέηεο θαη ρνξνγξάθνη πνπ  
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παξάγνπλ ζέακα ρακειφηεξνπ επη-
πέδνπ απφ 
απηφ πνπ 
κπνξεί λα 
καο πξν-
ζθέξεη ε 
εηαηξεία 
Κιάηλ. 

-Σέινο, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφ-
γνο λα ππνζέζεη θάπνηνο πσο ν 
Κιάηλ δε ζα ζεβαζηεί απφιπηα ηνπο 
απζηεξνχο φξνπο γηα ηελ πιηθή 
πξνζηαζία ηνπ κλεκείνπ πνπ ην 
θξάηνο ζέηεη ζε απηνχο νη νπνίνη 
θάλνπλ ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 
3    Παξ' φια απηά ηάζζνκαη κε απ-
ηνχο πνπ είλαη αληίζεηνη ζηελ πξφ-
ηαζε Κιάηλ. Καη απηφ φρη ιφγσ με-
λνθνβίαο, επαξρησηηζκνχ ή αξραη-
νιαηξίαο (ηξία ζιηβεξά ραξαθηεξη-
ζηηθά ηνπ λενειιεληθνχ ζπληεξεηη-
ζκνχ), αιιά γηα έλαλ ηειείσο δηαθν-
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ξεηηθφ ιφγν. Πηζηεχσ πσο δνχκε ζε 
κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ν θαιιη-
ηερληθφο ρψξνο, εηδηθά, θαη ν πνιη-
ηηζκηθφο, πην γεληθά, έρεη ράζεη ηελ 
απηνλνκία ηνπ – αθνχ ε ηδηαίηεξε 
ινγηθή θαη νη αμίεο ηνπ ππνζθάπην-
ληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηε ινγηθή 
ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο αγνξάο. Μη-
ιάσ, κε άιια ιφγηα, γηα απηφ πνπ ν 
Υάκπεξκαο απνθαιεί απνηθηνπνίε-
ζε ηνπ "βηνθφζκνπ" απφ ηελ θπξί-
αξρε εξγαιεηαθή ινγηθή ηνπ νηθν-
λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε απνη-
θηνπνίεζε έρεη πξνρσξήζεη ζε ηέ-
ηνην βαζκφ ζηηο ζχγρξνλεο κεηαβην-
κεραληθέο θνηλσλίεο πνπ ην ζεσ-
ξνχκε αλαρξνληζηηθφ, αλ φρη αιιφ-
θνην, φηαλ θάπνηνο επηκέλεη ζην 
πέξαζκα απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 
πξψηνπ πάλσ ζην δεχηεξν, ζηελ 
ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρεί-
σλ. 
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4   Δμεγνχκαη: Γελ πηζηεχσ ζηελ α-
πνκφλσζε ηεο ηέρλεο απφ ηελ αγν-
ξά. Απηφ δελ είλαη νχηε εθηθηφ, νχηε 
θαη επηζπκεηφ. Γηαηί είλαη γεγνλφο 
πσο θάζε θαιιηηερληθή εθδήισζε 
έρεη πάληνηε κηα εκπνξηθή / νηθν-
λνκηθή δηάζηαζε. Δίλαη επίζεο γε-
γνλφο πσο πνιιέο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο – απφ ηνλ ζρεδηα-
ζκφ ησλ απηνθηλήησλ σο απηφλ 
ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ ξνχρσλ – 
έρνπλ κηα αηζζεηηθή / θαιιηηερληθή 
δηάζηαζε. Σν πξφβιεκα ινηπφλ δελ 
είλαη ε απνκφλσζε / ζηεγαλνπνίε-
ζε ησλ δχν ρψξσλ, αιιά ν ηξφπνο 
ζπλάξζξσζεο ηνπ "νηθνλνκηθνχ" 
θαη ηνπ "θαιιηηερληθνχ" ζηνηρείνπ 
ζε κηα θνηλσλία πνπ ζέιεη λα εθ-
ζπγρξνληζηεί φρη θαηά κνλνινγηθφ / 
κνλνδηάζηαζην αιιά θαηά πνιπιν-
γηθφ / πνιπδηάζηαην ηξφπν. ε κηα 
θνηλσλία, δειαδή, φπνπ ε αλαπφ-
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θεπθηε δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζη-
θψλ ζεζκηθψλ ρψξσλ (νηθνλνκη-
θνχ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηη-
ζκηθνχ) δελ νδεγεί ζηελ θπξηαξρία 
ηνπ ελφο πάλσ ζηνπο άιινπο (θνκ-
καηηθνθξαηία, αγνξνθξαηία), αιιά 
ζηελ ηζνξξνπία θαη ζην ζεβαζκφ 
ηεο ηδηαίηεξεο ινγηθήο ηνπ θάζε δηα-
θνξνπνηεκέλνπ ρψξνπ. 
5    Με βάζε ηα παξαπάλσ, λνκίδσ 
πσο ε ρξήζε ηνπ Ζξσδείνπ απφ 
ηελ εηαηξεία Κιάηλ είλαη έλα θξαπ-
γαιέν παξάδεηγκα απνηθηνπνίεζεο 
ηνπ "πνιηηηζκηθνχ" απφ ην "εκπνξη-
θφ". Δίλαη κηα πεξίπησζε φπνπ, γηα 
λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε γλσζηή νξν-
ινγία ηνπ Π. Μπνπξληηέ, ην "νηθνλν-
κηθφ" θεθάιαην αγνξάδεη "πνιηηη-
ζκηθφ" θεθάιαην, ην νπνίν ρξεζη-
κνπνηεί σο ην χςηζην public rela-
tions εγρείξεκα, σο ηελ χςηζηε 
κνξθή δηαθήκηζεο. Δδψ αθξηβψο 
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βξίζθεηαη ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ 
ελφο "ρακειήο πνηφηεηαο" ρνξν-
γξάθνπ ή ζπλζέηε πνπ παξνπζηά-
δεη ηελ ηέρλε ηνπ ζην Ζξψδεην θαη 
κηαο θπξίσο εκπνξηθήο επηρείξεζεο 
πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ζηνλ 
ίδην ρψξν πςειφηεξεο πνηφηεηαο 
ζέακα. ηαλ ν πξψηνο ρξεζηκνπνη-
εί ηνλ ρψξν ηνπ Ζξσδείνπ, έρεη 
πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ "αίγιε", ηε 
ζπζζψξεπζε δειαδή ζπκβνιηθνχ ή 
πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ. ηαλ ε 
δεχηεξε θάλεη ρξήζε ηνπ ρψξνπ, έ-
ρεη πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα ρξεζηκν-
πνηήζεη ην ζέακα πνπ πξνζθέξεη 
γηα ηε ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθνχ 
παξά πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ, γηα 
ηελ αλάπηπμε δειαδή ηνπ θχξηνπ 
ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο, πνπ είλαη ε 
πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 
πξντφλησλ ηεο (ζηελ πεξίπησζε 
ηεο εηαηξείαο Κιάηλ, κπινπηδίλο, ε-
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ζψξνπρα, αξψκαηα). ηελ πξψηε 
πεξίπησζε, κε άιια ιφγηα, ην πξν-
ζθεξφκελν ζέακα έρεη άκεζε ζρέζε 
κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ ρψξν φπνπ απ-
ηή παξάγεηαη. ηε δεχηεξε πεξί-
πησζε, ην ζέακα πνπ πξνζθέξεηαη 
έρεη πην άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνα-
γσγή ησλ πσιήζεσλ θαηαλαισηη-
θψλ αγαζψλ ζηνλ ρψξν ηεο αγν-
ξάο. 
6    Έρσ βέ-βαηα ππφςε κνπ πσο ν 
Κιάηλ ζα 
δηαζέζεη ηα 
έζνδα ηεο 
παξάζηα-
ζεο γηα 
ηνπο ζθν-
πνχο ηνπ 
Μνπζείνπ 
ηεο Αθξν-
πφιεσο. 
Απηφ φκσο δελ αιιάδεη ηνλ θπξίσο 
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δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ φινπ 
εγρεηξήκαηνο. εκεησηένλ πσο ε 
επηρεηξεκαηνινγία κνπ δελ βαζίδε-
ηαη ζηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ή ζηηο πξνζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ 
αηφκσλ. Γειαδή δελ ππνζηεξίδσ 
πσο ν Κιάηλ, σο πξνζσπηθφηεηα, 
είλαη πην ηδηνηειήο απφ ηνλ απνηπ-
ρεκέλν ρνξνγξάθν ή ζπλζέηε. (Τ-
πάξρνπλ ηδηνηειή θαη αληδηνηειή, 
έληηκα θαη αλέληηκα άηνκα θαη ζηνλ 
έλα ρψξν θαη ζηνλ άιιν). Οχηε θπ-
ζηθά θαη κπνξψ λα μέξσ γηα πνηνλ 
αθξηβψο "εζψςπρν" ιφγν ν Κιάηλ 
ζέιεη ην Ζξψδεην. Αλαθέξνκαη κάι-
ινλ ζε "αληηθεηκεληθέο", δειαδή 
θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο, δηα-
θνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ νξγα-
λψζεσλ πνπ θηλνχληαη πξσηαξρηθά 
ζηνλ πνιηηηζκηθφ – ζηηο ζχγρξνλεο, 
δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσλίεο φπνπ 
δνχκε. [...] 
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7    Θέισ λα ηνλίζσ πσο ην πξφ-
βιεκα πνπ ζπδήηεζα πην πάλσ εί-
λαη δηαθνξεηηθφ απφ ην πξφβιεκα 
ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο ηέρλεο απφ ηε 
κε ηέρλε. Πξνζσπηθά είκαη ελαληί-
νλ ηεο κεηαλεσηεξηθήο ηάζεο πνπ 
θαηαξγεί θάζε ζχλνξν κεηαμχ ηνπ 
θαιιηηερληθνχ θαη ηνπ κε θαιιηηε-
ρληθνχ, πνπ νδεγεί δειαδή ζην ηζν-
πεδσηηθφ ζπκπέξαζκα πσο φια εί-
λαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ηέρλε. 
Αιιά ην πξφβιεκα κε ηελ πεξίπησ-
ζε Κιάηλ δελ είλαη, αλ απηφ πνπ ζα 
πξνζθέξεη, ζην Ζξψδεην είλαη ηέ-
ρλε ή φρη. Σν ζέκα είλαη αλ ε ηέρλε 
πνπ πξνζθέξεηαη είλαη ζηελ ππε-
ξεζία ηεο δηαθήκηζεο ή, φπσο ζα 
έπξεπε λα ζπκβαίλεη, ε δηαθήκηζε 
ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο ηέρλεο. 
Με άιια ιφγηα, ην ζέκα είλαη ηη εί-
δνπο ζπλάξζξσζε κεηαμχ ηνπ "ε-
κπνξηθνχ" θαη ηνπ "θαιιηηερληθνχ" 
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ζα πξέπεη λα απαηηνχκε απφ εθδε-
ιψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 
Ζξψδεην, ζηελ Δπίδαπξν – θαη πην 
γεληθά, ζε ρψξνπο πνπ ε θνηλσλία 
καο νξίδεη σο θαη' εμνρήλ πνιηηηζκη-
θνχο, φρη κε ηελ επξεία, αλζξσπν-
ινγηθή, αιιά κε ηε ζηελή, "θνπιηνπ-
ξαιηζηηθή" έλλνηα ηνπ φξνπ. 
8    Αλ ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά, 
ηφηε ζα έπξεπε λα πνχκε φρη ζηελ 
πξφηαζε Κιάηλ, φπσο θαη ζα πξέ-
πεη λα πνχκε θαηεγνξεκαηηθά φρη 
ζε παξφκνηεο πξνηάζεηο – είηε 
πξνέξρνληαη απφ επηρεηξήζεηο θν-
ζκεκάησλ είηε απφ επηρεηξήζεηο 
απηνθηλήησλ ή ςπγείσλ. Αλ νη ηε-
ιεπηαίεο ζέινπλ, σο εκπνξηθέο εηαη-
ξείεο, λα πξνσζήζνπλ ηελ ηέρλε, 
κπνξνχλ λα ην θάλνπλ κέζσ ηνπ 
ζεζκνχ ηεο ρνξεγίαο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ην "εκπνξηθφ / νηθνλν-
κηθφ" ζπλαξζξψλεηαη κε ην "θαιιη-
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ηερληθφ / πνιηηηζκηθφ" θαηά ηέηνην 
ηξφπν πνπ ε απηνλνκία ηνπ πνιηηη-
ζκηθνχ ρψξνπ γίλεηαη, ελ κέξεη ηνπ-
ιάρηζηνλ, ζεβαζηή. ηαλ φκσο επη-
ρεηξήζεηο, φπσο απηή ηνπ Κιάηλ, 
ηνπ Cartier ή ηεο Toyota πάλε πέξα 
απφ ηε ρνξεγία, κε ζθνπφ ην κεηα-
ζρεκαηηζκφ ηεο έληερλεο δηαθήκη-
ζεο ζε "πςειή ηέρλε", ηφηε ε ήδε 
θαρεθηηθή απηνλνκία ηνπ πνιηηηζκη-
θνχ ρψξνπ θαηαζηξέθεηαη παληε-
ιψο. Σφηε, απφ ηε δηαθεκηζηηθή 
πνξλνγξαθία (ζηελ νπνία, παξε-
κπηπηφλησο, ε εηαηξεία Κιάηλ έρεη 
ζεακαηηθέο επηδφζεηο) σο ηε "ζηξά-
ηεπζε" θαιιηηερληθψλ δηαζεκνηή-
ησλ, απφ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηεο 
ηειεφξαζεο θαη ησλ ΜΜΔ σο απηήλ 
ηνπ Ζξσδείνπ, φια ηα κέζα ηίζεληαη 
ζηελ ππεξεζία ηεο πξναγσγήο ησλ 
πσιήζεσλ. Σφηε, ζε ηειηθή αλάιπ-
ζε ν θφζκνο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πν-
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ιηηηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξάμε έλα α-
πέξαλην ζπγθξηηηθφ κσζατθφ, φπνπ 
φια ηζνπεδψλνληαη θαη φπνπ ν κφ-
λνο θνηλφο παξνλνκαζηήο, ν κφλνο 
ζπλδεηηθφο θξίθνο, είλαη ν κεραλη-
ζκφο ηεο αγνξάο. 
(Ν. Μνπδέιεο, 23-8-1998) 
 

► Να ζπλνςίζεηε : 

-ην πξφβιεκα πνπ ζέηεη ν αξζξν-
γξάθνο 
-ηε βαζηθή ηνπ ζέζε / ην πηζηεχσ 
ηνπ, ζρεηηθά κε ην γεληθφηεξν ζέκα 
πνπ αλαθηλείηαη κε αθνξκή ηελ ελ-
δερφκελε παξαρψξεζε ηνπ Ζξσ-
δείνπ ζηελ εηαηξεία Κιάηλ, 
-ηε ζηάζε πνπ παίξλεη απέλαληη 
ζηελ πξφηαζε ηεο εηαηξείαο Κιάηλ. 

