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1.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 1
ου

 ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ 

  

 

1.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
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1.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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1.5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
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1.6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
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1.7 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1
ου

 ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

2.1 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Σε ένα ψυγείο γυάλινο ο μαθητής προσπαθεί να δει τη διάταξη μέσα από την οποία περνάει το 

ψυκτικό μέσο για να κάνει την ψύξη. Το φρέον έχει χρωματιστεί με ένα ειδικό χρώμα το οποίο οι 

Αμερικάνοι το χρησιμοποιούν για να βρίσκουν διαρροές. Το βάλαμε μέσα για  να δει ο μαθητής 

πως είναι η φορά-διαδρομή του φρέον, γιατί το φρέον είναι άοσμο και άχρωμο. Οι συνθήκες είναι 

πραγματικές, οι σωλήνες είναι γυάλινοι και αντέχουν σε πολύ υψηλές πιέσεις. 
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2.2 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ        
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Σπόροι από διάφορα φυτά, όπως ΣΟΡΓΟ-ΜΠΙΖΕΛΙ-

ΚΡΙΘΑΡΙ-ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ-ΦΑΣΟΛΙΑ—ΠΕΡΛΙΤΙ 

ΦΥΤΑ :ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ-ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ-ΣΚΥΛΑΚΙ-ΦΡΑΟΥΛΑ. 

Στο ΑΜΠΕΛΙ  έχει  γίνει εμβολιασμός με εγκεντρισμό 
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Διάφορα Πειράματα σε γλάστρες. Σε άλλες ρίχτηκε λίπασμα σε άλλες όχι. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ 
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2.3 ΜΑΘΗΤΕΙΑ  

   

  

 

 

 

 

             

             

             

             

   

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 

1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων  

 

3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 

 

4. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

 

5. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

 

Οι Εργαστηριακές αίθουσες 

παρέχονται με τη συνεργασία του 

1
ου

 Εργαστηριακού Κέντρου 

Λάρισας 
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3. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 1
ο
 ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 

           

   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1
ου

 ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ          



19 
 

4. ΑΡΘΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

4.1 Το φαινόμενο των καταλήψεων                    
Μπαλιάκου Βάιου-Παπακώστα Ελένη-Χονδρού  Εβελίνα 

Το φαινόμενο των καταλήψεων αποτελεί εκ των πραγμάτων ένα αμφιλεγόμενο γεγονός 

που δημιουργεί συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και έντονες διαφωνίες, Συνεχίζει παρόλα αυτά 

να αποτελεί ένα ακατέργαστο στην συνείδηση των νέων θέμα, με άλλους να μένουν 

απαθείς και αδιάφοροι, άλλους να τάσσονται εναντίον, άλλους να τάσσονται υπέρ και 

άλλους να θεωρούν  τις καταλήψεις ως πρότυπο λύσεις των κοινωνικών προβλημάτων. 

Παρακάτω θα καταγράψουμε επιχειρήματα που διατυπώνονται από όσους είναι κατά των 

καταλήψεων και αντίστοιχα κατά το δυνατόν, αντεπιχειρήματα που διατυπώνονται  από 

όσους είναι υπέρ των καταλήψεων.  

Επιχειρήματα κατά των καταλήψεων 

1. Διακόπτεται η ομαλή ροή των παραδόσεων, 

αποδιοργανώνεται η σειρά στη μελέτη και στην 

προσπάθεια κατανόησης των διδακτικών 

αντικειμένων 

 

2. Τείνουν να λάβουν το χαρακτήρα μαθητικής 

παράδοσης, αποδυναμώνοντας σε μεγάλο 

βαθμό την αποτελεσματικότητά τους 

 

3. Γίνονται αντιληπτές περισσότερο ως 

προσπάθεια αποφυγής των μαθημάτων. Οι 

μαθητές συμπεριφέρονται, ως φυγόπονοι και 

αδιάφοροι απέναντι στα οφέλη της μάθησης. 

 

4. Η λήψη της σχετικής απόφασης έγινε χωρίς την 

απαραίτητη δημοκρατικότητα. Η διενέργεια 

αναλαμβάνεται από μια μικρή ομάδα μαθητών, 

η οποία τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει 

μαθητές χαμηλής βαθμολογικής απόδοσης , που 

έχουν πιο έντονη επιθυμία από τους άλλους να 

διακόψουν τη συνέχιση των μαθημάτων. Συχνά 

υποκινητές των καταλήψεων είναι καθηγητές. 

Άλλες φορές, ωστόσο, η υποκίνηση προέρχεται 

από άτομα που δεν ανήκουν στο χώρο της 

εκπαίδευσης 

 

Επιχειρήματα υπέρ των καταλήψεων 

1. Εφόσον, όμως, οι ελλείψεις στις 

υποδομές, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό, καθώς και πλείστα άλλα 

στοιχεία παθογένειας των σχολείων είναι 

γνωστά και δεδομένα, οι καταλήψεις θα 

πρέπει να γίνονται αποδεκτές ως σεβαστή -

και αναμενόμενη- μορφή αντίδρασης. 

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο για να 

ακουστεί η φωνή των μαθητών και να δοθεί 

έτσι προσοχή στα αιτήματά τους 

2. Το γεγονός ότι οι καταλήψεις 

επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, υποδηλώνει, 

όχι κατ’ ανάγκη τη διάθεση των μαθητών 

να αποφύγουν λίγες μέρες μαθημάτων, 

αλλά τη σταθερότητα των προβλημάτων 

στο χώρο της εκπαίδευσης.  Έχουν κάθε λόγο 

να επαναφέρουν τα αιτήματά τους 

3. Αποτελούν μια ήπια έκφανση 

διεκδίκησης που τους μυεί στο πνεύμα της 

αγωνιστικότητας και της αντίδρασης 

απέναντι στην κρατική αδιαφορία 
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Όλες όμως οι παραπάνω αντιπαραθέσεις, αναφέρονται για τα ευεργετήματα ή τις 

επιπτώσεις, με αυτό καθ’ αυτό το γεγονός της κατάληψης.     

 Ένα σημαντικό επίσης θέμα είναι και τα αιτήματα των καταληψιών. Το σχολείο ως 

θεσμός αναπαράγει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες παρά τις αμβλύνει. Ουσιαστικά 

προετοιμάζει τους μαθητές για το ρόλο που πρόκειται να παίξουν στο κοινωνικό και 

οικονομικό σύστημα, παρέχοντάς τους οριοθετημένη γνώση χωρίς ουσιαστική καλλιέργεια 

και περιθώρια διαφυγής από μια τεχνοκρατική αντίληψη της ζωής.    

 Δυστυχώς, αυτή η θεώρηση μοιάζει πιο ταιριαστή από ποτέ για την Ελλάδα του σήμερα, 

καθώς το σχολείο αντί για αντίβαρο στην πολιτιστική κρίση, καθρεφτίζει την αποτυχία 

ενός ολόκληρου κοινωνικού συστήματος. Εάν συνυπολογίσουμε τα καγκελόφραχτα 

δημόσια σχολεία με διαρρύθμιση που θυμίζει φυλακή, ώστε να διασφαλίζεται η 

5. Πραγματοποιούνται συχνά βανδαλισμοί 

που επιβαρύνουν τις δημοτικές αρχές με ένα 

δυσβάσταχτο και μη προγραμματισμένο 

οικονομικό κόστος.  

6.  Η ανάγκη διατήρησης της κατάληψης 

απαιτεί την παρουσία μαθητών ακόμη και 

κατά τις βραδινές ή πολύ πρωινές ώρες 

στο σχολείο, γεγονός που σημαίνει την 

απουσία γονικού ελέγχου καταφεύγουν στη 

χρήση αλκοόλ ή και ναρκωτικών ουσιών. 

7.  Εξυπηρετούν τις προσπάθειες του 

Υπουργείου Παιδείας να υπονομεύσει και 

να απαξιώσει τη λειτουργία της δημόσιας 

εκπαίδευσης, που αποτελεί ένα 

ανεπιθύμητο βάρος για τον κρατικό 

προϋπολογισμό, ώστε να προτιμούν οι 

γονείς τα ιδιωτικά σχολεία  και το κόστος 

λειτουργίας της υποτιμημένης δημόσιας 

εκπαίδευσης να περάσει κατ’ 

αποκλειστικότητα στους δήμους, οι οποίοι 

θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τα 

σχολεία, έστω και με χορηγίες του 

ιδιωτικού τομέα. 

8.  Η εκάστοτε κυβέρνηση, γι’ αυτό και 

ικανοποιείται όταν η εκτόνωση αυτής της 

δυναμικότητας εξαντλείται σε μια τόσο 

επουσιώδη για την κυβέρνηση πράξη, 

όπως είναι η απώλεια μερικών μαθημάτων.  