► Παξαηεξήζηε ηε ινγηθή νξγάλσ-

ζε ηνπ θεηκέλνπ, θπξίσο ηηο παξα-
γξάθνπο (2) (3) (4) θαη (5) θαη πξν-
ζέμηε ηε ζπλνρή κεηαμχ ηνπο. πδε-
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ηήζηε αλ ε νξγάλσζε εμππεξεηεί ην 
ζθνπφ ηνπ ζπγγξαθέα λα παξνπζη-
άζεη πεηζηηθά ηελ άπνςή ηνπ γηα 
ηελ πξφηαζε ηεο εηαηξείαο Κιάηλ. 
Πξνζέμηε φηη: 
-ν αξζξνγξάθνο, πξηλ πξνρσξήζεη 
ζηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο ηνπ ζέζεο, 
παξαζέηεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληί-
ζεηεο πιεπξάο κε ηα νπνία ζπκθσ-
λεί. 
-ν αξζξνγξάθνο εμεηάδεη ηελ πξφ-
ηαζε ηεο εηαηξείαο Κιάηλ κέζα ζην 
πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ πξνβιήκα-
ηνο πνπ αθνξά ηε ζρέζε πνπ πξέ-
πεη λα έρεη ν πνιηηηζκφο κε ηελ νη-
θνλνκία. 

► ηελ παξάγξαθν (5) ν αξζξν-

γξάθνο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη "ε 
ρξήζε ηνπ Ζξσδείνπ απφ ηελ εηαη-
ξεία Κιάηλ είλαη έλα θξαπγαιέν πα-
ξάδεηγκα απνηθηνπνίεζεο ηνπ "πν-
ιηηηζκηθνχ" απφ ην "εκπνξηθφ" θαη 
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ρξεζηκνπνηεί σο κέζν πεηζνχο ηε 
ζχγθξηζε, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 
άπνςή ηνπ. Να επηζεκάλεηε ηνπο 
πφινπο ηεο ζχγθξηζεο θαη λα δηα-
ηχπσζε ηε κε δηθφ ζαο ιφγν ην ζπι-
ινγηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα. 

► Να ζρνιηάζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ θεη-

κέλνπ. Πηζηεχεηε φηη είλαη θαηάιιε-
ινο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απά-
ληεζή ζαο. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε 
έλαλ άιιν ελαιιαθηηθφ ηίηιν; 

► Να γξάςεηε έλα δηθφ ζαο θείκελν 

(10-15 ζεηξέο) ζην νπνίν λα αλα-
ζθεπάδεηε ηα παξαθάησ επηρεηξή-
καηα ππέξ ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 
Ζξσδείνπ ζηνλ Κ. Κιάηλ. Μπνξείηε 
λα αληιήζεηε πιηθφ απφ ην θείκελν 
ηνπ Ν. Μνπδέιε, απνθεχγνληαο, βέ-
βαηα, ηελ αληηγξαθή. Σα επηρεηξή-
καηα ππέξ ηεο παξαρψξεζεο ηνπ 
Ζξψδεηνπ: 
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α). Σν Ζξψδεην πξέπεη λα παξαρσ-
ξεζεί ζηνλ Κιάηλ, γηαηί δελ πξφθεη-
ηαη λα παξνπζηάζεη κηα απιή επί-
δεημε κφδαο, αιιά κηα ζχλζεηε κνπ-
ζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε πνηφηε-
ηαο. 
β). Άιισζηε ζην Ζξψδεην έρνπλ θη-
ινμελεζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο 
θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ακθηβφ-
ινπ πνηφηεηαο. 
γ). Σέινο, είλαη γλσζηφ φηη ηα έζνδα 
απφ ηελ παξάζηαζε ζα δνζνχλ γηα 
ηελ αλέγεξζε ηνπ Μνπζείνπ ηεο 
Αθξφπνιεο. 

► α) Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο παξα-

θάησ ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 
κε άιιεο ζπλψλπκεο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ην χθνο ηνπ ζπγγξαθέα: 
πξνηίζεηαη, θηλεηνπνηήζεη, ηάζζνκαη 
κε απηνύο, ππνζθάπηνληαη, εθηθηό, 
ζπζζώξεπζε, πξνώζεζε, αιιόθνην 
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β) Να ζρεκαηίζεηε θξάζεηο κε ηα 
παξαθάησ νλνκαηηθά ζχλνια : 
θαζνξηζηηθή ζεκαζία, θξαπγαιέν πα-
ξάδεηγκα, αηζζεηηθή πνηόηεηα, νηθν-
λνκηθή δηάζηαζε, πνιηηηζκηθόο ρώ-
ξνο, πνιπδηάζηαηνο ηξόπνο, ηζνπε-
δσηηθό ζπκπέξαζκα 
γ). Να επηζεκάλεηε ηε ζεκαζηνινγη-
θή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκφερεο 
ιέμεηο: ζπγθξεηηθόο - ζπγθξηηηθόο 

► Ο αξζξνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί 

ζπρλά δχν ζπλψλπκεο ιέμεηο καδί 
ζηελ ίδηα θξάζε θαη ηηο ρσξίδεη κε 
θάζεηε γξακκή , π.ρ. αηζζεηηθή/ 
θαιιηηερληθή. Δπηιέμηε κέζα απφ ην 
θείκελν δχν ηέηνηα δεχγε θαη πξν-
ζπαζήζηε λα εμεγήζεηε γηαηί ν αξ-
ζξνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί ηα ζπγθε-
θξηκέλα δεχγε. 

► Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ άπνςε 

ηνπ ζπγγξαθέα φηη ηα ηξία ζιηβεξά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λενειιεληθνχ 
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ζπληεξηζκνχ είλαη ε μελνθνβία, ε 
αξραηνιαηξία θαη ν επαξρησηηζκφο; 

► Ση πξνηείλεη ν ζπγγξαθέαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηεο εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο ζέινπλ λα πξνσζή-
ζνπλ ηελ ηέρλε θαη ζε πνην ζθεπηη-
θφ βαζίδεηαη ε πξφηαζή ηνπ; πκ-
θσλείηε κε ηελ πξφηαζε απηή; 

► ε έλαλ παξαδνζηαθφ ή ηζηνξηθφ 

ρψξν ηεο πεξηνρήο ζαο κε θαιιηηε-
ρληθή αμία (ζέαηξν, παιηφ αξρνληη-
θφ, αλνηθηφ αξραηνινγηθφ ρψξν) 
πξνγξακκαηίδεηαη κηα θαιιηηερληθή 
εθδήισζε απφ κηα εκπνξηθή εηαη-
ξεία. Τπνζέζηε φηη ζπκκεηέρεηε ζην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην·εηνηκάζηε ηελ 
πξφηαζή ζαο, ε νπνία κπνξεί λα 
είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή γηα ηελ πα-
ξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ζηελ εηαη-
ξεία, αξθεί λα είλαη ηεθκεξησκέλε 
κε ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα. 
ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο κπν-
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ξείηε λα ιάβεηε ππφςε ηελ ηζηνξία 
ηνπ ηφπνπ, ηα νηθνλνκηθά νθέιε, 
ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θηι. 

► θεθηείηε έλα γεγνλφο πνπ δίρα-

ζε ηελ θνηλή γλψκε, π.ρ. ηηο θαηά-
ιήςεηο ησλ ζρνιείσλ, ηελ επηβνιή 
ηεο επζαλαζίαο απφ έλαλ Ακεξηθα-
λφ γηαηξφ, θαη γξάςηε έλα άξζξν 
γηα ην καζεηηθφ πεξηνδηθφ. ην άξ-
ζξν ζαο λα παξνπζηάζεηε φρη κφλν 
ηα επηρεηξήκαηα, κε ηα νπνία ππν-
ζηεξίδεηε ηε δηθή ζαο ζέζε, αιιά 
θαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληίζεηεο 
πιεπξάο, πξνζπαζψληαο λα ηα 
αλαζθεπάζεηε. 
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Ιατθόηεηα θαη  ιατθηζκόο  

Έλα ζχκπησκα ηεο ζεκεξηλήο 
θξίζεο ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ απφ-
ηειεί θαη ε δηάζηαζε ησλ ιέμεσλ 
πξνο ηα πξάγκαηα, αιιά θαη ε ζχγ-
ρπζε αλάκεζα ζε φξνπο κε ηδενιν-
γηθά θνξηηζκέλν πεξηερφκελν. Πα-
ξαδεηγκαηηθά αλαθέξσ ηνπο φξνπο 
"ιατθφηεηα" θαη "ιατθηζκφο", ην πε-
ξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα επηρεηξή-
ζσ λα δηεπθξηλίζσ ζηηο γξακκέο 
πνπ αθνινπζνχλ. 
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Σν επίζεην "ιατθφο" εθθξάδεη 
πξάγκαηη απηφ πνπ αλήθεη ζην ιαφ 
ή πξνέξρεηαη απφ απηφλ. Καη ε "ιατ-
θφηεηα" (σο νπζηαζηηθφ) ζην ρψξν 
ηεο πνιηηηθήο εθθξάδεη αθξηβψο ηε 
ζπκκεηνρή, ηελ παξνπζία ηνπ ιανχ 
ζηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο εμνπ-
ζίαο. πνπ ε ιατθφηεηα αλαγλσξί-
δεηαη ηππηθά (λνκηθά) σο ζεκέιην 
ηεο εμνπζίαο απηήο, αιιά ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ν ιαφο είηε δελ 
ζπκκεηέρεη είηε ζπκκεηέρεη πεξηνξη-
ζκέλα ζηελ άζθεζή ηεο, φπνπ δε-
ιαδή ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα 
ζηηο ιέμεηο, πνπ εθθξάδνπλ ηνπο φ-
ξνπο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφ-
ηεηαο, θαη ζηελ ίδηα απηή ηελ πξαγ-
καηηθφηεηα, ην πεξηερφκελν ηνπ φ-
ξνπ "ιατθφηεηα" κεηαπέθηεη ζηελ 
θαηάζηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέ-
με "ιατθηζκφο". Ο ιατθηζκφο αληηθα-
ζηζηά ηε ιατθφηεηα εθεί φπνπ ν ια-
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φο θαηά ηδενινγία κφλν είλαη θπξί-
αξρνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 
είηε δελ κεηέρεη είηε κεηέρεη πεξηνξη-
ζκέλα ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο. 

Λατθηζκφο είλαη αθξηβψο ε θαη' 
επίθαζε ιατθφηεηα: απηφ πνπ δεί-
ρλεη λα είλαη ιατθφ, κα πνπ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Πξφθεη-
ηαη γηα κηα ςεπδή ηδενινγία γηα θαη-
λφκελν απιψο ιατθφηεηαο πνπ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θξχβεη έλαλ 
έληνλν παηεξλαιηζκφ. 

Ο ιατθηζκφο απνξξέεη απφ ηελ 
ειιηπή ιατθή ζπκκεηνρή ζηε δεκφ-
ζηα δσή, θαιιηεξγείηαη απφ απηνχο 
πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηή ηελ έι-
ιεηςε, πξνηείλνληαο ην παηεξλαιη-
ζηηθφ ηνπο πξφηππν, ζπληεξείηαη κε 
ηελ ππνθνπιηνχξα θαη ηελ εκπν-
ξεπκαηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο ςπ-
ρήο απφ ηδησηηθά ζπκθέξνληα, θαζη-
εξψλεηαη σο δήζελ δεκνθξαηηθή 
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θνηλσληθή θαηάζηαζε, ελψ είλαη 
ζηελ νπζία αληηδεκνθξαηηθή. 

πνπ ε ζπκκεηνρηθή δεκηνπξγία 
είλαη θαζηδξπκέλε ζηα ραξηηά, ππν-
ιεηηνπξγεί φκσο νπζηαζηηθά ζηελ 
πξάμε, αλαπηχζζεηαη έλα ιατθφ π-
πνθαηάζηαην, ψζηε λα μεγειηέηαη ν 
ιαφο πσο έρεη (δήζελ) ηελ πξνηε-
ξαηφηεηα ζηα δεκφζηα πξάγκαηα, 
αθνχ γίλεηαη ζπλερψο επίθιεζή 
ηνπ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο επηβν-
ιήο ηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο 
θαη θνηλσληθήο εμνπζίαο. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ραιθεχεηαη ε εμνπ-
ζία ηλδαικάησλ, πνιηηηθψλ, θνηλσ-
ληθψλ, θαιιηηερληθψλ, αθφκα θαη α-
ζιεηηθψλ, ζηα νπνία βξίζθεη ην π-
πνθαηάζηαηφ ηεο ε πξνδνκέλε ιατ-
θή ζπλείδεζε. 

Οη θνξείο ηνπ παηεξλαιηζκνχ – 
ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο θαη θνη-
λσληθήο εμνπζίαο – "λνκηκνπνηνχ-
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ληαη" απφ ην ιατθηζκφ θαη παξάιιε-
ια ηνλ ζπληεξνχλ κε ηελ πξνβνιή 
ηεο απξφζσπεο ιατθήο κάδαο θαη 
ηνλ παξακεξηζκφ νπνηνπδήπνηε ζα 
κπνξνχζε λα παίμεη αθππληζηηθφ 
ξφιν ζην ζπιινγηθφ εθεζπραζκφ 
ηνπ ιανχ. 

Έηζη θαιιηεξγείηαη κηα ηζνπεδσ-
ηηθή λννηξνπία, φπνπ εμέρεη κφλν 
ην θεθάιη ησλ θνξέσλ ηνπ παηεξ-
λαιηζκνχ - θαη εθείλν ζπλεηδεηά εθ-
ιατθεπηηθά καθηγηαξηζκέλν – θαη θα-
ηαπνιεκείηαη σο "ειίη" θαη "αληηιατ-
θή" νπνηαδήπνηε πνηνηηθή δηαθν-
ξνπνίεζε κέζα ζηε (ιατθίζηηθε) 
γεληθή ηζνπέδσζε. 

Απηή ε ηζνπέδσζε θαη ε απέ-
ρζεηα ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίε-
ζε δεκηνπξγνχλ καθξνπξφζεζκα 
ηε δηθή ηνπο ππνθνπιηνχξα, πνπ 
εκθαλίδεηαη σο ιατθή θνπιηνχξα, 
δελ είλαη φκσο παξά ρπδαία κίκεζή 
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ηεο. Έηζη, εκπνξεπκαηνπνηείηαη ην 
φπνην ιατθφ ζηνηρείν απφ επηηήδεη-
νπο θεξδνζθφπνπο, πνπ βιέπνπλ 
ζηε καδηθή παξαγσγή ησλ πξντφ-
λησλ ηεο δήζελ ιατθήο έθθξαζεο 
κηα ζεκαληηθή πεγή πινπηηζκνχ 
ηνπο. 

Πξέπεη, ινηπφλ, λα δηαθξίλνπκε 
αλάκεζα ζηελ απζφξκεηε ιατθή έθ-
θξαζε πνπ πεγάδεη εθεί φπνπ – θαη 
ζε φπνην ζεκείν – ν ιαφο πξάγκαηη 
απηνλνκείηαη θαη απηνπξνζδηνξίδε-
ηαη (θαη απηφ εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν 
"ιατθφηεηα") θαη ζηελ ςεπδή, ηε 
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λφζα ηδενινγηθή θαηάζηαζε ηεο κί-
κεζεο ηνπ ιατθνχ ζηνηρείνπ, πνπ 
θαιιηεξγείηαη εθεί αθξηβψο φπνπ ν 
ιαφο ππνθαζίζηαηαη ζηελ έθθξαζε 
θαη εηεξνπξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο 
πάζεο θχζεσο πξνζηάηεο θαη δή-
ζελ εθθξαζηέο ηνπ, εθεί φπνπ αλζεί 
ην θαηλφκελν ηνπ παηεξλαιηζκνχ, 
θαηάζηαζε πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ 
φξν "ιατθηζκφο". 

Ζ ιατθφηεηα είλαη, ινηπφλ, ε δη-
θαίσζε ηνπ ιανχ θαη ε αλχςσζή 
ηνπ ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ. Ο ιατθηζκφο, αληίζεηα, 
απνηειεί εμαπάηεζε ηνπ ιανχ, πν-
ιηηηζηηθή ππνβάζκηζή ηνπ, ππνθα-
ηάζηαζή ηνπ ζηνλ ηζηνξηθφ ηνπ ξφ-
ιν θαη δηαηήξεζή ηνπ ζην πεξηζψ-
ξην ησλ εμειίμεσλ. Ζ ιατθφηεηα αλα-
δείρλεη ηηο γλήζηεο αμίεο ηνπ ιανχ 
θαη δελ είλαη θαζφινπ αληίζεηε κε 
ηελ αμηνινγηθή δηάθξηζε θαη ηελ 
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εθθξαζηηθή δηαθνξνπνίεζε. Αληί-
ζεηα, ν ιατθηζκφο ηζνπεδψλεη ηελ 
έθθξαζε πξνο ηα θάησ, θαηαπνιε-
κά θαη ερζξεχεηαη ηε δηάθξηζε θαη 
ηελ φπνηα δηαθνξνπνίεζε, είλαη 
θάιπηθνο θαη λνζεπηήο ηνπ ιατθνχ 
πλεχκαηνο. 

Ζ απνθαηάζηαζε (ή ε απνθάιπ-
ςε) ηνπ αιεζηλνχ λνήκαηνο ησλ ιέ-
μεσλ ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ κπνξεί, 
λνκίδσ, λα ζπκβάιεη ηνπιάρηζηνλ 
ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή καο 
απηνγλσζία. 

(I. E. Μαλσιεδάθεο) 

▶ Ο ζπγγξαθέαο ζπγθξίλεη ηηο δχν 

έλλνηεο "ιατθφηεηα" θαη "ιατθηζκφο" 
επηζεκαίλνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο. 
Με πνηα κέζνδν γίλεηαη ε δηαζάθε-
ζή ηνπο; 
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▶ Πνχ νθείιεηαη, θαηά ην ζπγγξαθέ-

α, "ν ιατθηζκφο" θαη πνηα είλαη ηα 
απνηειέζκαηά ηνπ; 

▶ Πνηα είλαη ε βαζηθή κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ; 

▶ Γηαηί επηκέλεη ν ζπγγξαθέαο λα 

δηαζαθελίζεη ην λφεκα ησλ δχν 
απηψλ φξσλ; 
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▶ Πξνζπαζήζηε λα βξείηε θη εζείο 

κεξηθά παξαδείγκαηα ιατθηζκνχ 
ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο εθπαί-
δεπζεο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο ηέρλεο 
θηι. (ζχγρξνλα ή παιηά) θαη γξάςηε 
έλα θείκελν, ζην νπνίν λα δηθαηνιν-
γείηε ηε ζέζε ζαο ππέξ ή θαηά ηνπ 
ιατθηζκνχ. 

▶ Παηεξλαιηζκφο: Αλαδεηήζηε ηε 

ζεκαζία θαη ηελ εηπκνινγία ηεο ιέ-
μεο ζ' έλα εξκελεπηηθφ ιεμηθφ. 
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■ Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη 

απφζπαζκα απφ άξζξν πνπ δεκν-
ζηεχηεθε ζηνλ ηχπν κε βάζε ηελ 
νκηιία ηνπ Ν. Μαηζαληψηε, πξνέ-
δξνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ζε 
παλεγπξηθή ζπλεδξία ηεο Αθαδεκί-
αο. Σν θείκελν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα επηζηεκνληθνχ άξζξνπ 
κε εθιατθεπηηθφ ραξαθηήξα. Ο ζπγ-
γξαθέαο ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαία 
ε εμνηθείσζε ηεο θνηλήο γλψκεο 
ζρεηηθά κε ηα επηηεχγκαηα ηεο επη-
ζηήκεο θαη επηδηψθεη λα ηελ ελεκε-
ξψζεη ζρεηηθά κε ηελ θισλνπνίε-
ζε, παξέρνληαο έγθπξεο επηζηεκν-
ληθά πιεξνθνξίεο. 
 

 «Ζ θισλνπνίεζε. 
Σα ππέξ θαη ηα θαηά γηα ηνλ αλ-
ζξσπν» 
1     Σν θξίζηκν θαη επίκαρν ζέκα 
είλαη βεβαίσο ε θισλνπνίεζε ηνπ 
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αλζξψπνπ. Θα αξρίζσ κε ηελ πα-
ξάζεζε ηζρπξηζκψλ πνπ εχθνια 
θαηαξξίπηνληαη. Θα αλαθέξσ ζηε 
ζπλέρεηα εθαξκνγέο πνπ αζθαιψο 
δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ απνδε-
θηέο πνηέ θαη πξέπεη εγθαίξσο λα 
ζεζπηζηνχλ κέηξα πνπ λα ηηο απν-
θιείνπλ. Θα ηειεηψζσ κε εθαξκν-
γέο ηεο θισλνπνίεζεο επεξγεηηθέο 
γηα ηνλ άλζξσπν. Οη γεληθφινγεο 
δηαθεξχμεηο θαηά ηνπ θισληζκνχ 
ηνπ αλζξψπνπ ηνπ ηχπνπ "είλαη έμσ 
απφ ηε θχζε", "ν άλζξσπνο δηθαη-
νχηαη λα γελληέηαη κε αλζξψπηλν 
ηξφπν θαη φρη ζηα εξγαζηήξηα", 
"πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμην-
πξέπεηα", "ζα δεκηνπξγεζνχλ 
Υίηιεξ θαη ζηξαηηέο αλδξαπφδσλ 
πνπ ζα θαηαζηξέςνπλ ηελ αλζξσ-
πφηεηα" είλαη ηνπιάρηζηνλ επηπφ-
ιαηεο θαη πξνδίδνπλ άγλνηα θαη αδη-
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θαηνιφγεην παληθφ. Αλήθνπλ ζηε 
κπζηζηνξηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο. 

 