 

 

9.  Οι καταλήψεις σχολείων είναι 

παράνομες και οι υπεύθυνοι αυτής της 

πράξης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

ποινικές κυρώσεις ( Ποινικός Κώδικας, 

Άρθρο 334.3) 

 

4. Οι καταλήψεις δεν θα πρέπει να 

καταδικάζονται συλλήβδην Ένα σχολείο, 

για παράδειγμα, που έχει αφεθεί χωρίς 

θέρμανση ή έχει υποστεί ζημιές που το 

καθιστούν επικίνδυνο για την ασφάλεια 

των μαθητών, είναι λογικό να εξωθεί τη 

μαθητική κοινότητα στα άκρα 

5. Το κόστος της πολιτείας για τις 

ελλείψεις και παραλείψεις δεν είναι μόνο 

οικονομικό, αλλά και πολιτικό, αφού 

μέρος του προβλήματος είναι συχνά και 

αρκετοί εκπαιδευτικοί, που σταθερά 

καλυμμένοι υπό τον αδιαπέραστο μανδύα 

της μονιμότητας, έχουν επιλέξει μια 

διαχειριστική προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού τους έργου, χωρίς να 

προσπαθούν να προσφέρουν κάτι 

καλύτερο ή πιο ουσιαστικό. 

6. Οι μαθητές ως μέλη της πολιτείας θα 

πρέπει να έχουν το δικαίωμα -όπως αυτό, 

για παράδειγμα, αναγνωρίζεται μέσω του 

θεσμού της απεργίας στους εργαζομένους- 

να διαμαρτυρηθούν για τις ελλείψεις ή τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χώρο 

εκπαίδευσής τους. Στις καταλήψεις δεν 

μπορεί να βρίσκει εφαρμογή ο νόμος που 

απαγορεύει τη διακοπή λειτουργίας 

δημόσιας υπηρεσίας. 
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κατά Φουκώ σχολική πειθαρχία, η εκμάθηση δηλαδή καθιερωμένων κοινωνικών 

προτύπων και κανόνων συμπεριφοράς, τότε νομίζω ότι έχουμε φτάσει κοντά στην 

απάντηση του ερωτήματός σας. Τελικά, ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο οι μαθητές 

κάνουν κατάληψη είναι ότι δεν αγαπάνε το σχολείο ή με άλλα λόγια την κοινωνία μας.

 Τίθεται επομένως το ερώτημα: Όταν η παιδεία νοσεί τι να κάνουμε; Να μη παλέψουμε 

για την βελτίωσή της;        

 Ασφαλώς και θα παλέψουμε για την βελτίωσή της με νύχια και με δόντια, όχι όμως με 

μεθόδους που θα την ζημιώσουν ανεπανόρθωτα. Η κατάληψη είναι ο μόνος τρόπος αγώνα; 

Ας φανούμε άξιοι των περιστάσεων, ας δείξουμε ότι έχουμε τη ΦΑΝΤΑΣΙΑ αλλά 

και τη ΔΙΑΘΕΣΗ να βρούμε καινούργιους τρόπους πάλης και διεκδίκησης.  

Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πιο αποτελεσματικοί από την κατάληψη και 

λιγότερο τραυματικοί για να προβάλουμε τα αιτήματά μας για τη βελτίωση της πολύπαθης 

παιδείας. Ζούμε στον εικοστό αιώνα, ανακαλύψαμε την βόμβα νετρονίου που σκοτώνει 

τους ανθρώπους αφήνοντας τα υλικά αγαθά ανέπαφα, δεν μπορούμε να επινοήσουμε 

μορφή αγώνα για τη βελτίωση της παιδείας που να την ωφελήσει περισσότερο απ' ότι θα 

την βλάψει; 

Ας αναφέρουμε κάποιες βασικές αρχές επικοινωνίας δυο αντιπαρατιθεμένων μελών 

της κοινωνίας καθώς και μορφές αγώνα για τη βελτίωση της παιδείας μας, 

πιστεύοντας ότι θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την ανακάλυψη κι άλλων μορφών, 

που δεν θα βοηθήσουν μόνο στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά και στην 

προσωπική εξέλιξη του καθενός μας. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1
η
 ΑΡΧΗ:   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ. Η ΕΥΘΥΝΗ είναι Όλων για την “Επιτυχία”.  Μαθητών – 

Γονέων – Εκπαιδευτικών – Πολιτών - Υπουργείου. Οποιαδήποτε πράξη αντίκειται 

στους ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Σχολείου δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, 

αλλά τους αφορά όλους και αποτελεί αφορμή για επαναπροσδιορισμό των ΣΧΕΣΕΩΝ 

στο Σχολείο. Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ τότε αναλαμβάνει ΕΥΘΥΝΕΣ. Δεν προσπαθεί να 

δικαιολογηθεί αναφερόμενος στις συμπεριφορές των ΑΛΛΩΝ έστω κι αν οι ΑΛΛΟΙ 

πράγματι κάνανε Λάθη.  
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«Ν’ αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο, αν χαθεί 

εγώ θα φταίω» Ν. Καζαντζάκης – Ασκητική.      