2     Έμσ απφ ηε θχζε είλαη θαη ε 
θαηαζηξνθή δαζψλ, γηα λα απμεζεί 
ε θαιιη-
εξγήζηκε 
γε, ην πέ-
ηαγκα ηνπ 
αλζξψ-
πνπ ζην 
θεγγάξη, 
φινη νη 
ζχγρξνλνη 
ηξφπνη 
ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, ν ηξφπνο 
πνπ δεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο. Ζ 
Dolly δε γελλήζεθε ζην εξγαζηήξην. 
Κπνθνξήζεθε ζε ζεηή κήηξα-κάλα 
θαη γελλήζεθε θαλνληθά, φπσο φια 
ηα πξφβαηα ηνπ Θενχ. Σν επηρείξε-
κα "πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε 
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αμηνπξέπεηα" πξνδίδεη ηζρπξφ γε-
λεηηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη πεξηθξν-
λεί ηελ ηεξάζηηα επίδξαζε ηνπ πε-
ξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
αλζξψπνπ. Οη κνλσνγελείο δίδπκνη 
έρνπλ δχν φρη κηα ςπρή θαη θαηά θα-
λφλα νη δηαθνξέο ηνπο σο ραξαθηή-
ξσλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
νκνηφηεηέο ηνπο. ηελ θισλνπνίε-
ζε πέξα απφ ην δηαθνξεηηθφ DNA 
ησλ κηηνρνλδξίσλ, πνπ πξνέξρν-
ληαη απφ δηαθνξεηηθφ γελλήηνξα, νη 
δηαθνξέο ζην πεξηβάιινλ αξρίδνπλ 
πξψηκα, απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλ-
ζήθεο ελδνκήηξηαο δσήο θαη ζπλερί-
δνληαη κεηά ηε γέλλεζε ζε πεξηβάι-
ινλ πνπ έμσ απφ ηε κνλαδηθφηεηά 
ηνπ γηα θάζε άλζξσπν, δηαθέξεη θα-
ηά κία νιφθιεξε γεληά ζηελ πεξί-
πησζε πνπ έλαο ελήιηθνο θισλν-
πνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή ν ελή-
ιηθνο ζα είλαη παηέξαο ηνπ θισλν-
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πνηεκέλνπ εαπηνχ ηνπ κε θξηηήξην 
ηελ ειηθία θαη κνλσνγελήο δίδπκνο 
αδειθφο κε θξηηήξην ηε γελεηηθή 
ηαπηφηεηα. 
3    Δίλαη κάιινλ εμνξγηζηηθφ φηη ην-
ζνη πνιινί αζρνινχληαη κε ηελ π-
πνζεηηθή θισλνπνίεζε θαη ηελ θαη' 
απηνχο ζπλδξνκή πξνζβνιή ηεο 
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, φηαλ 
απηή επηειίδεηαη θαζεκεξηλά ζε πα-
γθφζκηα θιίκαθα, ελψ ειάρηζηνη α-
γσλίδνληαη, ψζηε λα ηξαπκαηίδεηαη 
ιηγφηεξν. Χο παηδίαηξνο αηζζάλν-
καη ππνρξέσζε λα ζαο ππελζπκί-
ζσ φηη επηά εθαηνκκχξηα παηδηά ην 
ρξφλν πεζαίλνπλ απφ πείλα. ηη ε-
θαηνκκχξηα παηδηά εξγάδνληαη θα-
ζεκεξηλά αηέιεησηεο ψξεο. ηη εθα-
ηνκκχξηα παηδηά θαθνπνηνχληαη θα-
ζεκεξηλά ζσκαηηθά ή ζεμνπαιηθά 
θαη αθφκε πεξηζζφηεξν θαθνπνηνχ-
ληαη πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηη-
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θά. ινη νη θψδηθεο εζηθήο θαη επη-
βίσζεο παξαβηάδνληαη ζπλερψο. 
Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία φισλ 
ησλ εηδψλ ν "ζχγρξνλνο άλζξσπνο 
ησλ ζπειαίσλ ησλ πφιεσλ" θιέβεη 
ηα παηδηά ηνπ. Τπνλνκεχεη ην κέι-
ινλ ηνπο, αθαηξψληαο πηζαλφηεηεο 
επηβίσζεο ησλ επεξρφκελσλ γελε-
ψλ. Τπνλνκεχεη ηνλ πιαλήηε, ην 
πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλζξψπηλν πν-
ιηηηζκφ. 
4     Οη αζηεηφηεηεο γηα ππέξηεξε 
θπιή, γηα ζηξαηηέο δνχισλ, γηα 
θισλνπνηεκέλα αληίγξαθα ηνπ Υί-
ηιεξ δε ζέινπλ κεγάιε ζπδήηεζε. Ο 
νπνηνδήπνηε καληαθφο ηχξαλλνο, 
θαη έρνπκε γλσξίζεη αξθεηνχο, δελ 
έρεη θαλέλα ιφγν λα πξνζθχγεη 
ζηελ θισλνπνίεζε, πνπ έηζη θη αι-
ιηψο είλαη αδχλαην λα ηθαλνπνηήζεη 
ηηο βιέςεηο ηνπ. Ζ ζχγρξνλε ηερλν-
ινγία ηνπ παξέρεη φια ηα κέζα γηα 
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λα πξνθαιέζεη καδηθέο θαηαζηξν-
θέο. Καιφ ή θαθφ είλαη απηφ πνπ 
θάλεη ν άλζξσπνο φρη απηφ πνπ 
κπνξεί λα θάλεη. 
5    Ζ πνξεία γηα ηελ θισλνπνίεζε 
ηνπ αλζξψπνπ ζα είλαη καθξά. Καη 
ε αξρή ηεο κάιινλ ζα αξγήζεη λα 
γίλεη. 
6     Γελ έρσ φκσο ακθηβνιία φηη ζα 
επηρεηξεζεί. Καη ν θίλδπλνο γελλή-
ζεσο ζλεζηγελψλ, λενγλψλ κε κη-
θξέο ή κεγάιεο ζπγγελείο αλσκαιί-
εο, λενγλψλ πνπ ζα ππνθέξνπλ ή 
ελδερνκέλσο ζα είλαη επηξξεπή ζε 
λνζήκαηα θαη ζα πεζάλνπλ πξφσ-
ξα είλαη ππαξθηφο. Αλ δελ ππάξ-
μνπλ ερέγγπα φηη νη θίλδπλνη απηνί 
ζα πεξηνξηζζνχλ ζηε ζπρλφηεηα 
πνπ πεξίπνπ απαληψληαη ζηε θχ-
ζε, ζα είλαη δχζθνιν λα βξεζεί 
ππνζηεξηθηήο ηεο θισλνπνίεζεο 
ηνπ αλζξψπνπ. 
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7     Πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα φηη, 
αθφκε θαη αλ μεπεξαζηνχλ νη θίλδπ-
λνη πνπ αλέθεξα, δελ απνθιείεηαη ε 
παξαγσγή θισλνπνηεκέλσλ αλ-
ζξψπηλσλ λενγλψλ, ηα νπνία ζα 
ρξεζηκεχζνπλ σο απνζήθεο αληαι-
ιαθηηθψλ, σο πεγή νξγάλσλ γηα 
κεηακφζρεπζε. Σνχην, βέβαηα, δελ 
κπνξεί λ' απνθιεηζζεί, φπσο δελ 
έρεη απνθιεηζζεί ε ζεκεξηλή πεηξα-
ηεία νξγάλσλ κε απαγσγέο παη-
δηψλ θαη ελειίθσλ ζηελ Ηλδία, ηε 
Βξαδηιία θαη άιιεο ρψξεο ηνπ Σξί-
ηνπ Κφζκνπ. 
8     Ζ θισλνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν 
είλαη κηα εξηεκέλε επηζηεκνληθή 
δπλαηφηεηα, κηα πηζαλφηεηα, ε ε-
λεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη 
απφ αλζξψπνπο γελλεζέληνο, νπ 
πνηεζέληαο. Αιιά θαη αλ ππάξμεη 
θισλνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζα α-
θνξά έλα κφλν κέξνο ηεο δεκηνπξ-
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γίαο ηνπ. Σν "θαη' εηθφλα". Καη ζα εί-
λαη "θαιφλ", ην ίδην φπσο θαηά ηελ 
Παιαηά Γηαζήθε, βγήθε απφ ηα ρέ-
ξηα ηνπ Θενχ, ζην πξψην ζηάδην 
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Χξαίνο ήηαλ ν 
άλζξσπνο "θαη' εηθφλα Θενχ", σο 
άγαικα. ρη φκσο, πιήξεο. Πιήξεο 
έγηλε – θαη ζπλερίδεη λα γίλεηαη – κε 
ηελ εκθχζεζε "πλνήο δψζεο" κε 
ην "θαζ' νκνίσζηλ". Καη ην θαζ' ν-
κνίσζηλ έθηνηε, ηε δψζα πλνή, εκ-
θπζεί ζηνλ άλζξσπν ν πνιηηηζκφο. 
Ζ πνηφηεηα ελφο πνιηηηζκνχ θξίλε-
ηαη απφ ηε δχλακή ηνπ λα αθνκνηψ-
λεη φρη κφλν ην παξειζφλ αιιά θαη 
ην κέιινλ ηνπ, φπσο ν ίδηνο ην δε-
κηνπξγεί θαη ην θαζνξίδεη θαη φπσο 
πνξεχεηαη πξνο απηφ. Παηδί απηνχ 
ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη θαη ε θισλν-
πνίεζε. 
9     Πάλησο ιφγνη ακηγψο ηαηξηθνί 
πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηε δεκηνπξγία 
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αλζξψπνπ κε θισλνπνίεζε δε θαί-
λεηαη λα ππάξρνπλ. 
10     Αλ πνηέ θαηαζηεί δπλαηή ε 
θισλνπνίεζε ζηνλ άλζξσπν, ζα 
αξρίζεη θαη ζα πεξηνξηζζεί ζην εξ-
γαζηήξην κε ηελ θισλνπνίεζε θπη-
ηαξηθψλ ζεηξψλ θαη είλαη πηζαλφλ 
λα απνδψζεη εμαηξεηηθψο επεξγεηη-
θά απνηειέζκαηα. Δλδέρεηαη λα δε-
κηνπξγεζεί π.ρ. αλζξψπηλν δέξκα 
θαη λα ζψζεη ηε δσή αλζξψπσλ κε 
εθηεηακέλα εγθαχκαηα πνπ δελ επη-
βηψλνπλ ζήκεξα. Να δεκηνπξγε-
ζνχλ λεπξψλεο πνπ κπνξνχλ λα κε-
ηακνζρεπζνχλ ζηνλ εγθέθαιν πα-
ζρφλησλ απφ ηε λφζν Alzeimer ή 
Parkinson. Να δεκηνπξγεζνχλ αξ-
ρέγνλα πνιπδχλακα αηκνπνηεηηθά 
θχηηαξα ζσζηηθά θαξθηλνπαζψλ 
πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη 
ζε ρεκεηνζεξαπεπηηθέο κεγαζεξα-
πείεο, ρσξίο ην θφβν κε αλαζηξέςη-
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κεο εξήκσζεο ηνπ κπεινχ ησλ ν-
ζηψλ. Καη πιήζνο άιισλ εθαξκν-
γψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ζεξαπεί-
α πνιιψλ αζζελεηψλ θαη ζα πεξην-
ξίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν πφλν. ην 
πιαίζην κάιηζηα ηεο επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ε 
θισλνπνίεζε είλαη κφλν ε αξρή θαη 
φηη ελδέρεηαη λα παξαρζνχλ αθφκε 
θαη λέα είδε π.ρ. ζπλδπαζκφο θπ-
ηψλ θαη δψσλ, ηα θπηφδσα, πνπ ζα 
παξάγνπλ γάια κε θσηνζχλζεζε. 
11     Θεσξψ φηη νη βηνεζηθέο επη-
ηξνπέο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ 
ζε εμειίμεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξν-
θχςνπλ ζην κέιινλ θαη ε κφλε πη-
ζαλφηεηα είλαη ε αλάπηπμε κε θισ-
λνπνίεζε αλζξψπηλσλ θπηηαξηθψλ 
ζεηξψλ. Να δεκηνπξγήζνπλ αλα-
ζρεηηθνχο κεραληζκνχο ζε κεγαιχ-
ηεξα άικαηα θαη λα απαγνξεχζνπλ 
απνιχησο ηελ θισλνπνίεζε εκ-
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βξχσλ ζε αλζξψπηλε κήηξα. Ο-
πσζδήπνηε φκσο δελ πξέπεη λα 
αλαζηαιεί ε επηζηεκνληθή πξφν-
δνο. Ζ ηζηνξία άιισζηε δηδάζθεη φ-
ηη ηνχην είλαη αδχλαηνλ. Δίλαη κεγά-
ιε θαηάθηεζε ε θαηαλφεζε ησλ κε-
ραληζκψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ, θαηά-
ζηέιινπλ θαη επαλελεξγνπνηνχλ ηα 
γνλίδηα. Ζ θισλνπνίεζε είλαη έλα 
κεγάιν βήκα ζην δξφκν γηα ηε βει-
ηίσζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 
12     Σηο Θεξκνπχιεο ηεο ειεπζεξί-
αο καο δε θπιάηηνπλ απνηειεζκαηη-
θά νη θνβηθέο καο πξνθαηαιήςεηο. 
Μπνξεί λα ηηο θπιάμεη κφλν ην ειεχ-
ζεξν πλεχκα, νπιηζκέλν κε ηα φ-
πια εθείλα πνπ ν πνιηηηζκφο θαη ν 
νπκαληζκφο ηνπ εμαζθαιίδεη. Σφηε ε 
θισλνπνίεζε ζα γίλεη κηα αθφκε 
δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ 
νπκαληζκνχ. 

(Ν. Μαηζαληψηεο, 11-1-1998) 
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▶ Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ζηελ 

πξψηε παξάγξαθν φηη νξγαλψλεη 
ην θείκελν ζε ηξία κέξε. Να ελην-
πίζεηε ηα κέξε απηά θαη λα δψζεηε 
ηνπο θαηάιιεινπο πιαγηφηηηινπο. 
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▶ Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ 

πξψηε θαη ηε δεχηεξε παξάγξαθν 
θαη λα πξνηείλεηε κηα δηαθνξεηηθή 
παξαγξαθνπνίεζε ρσξίδνληαο ην 
θείκελν ζε κηθξφηεξεο παξαγξά-
θνπο. ηελ πεξίπησζε απηή θξν-
ληίζηε λα θάλεηε, επίζεο, ηηο επεκ-
βάζεηο πνπ λνκίδεηε φηη ρξεηάδν-
ληαη, π.ρ. πξνζζήθε δηαξζξσηηθψλ 
ιέμεσλ/ θξάζεσλ, γηα λα εμαζθαιη-
ζηεί ε ζπλνρή κεηαμχ ησλ παξα-
γξάθσλ. 

▶ Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν 

θξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εηζαγσ-
γηθά θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηε ρξή-
ζε ησλ εηζαγσγηθψλ. 

▶ ε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 

ν ζπγγξαθέαο πηνζεηεί έλα έληνλα 
θξηηηθφ χθνο. Να εληνπίζεηε ηα 
ζεκεία απηά θαη λα πξνζέμεηε ηηο 
ιέμεηο /θξάζεηο πνπ πξνζδίδνπλ 
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έκθαζε ζηελ θξηηηθή ηνπ. Ννκίδεηε 
φηη δηθαηνινγείηαη ε πηνζέηεζε ελφο 
ηέηνηνπ χθνπο; 

▶ Γνθηκάζηε λα αλαδηαηππψζεηε 

πξνθνξηθά ή γξαπηά ηελ αλαζθεπή 
ηεο άπνςεο φηη ε θισλνπνίεζε 
πξνζβάιιεη ηελ αλζξψπηλε αμην-
πξέπεηα (§2 θαη 3). Πξνζέμηε φηη ν 
ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα 
κέζα πεηζνχο, φπσο επηρεηξήκαηα, 
παξαδείγκαηα θαη επηζηεκνληθά 
ηεθκήξηα. 

▶ Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ κπν-

ξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θισ-
λνπνίεζε; Αλάπηπμε ηηο ζθέςεηο 
ζνπ κε βάζε φζα αλαθέξνληαη ζην 
θείκελν θαη φζα επηπιένλ έρεηο 
ελδερνκέλσο ππφςε ζρεηηθά κε ην 
ζέκα. 

▶ Να ζπλνςίζεηο ηελ άπνςε ηνπ 

ζπγγξαθέα γηα ην ζέκα ηεο θισλν-
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πνίεζεο ζε έλα θείκελν (10 ζηί-
ρνπο). 

▶ Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη "ε 

άγλνηα πξνθαιεί θφβν θαη δεκηνπξ-
γεί πξνθαηαιήςεηο. Δίλαη ζπλεπψο 
αλάγθε λα εμνηθεηψλεηαη ε θνηλσλία 
κε ηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, 
γηα λα κε ηα θνβάηαη". (ην ηκήκα 
απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην απφ-
ζπαζκα) Πνηεο πιεξνθνξίεο α-
ληιήζαηε εζείο απφ ην θείκελν; αο 
βνήζεζαλ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα 
απαιιαγείηε απφ θάπνηνπο θφβνπο 
ή απφ θάπνηα πξνθαηάιεςε; 

▶ Να αλαπηχμεηε ζε έλα θείκελν (2 

ζειίδσλ πεξίπνπ) ηε θξάζε ηνπ 
ζπγγξαθέα: "Ζ άγλνηα πξνθαιεί 
θφβν θαη δεκηνπξγεί πξνθαηαιή-
ςεηο". ην θείκελν ζαο πξνζπαζή-
ζηε λα δηεξεπλήζεηε ηελ ηζρχ ηεο 
παξαπάλσ άπνςεο ζε δηάθνξνπο 
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ηνκείο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσ-
ληθήο δσήο, αθνινπζψληαο ηνλ ηξφ-
πν αλάπηπμεο ελφο δνθηκίνπ. 

▶ α) ληεληεξκηληζκόο, νπκαληζκόο: 

αλαδεηήζηε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε 
ζεκαζία ησλ ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα 
ιεμηθνχ. 