2η   ΑΡΧΗ:    

Λειτουργούμε με τη ΘΕΣΗ ΖΩΗΣ:     ΕΙΜΑΙ +     και    ΕΙΣΑΙ + :    Ο 

Συμμετοχικός Τύπος Ανθρώπου. Παραδέχομαι ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ καθώς και ΤΟΝ 

ΑΛΛΟ.   Λέμε : Ποιο είναι το πρόβλημα; Ας ψάξουμε από κοινού για την καλύτερη λύση! 

 3
η
 ΑΡΧΗ:  

ΤΑ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ-

ΑΝΑΓΚΩΝ                                                                    

1.Προσδιορισμός του προβλήματος. Διατυπώνουμε  την ανάγκη μας και όχι τη λύση 

που επιθυμούμε. Ερώτηση:  Τι θα μου χρησιμεύσει  εμένα/εσένα;  ═►  ΑΝΑΓΚΗ  

2. Εξεύρεση πιθανών λύσεων. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή – Δεν αξιολογούμε τις 

προτεινόμενες λύσεις – Καταγράφουμε  όλες τις λύσεις. 

3. Αξιολόγηση των λύσεων. Διαγράφουμε τη λύση που βαθμολογείται αρνητικά – 

Ενθαρρύνουμε οι συμμετέχοντες να  υποστηρίξουν  τα  πλεονεκτήματα  των  

προτάσεών τους – Δεν βιαζόμαστε. Δίνουμε  χρόνο  σε  όλους  

4. Λήψη Απόφασης.  ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ !    Επιζητούμε την συναίνεση   –   

Ζητάμε από τους μαθητές να φανταστούν τα αποτελέσματα  κάθε  λύσης  –  

Καταγράφουμε τη λύση.  

5. Καθορισμός τρόπου εφαρμογής της απόφασης. Ρωτήστε:    «Τι πρέπει να κάνουμε 

έμπρακτα για τη λύση;» ή «Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τι;   Μέχρι πότε;»    Συχνά 

κάποιοι είναι υπεύθυνοι να θυμίζουν τις δεσμεύσεις και τις προθεσμίες  

6. Αξιολόγηση της επιτυχίας της λύσης. Ακόμα και αν μια λύση φαίνεται να έχει 

επιλύσει το αρχικό πρόβλημα  είναι πολύ λειτουργικό εάν την επανεξετάζουμε κάθε 

τόσο – Οι ανάγκες αλλάζουν.  

ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ 

1
η
 ΜΟΡΦΗ: Η αναζήτηση για το ξεπέρασμα των όποιων σχολικών προβλημάτων δεν 

εξαρτάται από τις μεγάλες στιγμές ρήξης και σύγκρουσης, αλλά μάλλον βρίσκεται 
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στις συνήθεις πρακτικές των καθημερινών συμπεριφορών, κάνοντας έτσι τις μορφές 

αγώνα πιο ποιοτικές, προσιτές, συναρπαστικές και εφικτές σε όλο και μεγαλύτερο 

μέρος του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και των γονέων/κηδεμόνων και καθηγητών. 

Ο τοπικός χώρος και οι καθημερινές ενέργειες μπορούν να αποτελέσουν πρακτικές 

ευκαιρίες συλλογικής μαθητικής συνειδητοποίησης, που ενώ είναι τοπικά 

εστιασμένες είναι παράλληλα περίπλοκες, διαπραγματεύσιμες και ρεαλιστικές, 

δίνοντας προτεραιότητα σε συναισθήματα και στη συλλογική εργασία, στην αυτό-

διαχείριση, την αυτονομία και τον πειραματισμό. Τα σχολεία θα γίνουν έτσι 

εργαστήρια αντίστασης, δημιουργίας, δράσης και προβληματισμού.  

2
η
 ΜΟΡΦΗ: Μαζικές συνεχείς εκδηλώσεις και πορείες στο κέντρο της πόλης, προς 

δημοσιοποίηση του προβλήματος και των αιτημάτων. 

3
η
 ΜΟΡΦΗ: Ιεραρχική αποστολή υπομνημάτων: στο Σύλλογο των καθηγητών, στην 

Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, στο Υπουργείου Παιδείας. 

4
η
 ΜΟΡΦΗ: Συναντήσεις με βουλευτές της περιοχής, προς γνωστοποίηση του 

προβλήματος, ώστε με επερωτήσεις τους στη Βουλή των Ελλήνων να προωθηθεί στα 

ανώτερα κλιμάκια του κράτους. Έτσι η πίεση θα είναι μεγαλύτερη και πιο άμεση. 

 5
η
 ΜΟΡΦΗ: Γνωστοποίηση των προβλημάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με 

ανακοινώσεις στις εφημερίδες, με συνεντεύξεις στα τοπικά Τηλεοπτικά κανάλια. 