β) ζλεζηγελήο, θπνθνξώ-νύκαη, 

εκθπζώ, θαηαξξίπησ, ηξαπκαηί-
δσ: λα ζπδεηήζεηε ηε κεηαθνξηθή 
ρξήζε ησλ ιέμεσλ, λα ηηο ζπλδπά-
ζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο π.ρ. 
ζλεζηγελήο ππφζεζε, εκθπζψ πά-
ζνο, θαηαξξίπησ κηα ζεσξία θηι, 
θαη λα ζρεκαηίζεηε θξάζεηο. 
γ) ρξεζηκνπνηήζηε ζε θξάζεηο ηα 
παξαθάησ νλνκαηηθά ζχλνια: 

επίκαρν ζέκα, γεληθόινγε δηαθή-
ξπμε, αλαζρεηηθόο κεραληζκόο, 
αλαζηξέςηκε πνξεία, απνδεθηή 
εθαξκνγή. 
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▶ Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο ππνγξακ-

κηζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο ηζνδχλα-
κεο ιέμεηο / εθθξάζεηο : 

...δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα πξνζθύ-
γεη ζηελ θισλνπνίεζε 

...ππνλνκεύεη ην κέιινλ ηνπο 

...ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα επηειί-
δεηαη θαζεκεξηλά ζε παγθφζκηα 
θιίκαθα 

...δελ πξέπεη λα αλαζηαιεί ε επη-
ζηεκνληθή πξφνδνο 

...νη βηνεζηθέο επηηξνπέο πξέπεη λα 

επηθεληξσζνύλ ζε εμειίμεηο 

β) Να ζπλδπάζεηε ηηο ππνγξακκη-
ζκέλεο ιέμεηο κε άιιεο θαηάιιειεο, 
γηα λα ζρεκαηίζεηε δηθέο ζαο θξά-
ζεηο π.ρ. πξνζθεχγσ ζε δηεζλή νξ-
γαληζκφ, ζε δηθεγφξν θηι., αλα-
ζηέιισ ηελ απεξγία, ηε ιεηηνπξγία, 
ηελ έθδνζε εληχπνπ θηι, ππνλν-
κεχσ ην θχξνο, ηε ζέζε θάπνηνπ, 
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ηελ νηθνλνκία θηι., επηθεληξψλσ ην 
ελδηαθέξνλ, ηελ πξνζνρή κνπ θηι. 

▶ Γηαβάζηε ην παξαθάησ απφζπα-

ζκα πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα άιιν ε-
πίηεπγκα ηεο βηνηερλνινγίαο. 

Ζ γνληδηαθή ηαπηόηεηα ζε 
κηθξνηζίπ 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ πξόνδνη όκσο ζηε 
γξήγνξε αλάιπζε ηνπ γνληδηώκαηνο, 
θαζώο θαη ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ 
ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 
ηελ θαηαλνκή ησλ γνληδίσλ ζηνλ 
πιεζπζκό, εθηηκάηαη πσο ζα επηηξέ-
ςνπλ ζηνπο επηζηήκνλεο λα ειέγ-
ρνπλ θάζε αζζελή γηα δεδνκέλα γν-
λίδηά ηνπ θαη λα γλσξίδνπλ πνην είλαη 
ην θαηαιιειόηεξν θάξκαθν γη' απ-
ηόλ. Η θαηαζθεπή αλάινγσλ κηθξν-
ηζίπ απαηηεί έιεγρν κεγάισλ ηκεκά-
ησλ ηνπ πιεζπζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα 
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εληνπηζζνύλ νη πνηθηινκνξθίεο ζηελ 
αιιεινπρία ησλ γνληδίσλ. Ταπηόρξν-
λα, ε ζπιινγή ηέηνηνπ είδνπο πιεξν-
θνξηώλ γηα ην γνληδίσκα ζπγθεθξηκέ-
λσλ αηόκσλ αλνίγεη ην θνπηί ηεο 
Παλδώξαο ζε ό,ηη αθνξά εζηθά δεηή-
καηα. Υπάξρεη πάληα θίλδπλνο ε 
πιεξνθνξία λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 
ηξόπν κε ρξεζηό. Ωζηόζν, επηρεηξε-
καηνινγεί ν Κνέλ "ε κάρε πξέπεη λα 
δηεμαρζεί ελαληίνλ ηεο θαθήο ρξή-
ζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη όρη ελαληί-
νλ ηεο επηζηήκεο". 

▶ θεθηείηε θαη ζπδεηήζηε ηηο επη-

πηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζηε 
δσή ηνπ αλζξψπνπ ε αλάιπζε ηνπ 
γνληδηψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ζθε-
θηείηε κε πνηνπο ηξφπνπο νη πιε-
ξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γελεηηθά 
καο ζηνηρεία κπνξνχλ λα επεξεά-
ζνπλ ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζηνλ ην-
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κέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αζθάιη-
ζεο ηνπ εξγαδφκελν ή πνηα πξν-
βιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ α-
πφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο ζρέ-
ζεηο ελφο δεπγαξηνχ. 
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Φπρνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο 
επηζεκάλζεηο γηα ηελ ρξήζε ηεο 
πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

■ Σν παξαθάησ θείκελν είλαη έλα 

επηζηεκνληθφ άξζξν πνπ βαζίδεηαη 
ζε εηζήγεζε πνπ παξνπζηάζηεθε 
ζηελ Γ' εθδήισζε ηνπ Γηεζλνχο 
Κέληξνπ Φηινζνθίαο θαη Δπηζηεκν-
ληθήο Έξεπλαο (26-27/10/1991). Σν 
θείκελν δεκνζηεχηεθε ζηα πξαθηηθά 
ηεο εθδήισζεο πνπ εθδφζεθαλ ζε 
βηβιίν κε ηνλ ηίηιν "Φηινζνθία θαη 
πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε". 
Σν άξζξν απηφ δηαθέξεη, επνκέλσο, 
απφ ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη 
ζηηο εθεκεξίδεο, ηα νπνία, φπσο 
είδακε, ζρνιηάδνπλ ή αλαιχνπλ θά-
πνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ηεο ε-
πηθαηξφηεηαο κε ζθνπφ ηελ ελεκέ-
ξσζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 
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επξχηεξνπ θνηλνχ. Πξφθεηηαη γηα έ-
λα επηζηεκνληθφ άξζξν πνπ παξα-
θνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο 
πάλσ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ην-
κέα θαη πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε 
αλαγλψζηεο κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ 
θαη γλψζεηο. Γηαβάζηε ην θείκελν 
πξνζεθηηθά θαη απαληήζηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 
 
1     Ζ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο 
ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζπίηη θαη 
ζηε ζρνιηθή ηάμε έρεη κηα ηζηνξία 
πεξίπνπ δχν (2) δεθαεηηψλ ζε ηε-
ρλνινγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο. ηε 
ρψξα καο παξαηεξείηα ηα ηειεπηαί-
α ιίγα ρξφληα έλα απμαλφκελν ελ-
δηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξν-
θνξηθήο ζε επίπεδν ηφζν αλεπίζε-
κν -αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ- φζν 
θαη επίζεκν, δειαδή ζε επίπεδν 
πνιηηείαο. ιν θαη πεξηζζφηεξεο 
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νηθνγέλεηεο θαίλεηαη λα απνθηνχλ 
γηα ηα παηδηά ηνπο ειεθηξνληθνχο 
ππνινγηζηέο (Ζ/Τ, computers). Γελ 
είκαη ζίγνπξνο αλ ε έθηαζε θαη ε 
δηάξθεηα απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο 
είλαη αλάινγεο κε ηελ πξνζπκία, κε 
ηελ νπνία απνθηψληαη απηέο νη ζπ-
ζθεπέο (πξβι. ρξήζε video, αξρέο 
δεθαεηίαο '80). Απφ ην άιιν κέξνο, 
ε πνιηηεία έρεη εμαγγείιεη ηελ εηζα-
γσγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 
ζηα ζρνιεία κε απξνζδηφξηζηα 
αθφκε απνηειέζκαηα. 
2     Ζ εηζήγεζε απηή αλαθέξεηαη 
ζηε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο 
ηεο πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν. Θα 
κηιήζσ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ειε-
θηξνληθνχ ππνινγηζηή (Ζ/Τ) ζηελ 
εθπαίδεπζε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 
επηζεκάλσ εθείλα ηα ζεκεία πνπ 
δελ έρνπλ κειεηεζεί ζην βαζκφ πνπ 
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ζα 'πξε-
πε, απφ 
ηε ζθν-
πηά ηεο 
Δμειη-
θηηθήο 
Φπρν-
ινγίαο. Σν εξψηεκά κνπ δελ είλαη 
πνην πξφγξακκα είλαη θαιχηεξν ή 
απνηειεζκαηηθφηεξν, αιιά αλ ζηε 
ρξήζε ηνπ Ζ/Τ έρνπλ ιεθζεί ππφςε 
φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
παηδηνχ -θαη φρη κφλνλ ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο ηνπ κέζνπ 
παηδηνχ- ψζηε λα γίλεη απηή ε δξα-
ζηεξηφηεηα ειθπζηηθή, επράξηζηε, 
απνδνηηθή, αιιά θαη λα πξνάγεη 
ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζην ζπ-
λαηζζεκαηηθφ, ην γλσζηηθφ, ηνλ ςπ-
ρνθνηλσληθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα 
ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ζρεηηθή βη-
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βιηνγξαθία είλαη θαη δηεζλψο ζρεηη-
θά ιίγε θαη απνζπαζκαηηθή θαη πν-
ιχ ιηγφηεξε ζηε ρψξα καο. 
3     Ζ ειεθηξνληθή ηερλνινγία, ελφο 
computer, ρξεζηκνπνηείηαη - ή κπν-
ξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηξεηο (3) 
θπξίσο ηξφπνπο: (1) Γηα ηελ επεμεξ-
γαζία θεηκέλνπ (word processing), 
(2) γηα πξνγξακκαηηζκφ (program-
ming) θαη (3) γηα ηε δηδαζθαιία ζρν-
ιηθψλ καζεκάησλ (computer-assi-
sted instruction). 
4     ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ ν 
Ζ/Τ απνηειεί ην κέζν, γηα λα γξαθεί 
θαη λα ηππσζεί έλα θείκελν. Ζ ρξή-
ζε απηή κπνξεί λα αξρίζεη απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ην παηδί έρεη θαηαθηήζεη 
έλα κίληκνπκ ηεο δεμηφηεηαο γηα α-
λάγλσζε θαη γξαθή. Χζηφζν, ε 
πξψηκε εηζαγσγή ηεο επεμεξγαζί-
αο θεηκέλνπ ζην ζρνιείν κπνξεί λα 
κελ είλαη επηζπκεηή, γηαηί ίζσο ε-
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κπνδίδεη ηελ εμέιημε ησλ ιεπηψλ θη-
λεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ. Δί-
λαη ζίγνπξα έλα ζέκα πνπ απαηηεί 
πεξαηηέξσ έξεπλα. Πάλησο, γηα ην 
παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ δηα-
βάδεη θαη γξάθεη θαιά, ε επεμεξγα-
ζία θεηκέλνπ ηνπ επηηξέπεη λα πεη-
ξακαηίδεηαη κε γξάκκαηα θαη ιέμεηο: 
λα γξάθεη ειεχζεξα, λα αλαπηχζζεη 
ηηο ηδέεο ηνπ, έρνληαο επίγλσζε φηη 
κπνξεί αξγφηεξα λα "μαλαδεί" ην 
θείκελν θαη λα επηθέξεη φπνηεο θαη 
φζεο αιιαγέο επηζπκεί (Lewin, Bo-
ruta and Vasconellos, 1983). 
5     Ζ δπλαηφηεηα γηα θαηαζθεπή 
πξνγξακκάησλ κε ηνλ Ζ/Τ είλαη απ-
ηή πνπ έρεη αμηνπνηεζεί ιηγφηεξν α-
πφ ηελ πξνεγνχκελε. Κη φκσο, εί-
λαη ε ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξεη 
πεξηζζφηεξν ζην παηδί ηελ αίζζε-
ζε φηη ειέγρεη ηε ζπζθεπή απηή, α-
θνχ είλαη ν ίδηνο πνπ ηεο «ππαγν-
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ξεχεη» ηη αθξηβψο λα θάλεη. Έξεπλεο 
έρνπλ δείμεη φηη αθφκε θαη παηδηά 
πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ (θά-
ησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ δα-
ζθάισλ ηνπο) λα πξνγξακκαηίζνπλ 
έλαλ computer θαη απηφ ηνπο βνε-
ζάεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 
(Degelman et al, 1986). Μάιηζηα, έ-
ρεη βξεζεί φηη παηδηά 9-11 εηψλ κπν-
ξνχλ, πάιη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 
λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο ηεο αθαη-
ξεηηθήο ινγηθήο, θάηη πνπ θαλνληθά 
ζεσξείηαη επίηεπγκα κεηαγελέζηεξν 
ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ. 
Σέηνηα επξήκαηα είλαη αζθαιψο ελ-
ζαξξπληηθά, αιιά ζεσξψ πσο πξέ-
πεη λα αληηκεησπηζζνχλ πεξηζζφ-
ηεξν σο δηεξεπλεηηθά ησλ δπλαην-
ηήησλ ηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ, παξά 
σο απνιχησο ζαθή θαη νξηζηηθά. 
6     Δθείλν πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 
ζίγνπξν θαη αμηνπνηήζηκν είλαη ην 
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εμήο: Δπεηδή ν πξνγξακκαηηζκφο 
ηνπ Ζ/Τ πξνυπνζέηεη φηη ην παηδί 
είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθαιχπηεη 
ηα ιάζε ηνπ γηα λα θάλεη ην πξφ-
γξακκα λα ιεηηνπξγήζεη, ε δηαδηθα-
ζία απηή βνεζάεη ην παηδί λα έρεη α-
λά πάζα ζηηγκή επίγλσζε ησλ λνε-
ηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ ζηε ιχζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ είλαη κηα 
κεηαγλσζηηθή ηδηφηεηα θαη γλσξί-
δνπκε πσο ε κεηα-γλψζε είλαη έλα 
ψξηκν αλαπηπμηαθφ επίηεπγκα ηνπ 
παηδηνχ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ειέγ-
ρεη ηηο ίδηεο ηηο λνεηηθέο ηνπ ιεηηνπξ-
γίεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Ζ 
ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζηνλ ηνκέα απηφλ εί-
λαη θαη επηζπκεηή θαη σθέιηκε. 
7    Ζ ηξίηε, αιιά φρη ιηγφηεξν ζε-
καληηθή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, είλαη ε κε-
ζσ απηνχ δηδαζθαιία καζεκάησλ 
ζην ζρνιείν, φπνπ ηα παηδηά απν- 
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θηνχλ λέεο γλψζεηο ή θαη αζθνχλ 
ηηο ήδε απνθηεκέλεο. Δίλαη ν ηνκέ-
αο κε ηηο πεξηζζφηεξεο ίζσο δπλα-
ηφηεηεο, ηνπιάρηζηνλ απφ άπνςε 
απηψλ, άκεζσλ απνηειεζκάησλ 
ζηε κάζεζε. πγρξφλσο, φκσο, εί-
λαη ν ηνκέαο κε ηα πεξηζζφηεξα 
πξνβιήκαηα, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ 
έλλνηα φηη πνιιά πνπ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ δελ έρνπλ γίλεη. 
8     Ο θεληξηθφο 
φξνο πνπ ζα 
κπνξνχζε λα 
ζπλνςίζεη ηα 
πξνβιήκαηα 
απηά θαη ηηο ει-
ιείςεηο ζηε ρξή-
ζε ηνπ Ζ/Τ σο 
δηδαθηηθνχ κε-
ζνπ είλαη ν φξνο αηνκηθέο δηαθν-
ξέο, δηαθνξέο δειαδή κεηαμχ ησλ 
παηδηψλ ζε κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηη-
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θψλ, φπσο ζα δνχκε ακέζσο. Σα 
παηδηά κηαο ζρνιηθήο ηάμεο έρνπλ 
αζθαιψο πνιιά θνηλά ραξαθηεξη-
ζηηθά, αιιά έρνπλ θαη αμηνζεκεί-
σηεο δηαθνξέο. Σν ζέκα ησλ ηδηαίηε-
ξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παηδηνχ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην θξηζηκφ-
ηεξν ζηνηρείν πνπ ζα θαζνξίζεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφ-
ηεηα ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο 
ζηελ εθπαίδεπζε. Ο δάζθαινο κπν-
ξεί λα επηθέξεη φιεο εθείλεο ηηο ηξν-
πνπνηήζεηο ζηε δηδαθηηθή ηνπ κε-
ζνδν, π.ρ. φηαλ δηαπηζηψζεη φηη θά-
ηη δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο 
καζεηέο ηνπ, ή φηη δελ πξνρσξνχλ 
φινη νη καζεηέο ηνπ κε ηνλ ίδην ξπζ-
κφ. Αθνχ ν Ζ/Τ δελ κπνξεί λα θάλεη 
θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα πξνγξακ-
καηηζζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε 
λα αληαπνθξίλεηαη, φζν γίλεηαη, 
ζηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη 
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αδπλακίεο θάζε καζεηή. Έηζη, ελδεη-
θηηθά, έλα πξφγξακκα κπνξεί λα εί-
λαη αξθεηά επέιηθην θαη λα πξνζθέ-
ξεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα 
πξνρσξεί κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη 
λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ ηξνπνπνηή-
ζεηο ζηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθνί 
απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκη-
νπξγνχλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο αλά-
κεζα ζηα παηδηά. 
9     Δίλαη αιήζεηα φηη ζην ζέκα ηεο 
ειηθίαο, κηα ζρνιηθή ηάμε δελ έρεη 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Τπάξρνπλ, 
εμάιινπ, πξνγξάκκαηα πνπ απεπ-
ζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο 
θαη ρξεζηκνπνηνχλ πιηθφ θαη δηαδη-
θαζίεο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο ζηε 
κία παξά ζηελ άιιε ειηθία. Καιφ, 
σζηφζν, είλαη λα ππελζπκίζνπκε 
εδψ φηη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο 
παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζε κνξθέο 
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γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παη-
δηνχ, φπσο είλαη νη εκπξφζεηεο 

ζθφ-
πηκεο α-
ληηιεπηη-
θέο δηα-
δηθαζίεο, 
ε εζηία-
ζε ηεο 
πξνζν-
ρήο θαη ε 
ρσξεηη-
θφηεηα 

ηεο κλήκεο. 
10     Δθεί φπνπ νη δηαθνξέο είλαη ε-
ληνλφηεξεο είλαη ζηε λνεηηθή ειηθία 
ησλ παηδηψλ. Με ηνλ φξν "λνεηηθή 
ειηθία" ελλννχκε ην επίπεδν ησλ 
λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ, 
άζρεηα απφ ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ε- 
ιηθία (Παξαζθεπφπνπινο, 1992). Ζ 
ρξνλνινγηθή ειηθία κπνξεί λα ζπ- 
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κπίπηεη ή φρη κε ηε λνεηηθή ειηθία 
(κπνξεί λα είλαη π-
ςειφηεξε ή ρακε-
ιφηεξε). Έλα πα-
ξάδεηγκα: Έλαο 
καζεηήο 14 εηψλ 
αλακέλεηαη λα ιεη-
ηνπξγεί λνεηηθά 
ζην επίπεδν ησλ ηππηθψλ ινγηθψλ 
πξάμεσλ, δειαδή λα είλαη ζε ζέζε 
λα ρεηξίδεηαη φρη κφλν ζπγθεθξηκέλα 
δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο ηνπ, αιιά 
θαη αθεξεκέλα, αθαηξέζεηο δειαδή 
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γλσξίδνπκε, 
σζηφζν, φηη δελ θαηαθηνχλ απηφ ην 
αλψηαην επίπεδν ζθέςεο φινη νη έ-
θεβνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κφλνλ 
έλαο (1) ζηνπο ηξεηο (3) ελειίθνπο 
ηειηθά θαηέρεη πιήξσο ηελ ηθαλφ-
ηεηα γηα ηππηθή αθαηξεηηθή ζθέςε 
(Dulit, 1975). 
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11 Έλαο άι-
ινο παξάγσλ 
αηνκηθψλ δηα-
θνξψλ είλαη ην 
θχιν. ζνλ α-
θνξά ηε ρξήζε 
ηνπ Ζ/Τ, έρνπκε 
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία 
ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία αγφξηα θαη 
θνξίηζηα δείρλνπλ ην ίδην ελδηαθέ-
ξνλ γηα ελαζρφιεζε κε ηνλ Ζ/Τ 
(Campbell and Schwartz, 1986). 
Χζηφζν, ε πξνζπκία ησλ θνξηηζηψλ 
γηα "δνπιεηά" κε ηνλ computer ζηε 
ζπλέρεηα κεηψλεηαη. Δηδηθά ζηα δηά-
θνξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα (κε ζέ-
καηα πνιέκνπ θαη βίαο) ν Ζ/Τ πξν-
ζειθχεη ειάρηζηα ηα θνξίηζηα, θαη 
απηφ ίζσο λα ηα νδεγεί ζε κηα γελη-
θφηεξε αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηνλ 
Ζ/Τ. Απφ ην άιιν κέξνο, ππάξρεη 
θαη ε ππφζεζε φηη ε αξλεηηθή απηή 
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ζηάζε ησλ θνξηηζηψλ ζρεηίδεηαη κε 
ην φηη έρνπλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα α-
γφξηα, ζρεηηθά κηθξφηεξεο επηδφ-
ζεηο ζηα καζεκαηηθά θαη ζε έλλνηεο 
θαηάλφεζεο ηνπ ρψξνπ. Πάλησο ζα 
πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε ελαζρφιε-
ζε ησλ θνξηηζηψλ κε ηνλ Ζ/Τ γηα ην 
ιφγν φηη, φηαλ ην θάλνπλ, είλαη ην ί-
δην απνηειεζκαηηθά κε ηα αγφξηα 
(Lockheed, 1985). 
12    Ο ςπρνθνηλσληθφο ηνκέαο 
ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ πξέπεη 
λα παίδεη επίζεο θάπνην ξφιν ζηε 
ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα καζεζηαθνχο ή 
ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο. Σα εξσηή-
καηα εδψ είλαη δχν: (α) Μήπσο νη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ζ/Τ είλαη ηφζν 
ζπλαξπαζηηθέο πνπ απνξξνθνχλ 
ην παηδί θαη ην απνζπνχλ απφ άι-
ιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο; θαη 
(β) Μπνξνχλ ηα παηδηά λα αθνινπ-
ζνχλ έλα πξφγξακκα δηδαθηηθφ κε 
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ηνλ Ζ/Τ ιεηηνπξγψληαο σο νκάδα; 
ρεηηθά κε ην πξψην εξψηεκα: Σα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ζ/Τ είλαη ζπ-
λαξπαζηηθά αιιά φρη ηφζν, ψζηε λα 
απνηξέπεη ην παηδί απφ ην λα παί-
δεη π.ρ. κε άιια παηδηά (Campbell 
and Schwartz, 1986). Ζ απάληεζε 
ζην δεχηεξν εξψηεκα είλαη κελ ζεηη-
θή, αιιά ην ζέκα ρξεηάδεηαη πεξαη-
ηέξσ δηεξεχλεζε. Φαίλεηαη πσο ηα 
παηδηά κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη 
κε ηνλ computer ζε νκάδεο, αιιά 
δελ είλαη αθξηβψο γλσζηή νχηε ε α-
πνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκαδηθήο 
απηήο δνπιεηάο νχηε ν ξφινο ηνπ 
παηδηνχ ζηελ νκάδα. 
13     Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφ-
ηεηαο, φπσο ε εζσζηξέθεηα-εμσ-
ζηξέθεηα θαη ν ελδνπξνζσπηθφο- 
εμσπξνζσπηθφο έιεγρνο ηνπ παη-
δηνχ είλαη πνιχ πηζαλφ φηη επεξεά-
δνπλ ηε ζηάζε πξνο ηνλ Ζ/Τ θαη ηε 
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ζπρλφηεηα ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ 
παηδηνχ κε απηφ ην κέζνλ. Δ-πεηδή 
ε ζπζηεκαηηθή θαη επηηπρήο ρξήζε 
ηνπ Ζ/Τ, φπνπ ην παηδί κα-ζαίλεη λα 
δίλεη εληνιέο θαη λα θάλεη ηνλ Ζ/Τ 
λα "δνπιεχεη" γηα ην ίδην, δίλεη ζην 
παηδί ηελ αίζζεζε φηη "ειέγρεη" ην 
πεξηβάιινλ ηνπ, ππνπηεχνκαη φηη 
κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα 
είλαη πνιχ επεξγεηηθή γηα έλα παηδί 
κε έληνλν εμσπξνζσπηθφ έιεγρν. 
14     Έλαο ζπλαθήο παξάγσλ δηα-
θνξνπνίεζεο ησλ παηδηψλ είλαη ην 
γλσζηηθφ ηνπο ζηηι, ν ηξφπνο δε-
ιαδή κε ηνλ νπνίν αληηδξνχλ ζηα 
πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Τπάξ-
ρνπλ παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα 
εζηηάζνπλ εχθνια ηελ πξνζνρή 
ηνπο ζηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ελφο εξεζίζκαηνο (νη δηάρπηνη ηχ-
πνη). Άιια παηδηά αληηδξνχλ ακέ-
ζσο θαη ρσξίο αλαζηνιέο ζε έλα 
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εξέζηζκα-εξψηεζε (παξνξκεηηθνί 
ηχπνη), ελψ θάπνηα άιια αληηδξνχλ 
αξγφηεξα θαη κεηά απφ αξθεηή ζθέ-
ςε (δηαζθεπηηθνί ηχπνη). Απηφο ν 
ηδηαίηεξνο ηξφπνο αληίδξαζεο ησλ 
παηδηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ηφζν ζηελ θαηαζθεπή, φζν 
θαη ζηελ εθαξκνγή δηδαθηηθψλ 
πξνγξακκάησλ κε Ζ/Τ, ηδηαίηεξα 
φηαλ ηα εξεζίζκαηα είλαη ζχλζεηα 
θαη φηαλ ππνινγίδεηαη ζηε ξνή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ν ρξφλνο αληίδξα-
ζεο ηνπ καζεηή. 

 
15     Αλ ζέινπκε λα ελεξγνπνηή-
ζνπκε έλα παηδί ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ 
γηα καζεζηαθνχο ζθνπνχο, ζα πξέ-
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πεη λα ηνπ δψζνπκε θίλεηξα. Καη ζα 
είκαζηε ζε ζέζε λα ηνπ πξνζθέ-
ξνπκε ηα θαιχηεξα θίλεηξα φηαλ: 
(α) Μειεηήζνπκε ηε λνεηηθή παξά-
ζηαζε (representation) πνπ έρεη ην 
παηδί γηα ηνπο Ζ/Τ θαη ηε λέα ηερλν-
ινγία γεληθφηεξα, ηε ζηάζε ηνπ α-
πέλαληη ηεο, ηη πεξηκέλεη απφ απηήλ 
θαη αλ ηε ζεσξεί π.ρ. έλα εξγαιείν, 
έλα ζπκπιήξσκα, κηα πνιπηέιεηα, 
έλαλ ζχληξνθν παληνδχλακν, 
θ.ν.θ. Γελ έρσ δεη πνιιή έξεπλα 
ζηνλ ηνκέα απηφ πνπ ηνλ ζεσξψ 
πνιχ ζεκαληηθφ, (β) Σν δεχηεξν 
πξάγκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αχ-
μεζε ησλ θηλήηξσλ ζην παηδί είλαη 
λα έρνπκε πξνγξάκκαηα πνπ ζα: 

-Δίλαη ειθπζηηθά (π.ρ. σο πξνο ην 
ζέκα). 

-Έρνπλ ζαθήλεηα. 
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-Δίλαη, σο πξνο ηα ζέκαηά ηνπο θαη 
ηελ ηερληθή ηνπο, ζπλδεδεκέλα κε 
ηελ πξαγκαηηθή δσή. 

-Αληαπνθξίλνληαη ζηα παηδηθά ελ-
δηαθέξνληα. 

-Έρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ «λένπ», 
ηνπ θαηλνχξηνπ, ηνπ απξνζδφθε-
ηνπ. 

-Πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 
ηνπ παηδηνχ, επηηξέπνληάο ηνπ λα 
δνθηκάδεη, λα πεηξακαηίδεηαη. 

-Πξνζθέξνπλ μεθάζαξεο απαληή-
ζεηο ζην καζεηή θαη ηνπ αλαθνη-
λψλνπλ ηελ επηηπρία ηνπ. 

-Πεξηιακβάλνπλ φζν γίλεηαη κεγα-
ιχηεξν κέξνο ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ 
παηδηνχ (αηζζήζεηο, θηλήζεηο). 

16     Έλα άιιν ζέκα πνπ ζέισ λα 
ζίμσ είλαη ην κνξθσηηθφ-νηθνλνκη-
θφ-πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ παη-
δηψλ (ηεο νηθνγέλεηαο νπζηαζηηθά), 
φρη απιψο σο έλαλ παξάγνληα δηα-
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θνξνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, αιιά 
θπξίσο σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 
ηνπο κεηψλεη ή ηνπο απμάλεη ηε δπ-
λαηφηεηα ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο 
ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Καη εδψ ηίζε-
ηαη ην απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζέ-
κα ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 
ησλ γνλέσλ. Αλ ππάξρεη ν compu-
ter ζην ζρνιείν -θαη δελ μέξσ πφζν 
γξήγνξα θαη ζε πφζα θαη πνηα ζρν-
ιεία ζα ππάξρεη- ζα πξέπεη λα π-
πάξρεη θαη ζην ζπίηη γηα "θαη' νί-
θνλ" εξγαζία. Αλ λαη, ζε πφζα ζπί-
ηηα ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα; Αι-
ιά θαη φηαλ ππάξρεη ε νηθνλνκηθή 
δπλαηφηεηα αγνξάο, ζα πξέπεη, γηα 
ηελ αμηνπνίεζή ηνπ, λα ιπζνχλ ζέ-
καηα, φπσο ε άξλεζε ή ε πξνζπκί-
α, ε γλψζε ή ε άγλνηα, ε δπλαηφηε-
ηα ή ε αδπλακία ησλ γνλέσλ λα δη-
επθνιχλνπλ ην παηδί. Δξσηήκαηα 
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ηέηνηα δελ έρνπλ ζρεδφλ ή θαζφινπ 
απαληεζεί νχηε δηεζλψο. 
17     Πέξα απφ ηνπο γνλείο, έλαο ε-
λήιηθνο πνπ ε παξνπζία ηνπ θαη 
κφλν έρεη θαίξηα ζεκαζία ζηε ρξή-
ζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζην ζρν-
ιείν είλαη ν δάζθαινο. Ο ξφινο ηνπ 
δαζθάινπ ηεο ηάμεο είλαη ζχλζεηνο. 
Αζθαιψο εθείλνο επνπηεχεη ηε κα-
ζεζηαθή δηαδηθαζία, αθνχ ρξεζηκν-
πνηεί ηνλ Ζ/Τ σο κέζν γηα λα δηδά-
μεη θάηη ζηνπο καζεηέο. Δίλαη εθεί-
λνο επίζεο ν νπνίνο κπνξεί λα αμη-
νινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ηνλ έιεγρν ηνπ 
επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ ησλ καζε-
ηψλ ηνπ. Αιιά εθεί φπνπ ε ζπκβνιή 
ηνπ δαζθάινπ είλαη πξαγκαηηθά πν-
ιχηηκε είλαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πνξεία 
θαη πξφνδν ηνπ θάζε καζεηή, είηε 
δνπιεχεη κφλνο ηνπ κε ηνλ Ζ/Τ είηε 
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κέζα ζε κηα νκάδα, ψζηε λα επεκ-
βαίλεη εμηζνξξνπεηηθά-δηνξζσηηθά, 
φηαλ θαη φπνπ ππάξρεη αλάγθε, γηα 
λα θαιπθζνχλ θελά, αδπλακίεο ή 
παξαιείςεηο ζηε καζεζηαθή δηαδη-
θαζία. 
18     ζνλ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή 
ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ κε-
ζσ Ζ/Τ, ε εκπεηξία ηνπ δηδάζθν-
ληνο είλαη ην ίδην πνιχηηκε. Απηφο 
ζα παξάζρεη ηηο εγθπξφηεξεο πιε-
ξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αλά 
κάζεκα θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ ν-
πνίν βιέπεη ηε ξνή ησλ καζεκάησλ 
ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ζα 
θαζνξίζεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζπλή-
ζσο θαηά-λννχληαη δχζθνια απφ 
ηελ ηάμε. ιεο απηέο νη πιεξνθν-
ξίεο ζα θαηαζηήζνπλ έλα πξφγξακ-
κα Ζ/Τ πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθφ. 
Καη γηα λα ζπλνςίζσ: 
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19     Έλα πξφγξακκα δηδαθηηθφ κε 
Ζ/Τ, πνπ έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φηη 
ην παηδί δελ είλαη απιψο κηα ζθε-
πηφκελε κεραλή, αιιά έλα αλα-
πηπζζφκελν άηνκν πνπ έρεη ζπλαη-
ζζήκαηα, θίλεηξα, έλαλ δηθφ ηνπ 
ηξφπν αληίδξαζεο, πνπ αλήθεη ζε 
κηα νκάδα κε θάπνηνλ ξφιν, πνπ 
πξνέξρεηαη απφ κηα νηθνγέλεηα κε 
δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, έλα πξφ-
γξακκα πνπ επηθπιάζζεη έλαλ ε-
λεξγφ ξφιν ζην δάζθαιν, αμηνπνηεί 
ηελ εκπεηξία ηνπ θαη θαζηζηά ηε δη-
δαζθαιία πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη 
δεκηνπξγηθή, είλαη εθείλν πνπ έρεη 
ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 
 
Ζ. Γ. Μπεδεβέγθεο, Φηινζνθία θαη 
πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε. 
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▶ Ση πξνζπαζεί λα επηζεκάλεη ν 

ζπγγξαθέαο ζην άξζξν ηνπ θαη 
πνην είλαη ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ 
ζέηεη πξνο δηεξεχλεζε; 

▶ Ννκίδεηε φηη ν ζπγγξαθέαο είλαη 

ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο ηεο πιε-
ξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε; Να 
δηθαηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο κε 
παξαπνκπέο ζην θείκελν. 

▶ πδεηήζηε, κε βάζε ηελ εκπεηξία 

ζαο, ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα φηη 
ην θχιν είλαη έλαο παξάγσλ αην-
κηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξέπεη λα 
ιεθζεί ππφςε γηα ηε ρξήζε ηνπ π-
πνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε. 

▶Πψο θξίλεηε ηελ άπνςε ηνπ ζπγ-

γξαθέα φηη ε εμσζηξέθεηα ή ε εζσ-
ζηξέθεηα επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ 
ρξήζηε κε ηνλ ππνινγηζηή; 

▶ ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν παξα-

ηεξνύκε θάπνηα από ηα ραξαθηε-
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ξηζηηθά ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ, 
όπσο ηελ πξνζεθηηθή ηεθκεξίσζε 
κηαο άπνςεο κε έγθπξα επηζηεκν-
ληθά δεδνκέλα, ηελ θξηηηθή ζηαζε 
απέλαληη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξα-
θία, ηελ επηδίσμε ηεο αληηθεηκε-
ληθόηεηαο. Ο ζπγγξαθέαο, πξάγ-
καηη, πξνζπαζεί ζπζηεκαηηθά λα 
ηεθκεξηψζεη ηελ θάζε άπνςή ηνπ, 
παξαπέκπνληαο ζε ζρεηηθέο έξεπ-
λεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, 
αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηηο έξεπλεο 
απηέο θαη εθθξάδεη ηηο επηθπιάμεηο 
ηνπ, φηαλ θξίλεη φηη έλα ζέκα δελ έ-
ρεη εμεηαζηεί πιήξσο θαη απαηηείηαη 
πεξαηηέξσ έξεπλα, γηα λα ζπλα-
ρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκα-
ηα. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν νξη-
ζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκα-
ηα. 

122 / 188 



► Ζ ζαθήλεηα θαη ε αθξίβεηα ζηε 

δηαηύπσζε είλαη δεηνύκελα ζηνλ 
επηζηεκνληθό ιόγν. Ο ζπγγξαθέαο 
ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ δηα-
ζαθελίδεη έλαλ φξν πνπ ρξεζηκν-
πνηεί ή επεμεγεί κηα ζθέςε ηνπ. 
Υξεζηκνπνηεί, επίζεο, πνιχ πξν-
ζεθηηθά ιέμεηο ή εθθξάζεηο κε ηηο 
νπνίεο δειψλεη κε αθξίβεηα "ηε 
ζηάζε" ηνπ απέλαληη ζην ζέκα πνπ 
ζίγεη (π.ρ. "αζθαιψο", "λα αληηκε-
ησπηζηνχλ πεξηζζφηεξν σο δηεξεπ-
λεηηθά" θηι.). Να επηζεκάλεηε θά-
πνηα παξαδείγκαηα γηα ηηο παξα-
πάλσ πεξηπηψζεηο. Πξνζέμηε ηδη-
αίηεξα κε πνηεο ιέμεηο/θξάζεηο δηα-
ηππψλεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ. 

▶ Ζ απζηεξή ινγηθή νξγάλσζε 

ραξαθηεξίδεη γεληθά έλα επηζηε-
κνληθό θείκελν. Να παξαηεξήζεηε 
θαη λα ζρνιηάζεηε ηελ νξγάλσζε 
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ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Δίλαη 
επδηάθξηηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ θεη-
κέλνπ (πξφινγνο, θχξην κέξνο, επί-
ινγνο); Μπνξείηε ζρεηηθά εχθνια 
λα ρσξίζεηε ην θείκελν ζε λνεκαηη-
θέο ελφηεηεο; 

▶ Πξνζπαζήζηε, ηψξα, λα απνδψ-

ζεηε κε έλα δηάγξακκα ηε ζπιινγη-
ζηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ν ζπγ-
γξαθέαο ζην θείκελν ηνπ. 

▶ Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεη-

κέλνπ ζε 20-25 ζεηξέο ή ζε 200-250 
ιέμεηο. 

▶ ε έλα επηζηεκνληθό θείκελν 

ζπλαληνύκε ζπρλά έλα εηδηθό ιε-
μηιόγην, δειαδή ηνπο εηδηθνύο ό-
ξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε. Να ζπγθε-
ληξψζεηε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην άξζξν απηφ. 
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Πνηνη απφ ηνπο φξνπο απηνχο λνκί-
δεηε φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 
θαη ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε; 

▶ Δξγαζηείηε ζε νκάδεο, γηα λα θα-

ηαξηίζεηε έλα ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε 
ηνπο ππνινγηζηέο. πγθεληξψζηε 
ιέμεηο/θξάζεηο θαη εηδηθνχο φξνπο 
θαη ζπδεηήζηε ηε ζεκαζία ηνπο, 
π.ρ. επεμεξγαζία θεηκέλνπ, πξν-
γξακκαηηζκφο ηνπ ππνινγηζηή, ιν-
γηζκηθφ, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, 
θπβεξλνρψξνο θηι. 

▶ Οη λένη ζηελ επνρή καο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εμνηθεησζνχλ απφ 
κηθξή ειηθία κε ηε ρξήζε ησλ ππν-
ινγηζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ελε-
ιίθνπο πνπ δελ είραλ αλάινγεο επ-
θαηξίεο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ζπ-
ρλά ην θαηλφκελν λα θαηέρνπλ νξη-
ζκέλνη λένη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 
θαη δεμηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφλ α- 
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πφ θάπνηνπο ελειίθνπο. πδεηήζηε 
ζρεηηθά κε ηηο ε-
πηδξάζεηο, αξλε-
ηηθέο θαη ζεηηθέο, 
πνπ κπνξεί λα έ-
ρεη ην θαηλφκελν 
απηφ ζηηο ζρέζεηο 
ησλ λέσλ κε ηνπο 
κεγαιχηεξνπο, 
γνλείο, δαζθά-
ινπο θαη άιινπο. Πνηα πξνβιήκαηα 
δεκηνπξγνχληαη ζηηο κεηαμχ ηνπο 
ζρέζεηο; Δίλαη δπλαηφλ, θαηά ηε 
γλψκε ζαο, κε απηά ηα δεδνκέλα λα 
αλαπηπρζεί κηα βαζχηεξε θαη πην 
γφληκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ παιαη-
φηεξε θαη ζηε λεφηεξε γεληά; Αλ 
λαη, πνηεο πξνυπνζέζεηο λνκίδεηε 
φηη απαηηνχληαη; 

▶ πδεηήζηε, κε βάζε ηελ εκπεηξία 

ζαο, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα 
θαη ελδερνκέλσο θαη ηα κεηνλεθηή-
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καηα απφ ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα ηελ 
επεμεξγαζία θεηκέλνπ. 