6
η
 ΜΟΡΦΗ: Κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου 

Καθηγητών να συμμετέχουν σε όλες τις προηγούμενες δράσεις. 

ΠΗΓΕΣ 

https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_20.html 

http://users.sch.gr/dtsaousis/Eisigiseis/katalipsi.doc 

https://www.emprosnet.gr/feed/90320-oi-mathites-kanoyn-katalipsi-giati-den-agapane-sholeio 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Διπλωματική 

Εργασία: Κοινωνικά κινήματα πόλης και οι χωρικές διαστάσεις τους: η περίπτωση 

των αυτοδιαχειριζόμενων κοινωνικών κέντρων στη Θεσσαλονίκη, Σοφία Ντάλιου 

Θεσσαλονίκη 2015 

https://latistor.blogspot.com/2015/08/blog-post_20.html
http://users.sch.gr/dtsaousis/Eisigiseis/katalipsi.doc
https://www.emprosnet.gr/feed/90320-oi-mathites-kanoyn-katalipsi-giati-den-agapane-sholeio
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4.2 ΘΡΗΣΚΕΙΑ/ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ   Ή   ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Νασιούλα Αθανάσιο-Πιστόλη Παναγιώτη-Πιστόλη Χρυσόστομο 

 

Η χώρα μας έχει έναν καταιγισμό Κατηχήσεως. Έχει υποχρεωτικό μάθημα 

θρησκευτικών στα Σχολεία. Έχει ένα τεράστιο πλήθος θρησκευτικών εκδόσεων. 

Κάθε Ενορία, κάθε Μητρόπολις, εκδίδει περιοδικά. Κάθε Κυριακή, έχει 

αναμετάδοση της Λειτουργίας από την τηλεόραση με κήρυγμα. Η διαπίστωσή μας 

όμως είναι ότι αυτός ο Λαός είναι ανατριχιαστικά ακατήχητος. Επομένως ένα 

ερώτημα είναι να προβληματιστούμε για το είδος της κατήχησης πιθανόν που 

δέχονται αυτοί οι άνθρωποι.        

 Οι περισσότεροι φαίνεται να αγνοούν ότι η Εκκλησία είναι κάτι περισσότερο από 

την Ιδεολογία. Το φαινόμενο Ιδεολογία είναι ένα τυπικό γέννημα του νεότερου 

Πολιτισμού. Βέβαια με ρίζες παλαιότερες μέσα στην Μεσαιωνική καταγωγή του.   

 Ιδεολογία είναι ένα σύνολο από απόψεις, γνώμες, εκτιμήσεις και προτάσεις οι οποίες 

διαμορφώνονται σ’ ένα Σύστημα, έχουν μεταξύ τους μια ενότητα και συνέπεια. Ως προτάσεις 

αποβλέπουν στο να βελτιώσουν την Συλλογική μας συνύπαρξη. Να μας κάνουν να περνάμε 

καλύτερα πιο ευτυχισμένοι. Καθορίζει η Ιδεολογία και την οικονομική οργάνωση του βίου και την 

οικονομική συμπεριφορά. Γι’ αυτό και οι Ιδεολογίες διαπλέκονται με την πολιτική και με την 

οικονομία και ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι η Ιδεολογία προέρχεται 

συνήθως ή από έναν ιδιοφυή συγγραφέα στοχαστή, επιστήμονα ή από ένα κίνημα, δηλαδή από την 

σύμπτωση κοινών αναζητήσεων και ενδιαφερόντων μιας ομάδας ανθρώπων. Νομίζω ότι έχουμε 

τόσο διαποτιστεί από τον τρόπο που λειτουργούν οι Ιδεολογίες στην εποχή μας, ώστε και εμείς 

ίσως, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετωπίζει και τον Χριστιανισμό σαν 

Ιδεολογία. Είναι μια Ηθική διδασκαλία η οποία αποβλέπει στην συμπεριφορά του ανθρώπου, να 

βελτιώσει τις συμπεριφορές, να μας κάμει καλύτερους ανθρώπους. Ο σκοπός της Ιδεολογίας, το 

κίνητρο, η σκοπιμότητά της, είναι να απευθυνθεί στο ανθρώπινο ΑΤΟΜΟ. Δηλαδή να μεταγγίσει 
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σε κάθε Άτομο Πεποιθήσεις, Ιδέες , Απόψεις, Γνώμες και Ήθος συμπεριφοράς, κυρίως 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ. Ατομικά, ο κάθε ένας να αποκτήσει σωστές πεποιθήσεις. Αυτό το στοιχείο το 

Ιδεολογικό είναι αυτό που έχει περάσει πολύ μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα μέσα στην εκκλησία 

πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να είσαι Χριστιανός, είναι να έχεις τις ορθές πεποιθήσεις. 

Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τέτοια θωράκιση του ΕΓΩ του ΑΤΟΜΟΥ, ώστε να είναι 

αυτοί που κατέχουν την ορθή διδασκαλία, χωρίς καμία παρέκκλιση.     

 Είναι έτσι τα πράγματα; Πρέπει να συμφιλιωθούμε ότι ο Χριστιανισμός στην εποχή μας πρέπει 

να γίνει αποδεκτός σαν μια Ιδεολογία, σαν ένα σύνολο ατομικών πεποιθήσεων, σαν μια 

βελτιωμένη ή υποδειγματική Ατομική συμπεριφορά; Να έχει την εκτίμηση μέσα στο κοινωνικό 

σώμα ότι η δική του συμπεριφορά είναι πράγματι άψογη, θαυμάσια; 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αντιδρά, αντίκειται η λέξη την οποία χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μέσα 

στην Εκκλησία για να δηλώσουμε τον στόχο προς τον οποίο κατευθυνόμαστε. Η λέξη 

«ΣΩΤΗΡΙΑ». Σήμερα δυστυχώς και αυτή τη λέξη την καταλαβαίνουμε νομίζω διαστρεβλωμένη. 

Η λέξη «ΣΩΤΗΡΙΑ» παράγεται από το ρήμα «Σώζω» ή «Σώζομαι». Εμείς την καταλαβαίνουμε, 

ότι «σώζομαι από κάτι», κινδυνεύω από κάτι και ένας άλλος παράγων με σώζει, με διαφυλάσσει, 

με προστατεύει από αυτή την απειλή. Πιο συγκεκριμένα στο χώρο της Μεταφυσικής, τι μας 

απειλεί. Μας απειλούν και τα δεινά του κακού που παραμονεύουν στον κόσμο, η αρρώστια, η 

φθορά, ο θάνατος, οι καταστροφές, κυρίως όμως το μετά θάνατον μέλλον μας. Επομένως η 

«Σωτηρία» κατανοείται ως μια δυνατότητα, για να γλυτώσουμε από αυτές τις απειλές. Κυρίως την 

απειλή της μετά θάνατον τιμωρίας. Για την μετά θάνατον πραγματικότητα, για την μετά θάνατον 

ζωή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού την αντιλαμβάνεται ως μια ατέρμονη προέκταση του 

χρόνου, ένας χρόνος που δεν τελειώνει ποτέ. Από μόνη της η σκέψη αυτή είναι ένας εφιάλτης. Να 

σκεφτείς μία ύπαρξη η οποία δεν τελειώνει ποτέ, δεν έχει πέρας είναι εφιαλτικό, καθ’ εαυτό. Τώρα 

και να βασανίζεσαι αιωνίως σ’ αυτόν τον ατέρμονα χρόνο, δεν είναι απλώς εφιάλτης, είναι 

παραφροσύνη. Αυτό εννοεί η Εκκλησία όταν λέει «Σωτηρία»;     

 Έρχομαι ξανά στην ετυμολογία της λέξης. Η λέξη «ΣΩΤΗΡΙΑ» στα Ελληνικά σήμαινε πάντοτε 

ότι «Σώζομαι», «γίνομαι Σώος», «γίνομαι Ολόκληρος», φθάνω στην Αρτιότητα, στην 

Καθολικότητα, στην Πληρότητα, όχι της Αρετής μου, αλλά των Υπαρκτικών μου 

δυνατοτήτων. Η Εκκλησία κόμισε το Ευαγγέλιό της από την πρώτη στιγμή με τρείς λέξεις. 

ΠΑΤΗΡ-ΥΙΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ. Δηλαδή απάντησε στο ερώτημα του ανθρώπου ποια είναι η αιτία, 

ποιος είναι αυτός που εγκαινίασε την ύπαρξη που είναι η αιτία και πηγή της ύπαρξης. Πατήρ 

σημαίνει ότι υπάρχει επειδή είναι Πατήρ, όχι επειδή είναι Θεός. Υπάρχει επειδή θέλει να υπάρχει 

και θέλει να υπάρχει, επειδή αγαπάει. Και η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι ψυχολογικό 

βίωμα, είναι Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ: Γεννά τον Υιό, Εκπορεύει το Πνεύμα. Συγκροτεί, 

συνιστά, υποστασιάζει την Ύπαρξή του ως Αγάπη. Ο Θεός «αγάπη εστί», όχι «έχει». Δεν είναι 

Ιδιότητα του Θεού η Αγάπη, είναι Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ.    