▶ Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ γηα Ζ/Τ 
απφ καζεηέο. Πνηα είλαη, θαηά ηε 
γλψκε ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα απη-
ήο ηεο επαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηε-
ηαο; Αλ έρεηε αζρνιεζεί κε ηελ θα-
ηαζθεπή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, 
θαηαζέζηε ηηο εκπεηξίεο ζαο. 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξα-
ζε/ έθζεζε ζρεηηθά κε ηνπο Ζ/Τ 

▶ πδεηήζηε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιη-
θψλ καζεκάησλ. Πνηεο δπλαηφηεηεο 
κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ 
Ζ/Τ; Πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ 
ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ; 
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Γηα ηε ζπδήηεζή ζαο λα ιάβεηε 
ππφςε, εθηφο απφ ην άξζξν πνπ 
δηαβάζαηε, θαη ηα παξαθάησ απν-
ζπάζκαηα. 
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Αξραίνη θηιόζνθνη ζε CD-ROM γηα 
καζεηέο θαη θνηηεηέο 

Ο λεαξφο καζεηήο βπζίδεηαη ζηελ π-
πλσηηθή επίδξαζε ηεο νζφλεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ. Γελ 
"δεη" ηελ πεξηπέηεηα θάπνηνπ ειε-
θηξνληθνχ παηρληδηνχ, αιιά βηψλεη 
ηελ πξψηε ηνπ πεξηπιάλεζε ζηα 
κπζηηθά ηεο δηθήο ηνπ Λνγηθήο. To 
CD-ROM, ζην κεράλεκά ηνπ, αλα-
θέξεηαη ζε αμίεο παλαλζξψπηλεο 
θαη αηψληεο, φπσο ε αξεηή. Σηηιν-
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θνξείηαη "Λνγναλάιπζε", απνηειεί 
ηνλ ελαγθαιηζκφ ηεο Γεληθήο Γξακ-
καηείαο Νέαο Γεληάο ζε κηα πξσην-
πνξηαθή κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο 
αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο θαη 
θέξεη ηε ζθξαγίδα κηαο δπλακηθήο, 
δηεζλνχο, επηζηεκνληθήο νκάδαο 
πνπ εξγάδεηαη ππφ ηελ επνπηεία -ηη 
έθπιεμε- ελφο Έιιελα, δηαθεθξηκέ-
λνπ θηινζφθνπ, ηνπ Θεφδσξνπ 
θαιηζά.[...] 

"Αληηθείκελν" ηεο Λνγναλάιπ-
ζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Αξ-
ρέινγνο, είλαη ν Πξσηαγφξαο ηνπ 
Πιάησλα πνπ ήδε δηδάζθεηαη ζηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Με ην 
CD-ROM απηήο ηεο πξσηνπνξηαθήο 
κεζφδνπ, "αθπξψλεηαη" ν πιεθηηθφο 
θαη παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδα-
ζθαιίαο, φπνπ αξρηθά δηαβάδεηαη ην 
θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη. 
Ο καζεηήο εηζάγεηαη απ' επζείαο 
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ζην "δέλδξν ησλ επηρεηξεκάησλ", 
πνπ θξχβνληαη ζην δηάινγν, ην ν-
πνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν γελη-
θέο θαηεγνξίεο επηρεηξεκάησλ. ηε 
κηα θαηαρσξίδνληαη νη απφςεηο ηνπ 
σθξάηε θαη ζηελ άιιε απηέο ηνπ 
Πξσηαγφξα. 

Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα απαληή-
ζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη α-
πφ ην θείκελν θαη λα ζπκθσλήζεη 
θάζε θνξά είηε κε ηνλ σθξάηε, είηε 
κε ηνλ Πξσηαγφξα.[...] 

Ζ "Λνγναλάιπζε" φκσο απνηε-
ιεί θαη έλα δσληαλφ πνιηηηζκηθφ 
αξρείν. Δπεηδή νη ηδέεο δηαηππψλν-
ληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξφλν, 
ν καζεηήο ή ν ελδηαθεξφκελνο εξα-
ζηηέρλεο μελαγείηαη κέζα απφ ην 
Cd-Rom ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, 
ηελ Σέρλε, ηε Θξεζθεία γλσξίδεη ηα 
ζεκαληηθά πξφζσπα θαη ηα παγθφ-
ζκηα θηινζνθηθά ξεχκαηα ηεο επν-
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ρήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλαπα-
ξάζηαζε ελφο ζπηηηνχ ηεο Αξραίαο 
Αζήλαο, ζα ηνπ δεηεζεί λα ςάμεη κφ-
λνο ηνπ ηνπο ρψξνπο -ην πξφζπξν, 
ηνλ γπλαηθσλίηε θαη ηνλ αλδξσλίηε. 
Μαζαίλεη κε πνην ηξφπν δνχζε ν 
σθξάηεο, βιέπεη ηηο πξνηνκέο ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ πξνζσπηθνηήησλ 
ηεο επνρήο, δηαβάδεη έλα ζχληνκν 
βηνγξαθηθφ ηνπο.[...] 

Ζ "Λνγναλάιπζε" νινθιεξψλε-
ηαη θαη κε έλα άιιν εηδηθφ πεδίν, ηηο 
α-ζθήζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε ηέζ-
ζεξηο θαηεγνξίεο: Σηο θηινζνθηθέο, 
πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρεηξεκαην-
ινγηθή αλάιπζε· απηέο πνπ αθν-
ξνχλ ζηελ Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο· 
θαη ηηο απφςεηο πνπ πξεζβεχνπλ νη 
δηάθνξεο θηινζνθηθέο ζρνιέο· ζηηο 
πξαγκαηνινγηθέο ή πνιηηηζκηθέο 
θαη ηηο ινγηθέο, ζηηο νπνίεο εμεηάδε-
ηαη ε ηζρχο ησλ επηρεηξεκάησλ. 
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Έηζη, κε ηε "Λνγναλάιπζε", δεθά-
δεο θνπξαζηηθέο θαη ίζσο απνζαξ-
ξπληηθέο ψξεο ςαμίκαηνο ζε βαξείο 
ηφκνπο θαη πάκπνιια δηαθνξεηηθά 
βηβιία, αλαπιεξψλνληαη απφ έλα 
επράξηζην παηρλίδη. 

Μ. Γειεζαλάζε (απφ ηνλ Σχπν) 
 

πλεξγαηηθή κάζεζε θαη ειεθηξν-
ληθά εξγαιεία 

Πνχ βξίζθεηαη ινηπφλ -γηα ηελ 
θαζηέξσζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζε-
ζεο- ε ζπκβνιή κηαο κεραλήο πνπ 
απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε, 
ζαλ λα επξφθεηην γηα άλζξσπν; 
Γελ ειινρεχεη, αληίζεηα, εμαηηίαο 
ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, ν θίλ-
δπλνο ηεο ςπρνθνηλσληθήο απνκφ-
λσζεο ησλ παηδηψλ; 
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Μηα πξψηε 
απάληεζε 
ζ' απηφ ην 
εξψηεκα 
ζα κπν-
ξνχζε λα 
είλαη πσο 
ε πξαγκα-
ηηθφηεηα 
δελ είλαη 
ηφζν α-
πιή, αιιά 
κάιινλ 

ζχλζεηε θαη αληηθαηηθή. Καηά ηα 
θαηλφκελα, πνιιέο επηζπκεηέο αι-
ιαγέο είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρν-
ληαη απφ εθεί πνπ δε ζα ην πεξίκελε 
θαλείο. Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο 
(γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ θαη 
ε λέα ηερλνινγία έρεη έκκεζα ην δη-
θφ ηεο κεξίδην επζχλεο) κπνξεί λα 
έρεη απνκνλψζεη θνηλσληθά ηνπο 
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αλζξψπνπο ζηηο "αλεπηπγκέλεο" 
θνηλσλίεο, φκσο ηα επηηεχγκαηα ηεο 
πιεξνθνξηθήο ηείλνπλ ζπγρξφλσο 
θαη λα αλνίγνπλ ηηο θνηλσλίεο, λα 
ηηο "δηθηπψλνπλ" θαη λα ηηο δηαζπλ-
δένπλ θαηά ηξφπν εθπιεθηηθφ, κεη-
ψλνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ "εζλν-
θεληξηζκφ" ησλ θιεηζηψλ θνηλσλ-
ηθψλ νκάδσλ. Οχησο ή άιισο, ην 
απζφξκεην νκαδηθφ παηρλίδη ησλ 
παηδηψλ, γηα παξάδεηγκα, έρεη πξν 
πνιινχ εμαθαληζηεί ζηελ πφιε καδί 
κε ηελ θαηάξγεζε ηεο γεηηνληάο, ηελ 
εκθάληζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ 
"επηηξαπέδησλ" παηρληδηψλ, πξηλ 
απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ππνινγη-
ζηή. Σψξα νη καζεηέο αληαιιάζ-
ζνπλ ή παίδνπλ καδί παηρλίδηα 
(πνιιά απφ ηα νπνία ηνχο εθνδηά-
δνπλ κε δεμηφηεηεο επηβίσζεο δηα-
θνξεηηθέο απφ φ,ηη ζε άιιεο επν-
ρέο), ελψ κέζα ζην ζρνιείν εξγά-
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δνληαη νκαδηθά, ηνπιάρηζηνλ αλά 
δχν. Ζ πξννπηηθή δηαζχλδεζήο 
ηνπο κε ηνπηθά ή δηεζλή δίθηπα θαη 
κε ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία, θαζψο 
θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εμ απφ-
ζηάζεσο ζπδεηήζεηο, ζπζθέςεηο θαη 
δηάθνξεο άιιεο ζπλεξγαζίεο κέζσ 
ηνπ ππνινγηζηή, ππφζρεηαη νξηζκέ-
λα πξφζζεηα πιενλεθηήκαηα, φπσο 
είλαη ε άξζε ηνπ εκπνδίνπ ησλ α-
πφζηάζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 
πνπ ηίζεληαη ζπλήζσο ζην ρξφλν, 
κέζα ζηνλ νπνίν πξέπεη λα εξγα-
ζηνχλ φινη φζνη έ-ρνπλ ζπγθεληξσ-
ζεί ζηνλ ίδην ρψξν γηα έλα θνηλφ έξ-
γν. [...] 

Σειεπηαία φκσο έρνπλ γίλεη πνι-
ιέο κειέηεο θαη εξεπλεηηθέο πεηξα-
καηηθέο εθαξκνγέο, πνπ δείρλνπλ 
φηη ππάξρνπλ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο εμαηξεηηθέο δπλα-
ηφηεηεο πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαηη-
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θήο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο νιν-
θιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο κά-
ζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο πξνγξακ-
κάησλ ππνινγηζηψλ, ηα νπνία βέ-
βαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην ζθνπφ 
απηφ. [...] 

Α. Ράπηεο - Α. Ράπηε, 
Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε 

 

Γηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηε-
ηεο: 

παηδαγσγηθά παηρλίδηα θαη πξνζν-
κνηώζεηο 

Μηα απφ ηηο πνιιέο εθαξκνγέο 
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, πνπ εί-
λαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζην ζρν-
ιείν ή θαη ζην ζπίηη, είλαη θαη ηα ιε-
γφκελα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πα-
ξφιν πνπ ν φξνο κάο παξαπέκπεη 
ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη 
έλα -πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν- επξχ 
ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πα-
ξέρνπλ πιηθφ γηα ηελ άζθεζε –επν-
κέλσο θαη ηελ αλάπηπμε- νξηζκέ-
λσλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα 
παηδηά ζε ρακειφ ή ιαλζάλνλ 
επίπεδν. 

Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο απ-
ηέο φρη κφλνλ απνθηψληαη ζε έλα 
πεξηβάιινλ νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο, 
αθνχ παίδνληαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν 
παίρηεο θαη νξηζκέλνπο ζεαηέο, αι-
ιά θαη είλαη δπλαηφλ λα αγγίδνπλ ην 
πεξηερφκελν πνιιψλ γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ, πξνσζψληαο έηζη ηελ 
νινθιεξσκέλε, δηαζεκαηηθή κάζε-
ζε. Οη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ πνι-
ιά θνηλά κε ηα παηρλίδηα, κφλν πνπ 
ζπλήζσο ηα ηειεπηαία είλαη ζθελν-
ζεηεκέλα κε θάπνηα παξακπζεηηθά 
θαη παηγληψδε ζηνηρεία, πνπ δίλνπλ 
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θίλεηξα γηα ηελ επηδίσμε γλψζεσλ 
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη 
πξνζνκνηψζεηο αληίζεηα δηαηεξνχλ 
πην μεθάζαξν ην επηζηεκνληθφ 
πλεχκα ηνπ πεηξακαηηζκνχ [...] 

Έλα παξάδεηγκα είλαη ην πξφ-
γξακκα πξνζνκνίσζεο "The Ore-
gon Trail" (OTA, 1988) ην νπνίν βά-
δεη ηνπο καζεηέο ζην ξφιν ησλ 
πξσηνπφξσλ ηνπ παξειζφληνο θαη 
κέζα απφ πεξηπέηεηεο ηνχο εκπιέ-
θεη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνβιή-
καηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε δηαθνξε-
ηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, εθηφο 
απφ ηελ ηζηνξία, φπσο ηα γισζ-
ζηθά (γξάθνπλ θαη εθδίδνπλ εθεκε-
ξίδα κε ζρεηηθή αιιά πνηθίιε χιε), 
ηα καζεκαηηθά (θάλνληαο αγνξέο 
γηα ην ηαμίδη θαη ζπλαιιαγέο πνπ 
απαηηνχλ ππνινγηζκνχο), ηα θαιιη-
ηερληθά, (δσγξαθίδνπλ ράξηεο θαη 
εηθνλνγξάθεζε γηα ηελ εθεκεξίδα), 
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βηνθπζηθή θαη ηε γεσγξαθία (κειε-
ηνχλ ην θιίκα, ηελ άγξηα θχζε, ηα 
δψα θαη ηε δηαηξνθή θαηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ ηαμηδηνχ), ηε κνπζηθή (ηξα-
γνπδνχλ ηξαγνχδηα ηεο επνρήο) 
θ.ά. 

Α. Ράπηεο-Α. Ράπηε, 
Πιεξνθνξηθή θαη εθπαίδεπζε 
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Γξαπηή εξγαζία γηα ην ζπίηη 

 
Απεπζπλζείηε, σο δεθαπεληακειέο 
ζπκβνχιην, ζε εηαηξεία πνπ εκπν-
ξεχεηαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 
θαη πξνζπαζήζηε λα ηελ πείζεηε λα 
δηαζέζεη, ζε εμαηξεηηθά ρακειή ηηκή, 
έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνινγηζηψλ 
ζε καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζαο πνπ 
επηζπκνχλ, αιιά δελ έρνπλ ηελ νη-
θνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξά-
ζνπλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή. Φξν-
ληίζηε ζηελ επηζηνιή ζαο λα ηνλί-
ζεηε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο ζε έλα 
λέν άλζξσπν. 
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