 Και έχοντας πλάσει κατ’ εικόνα Θεού τον άνθρωπο του έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει 

κι αυτός με τον ΤΡΟΠΟ του Πλάστη του. Βέβαια αυτό για να συμβεί έπρεπε να παρεμβληθεί η 

Ελευθερία του Ανθρώπου. Αυτή η συγκατάθεση δεν είναι ένα απλό «ΝΑΙ», είναι μια Μετοχή 

στο θέλημα του Θεού. Επομένως η σάρκωση του Χριστού δεν είναι ένα γεγονός απομονωμένο, 

παρότι ο Θεός έδειξε την Ελευθερία του από κάθε προκαθορισμό ύπαρξης, επομένως να μπορεί να 

υπάρχει και ως άνθρωπος. Αλλά δεν σταματάει εκεί το γεγονός. Έδωσε και τη δυνατότητα στον 

άνθρωπο να μετάσχει στο «ΕΙΝΑΙ» του Θεού. Πως;  Να ΜΕΤΑΣΧΕΙ. Όχι όπως αυτός που  

προσχωρεί σε μια Ιδεολογία:        

 -Συμφωνείς με τις αρχές αυτής της Ιδεολογίας;       

 -Ναι συμφωνώ και θα πολεμήσω γι’ αυτές.       

 -Έλα τότε μαζί μας.         

 Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Στην Εκκλησία μπαίνεις μέσα σε μια ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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ΣΧΕΣΕΩΝ η οποία θέλει να είναι ΕΙΚΟΝΑ της Τριαδικής Κοινωνίας των Προσώπων. Η 

οποία θέλει να είναι μία ΕΙΚΟΝΑ εκείνου του τρόπου της Υπάρξεως που συγκροτείται από την 

Ελευθερία να θέλω να υπάρχω και να θέλω να υπάρχω, επειδή αγαπώ. Κατ’ Εικόνα της 

Τριάδος.           

 Η Ελευθερία μας μέσα στην Εκκλησία εξασφαλίζει ότι αυτή η ΜΕΤΟΧΗ είναι μια συνεχής 

Περιπέτεια, είναι ένα Αγώνισμα, ένα Άθλημα που δεν τελειώνει ποτέ. Μια συνεχής Επιτυχία και 

Αποτυχία. Μέσα από αυτό το άθλημα συγκροτείται προοδευτικά το «ΝΑΙ», το «ΑΜΗΝ», του 

καθενός μας ως μετόχου πλέον του σώματος της Εκκλησίας, Μετόχου της Βασιλείας του Θεού. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα βασικό στοιχείο της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία είναι  η έξοδος από ότι 

είναι ΑΤΟΜΙΚΟ. Ότι είναι ΑΤΟΜΙΚΟ, Εγωκεντρικό, που θωρακίζει το ΕΓΩ μας είναι 

ΘΑΝΑΤΟΣ. Ότι είναι Αυθυπέρβαση, Δόσιμο, Αγάπη, Αυτοπροσφορά είναι ΖΩΗ. Ζωή Αιώνια, 

δηλαδή ελεύθερη από κάθε περιορισμό κτιστότητας. Θυμηθείτε την κλασική παραβολή του 

Τελώνη και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος είναι ένας τυπικώς εκπρόσωπος της Ατομικής 

Θρησκευτικότητας, είναι πολύ ικανοποιημένος από τον εαυτό του και από τα θρησκευτικά του 

επιτεύγματα. Δεν υπάρχει κανένας υπαινιγμός στο Ευαγγέλιο ότι ήταν υποκριτής, ότι άλλα έλεγε 

και άλλα έκανε. Νήστευε δυο φορές την εβδομάδα, έδινε το 1/10 στους φτωχούς και είχε την 

πεποίθηση ότι είχε τον Θεό στην τσέπη. Επομένως δεν είχε ανάγκη από τον Θεό. Το ΕΓΩ του, του 

αρκούσε. Ο άλλος ο φουκαράς ο Τελώνης ήταν διάτρητος, δεν είχε πουθενά να ακουμπήσει στο 

ΕΓΩ του, είχε ένα ΕΓΩ το οποίο ήταν εξευτελισμένο, τελείως άθλιο. Οπότε το μόνο που του έμενε 

ήταν να ριχτεί στην αγκαλιά του Θεού – «Κοίταξε δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω, δεν έχω 

πουθενά να ακουμπήσω, ΕΛΕΕΙΣΕ ΜΕ». Έτσι η Εκκλησία μας παιδαγωγεί να οδηγηθούμε στην 

ΑΥΤΟΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, στην ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ μας στην Εκκλησία. Αυτό να γίνεται χωρίς 

καμία συνείδηση αξιομισθίας.  Κάθε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ Παράδοση θεμελιώνεται σ’ αυτήν τη 

αξιομισθία. Να κάνεις το καλό για να σωθείς, να είσαι καλός για να προκόψεις, να κάνεις το καλό 

για να ζήσεις αιώνια στον Παράδεισο. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι εκείνος ο ΤΡΟΠΟΣ που κάνεις το 

καλό μόνο επειδή Αγαπάς και είσαι έτοιμος να γίνεις ανάθεμα υπέρ των αδελφών σου. Είναι 

εκείνη η φράση του Παύλου: «Αν σωθούν οι αδελφοί μου είμαι και εγώ σεσωσμένος».   

 Ο Χριστός δεν μας έδωσε ένα υπόδειγμα να κάνουμε ελεημοσύνες ή κάτι παρόμοιο. Είπε να το 

κάνετε κι αυτό. Στο ποσοστό που βγαίνεις απ’ το Εγώ σου αυτά είναι φυσικά πράγματα, 

αυτονόητα. Το να λειτουργεί μια Ενορία και η Αγάπη που δένει αυτή την Ενορία ξεχειλίζει, ως 

Σωτηρία, ως Πληρότητα Χαράς και Ζωής, είναι επόμενο να κάνει και συσσίτια. Αυτό είναι 

εντελώς φυσιολογικό και αυτονόητο. Όμως το να κάνει μια Ενορία συσσίτια για να δείξει σε όλο 

τον κόσμο ότι κοιτάξτε, χρειαζόμαστε κι εμείς, έχει μια κοινωνική αποστολή η Εκκλησία, μη 

μας βάζετε στην άκρη. Αυτό δεν είναι Εκκλησία. 

 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=TtR1Zl1dJxk 

https://www.youtube.com/watch?v=HuSM00tJUGg 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtR1Zl1dJxk
https://www.youtube.com/watch?v=HuSM00tJUGg
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4.3 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ  

 
Λιάγκα Ραφαήλ-Μαραμή Νικόλαο-Κανδύλα Αναστάσιο Ραφαήλ

 
 

Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών αθλητικών 

ομάδων που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. Εκφάνσεις χουλιγκανισμού συνήθως 

θεωρούνται πράξεις όπως, υβριστική συμπεριφορά σε γήπεδα κατά τη διάρκεια αγώνων, 

πολλές φορές με ρατσιστική διάθεση, η επιθετική συμπεριφορά σε αυτούς τους χώρους, 

οι εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο πολλές φορές με βίαιες διαθέσεις, οι 

ομαδικές συγκρούσεις οπαδών εντός και εκτός γηπέδων, καθώς και οι δολοφονίες που 

γίνονται μεταξύ οπαδών που τάσσονται υπέρ διαφορετικών ομάδων.  

Ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να περιγράψει τι συμπεριφορά των οπαδών σε 

αγώνες ποδοσφαίρου. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνονται βανδαλισμοί και ομαδικές 

συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από έναν ποδοσφαιρικό 

αγώνα, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που προκαθορισμένες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών 

γίνονται ανεξάρτητα από τους αγώνες ή με αφορμές αγώνες άλλων αθλημάτων.  
 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  

Ο χουλιγκανισμός ονομάστηκε έτσι από τον όρο “hooliganism” που χρησιμοποιείται από 

τη δεκαετία του 1890 για να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά συμμοριών των δρόμων. Η 

χρήση του όρου εμφανίζεται σε μία αναφορά της αστυνομίας του Λονδίνου το 1898, αλλά 

ενδεχομένως δεν είναι η πρώτη. Μία θεωρία που έχει επικρατήσει αναφέρει πως ο όρος 

πάρθηκε από το όνομα του Πάτρικ Χούλιχαν ο οποίος ήταν Ιρλανδός βάνδαλος που 

έμενε στο Λονδίνο. Μία άλλη θεωρία αναφέρει πώς ο όρος προέρχεται από τον 

απολίτιστο τρόπος ζωής μιας ιρλανδικής Αγροτικής οικογένειας. Άλλη θεωρία 

υποστηρίζει ότι ο όρος πάρθηκε από μία συμμορία του δρόμου στο Ίσλινγκτον του 

Λονδίνου που είχε το όνομα «Χούλι». Τέλος υπάρχει και μία θεωρία που υποστηρίζει ότι 

ο όρος βασίζεται στην Ιρλανδική λέξη “houlie” πού χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει 

ένα έκλυτο πάρτι.  

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  

Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία προήλθε 

από παραδοσιακές εκδηλώσεις που 

περιλάμβαναν παιχνίδι με μία μπάλα 

που είχαν συνήθως μαζική συμμετοχή 

από τους κατοίκους της περιοχής όπου 

λαμβάνει χώρα. Γενικά σκοπός ήταν 



28 
 

συνήθως η μεταφορά της μπάλας από ένα σημείο της πόλης σε ένα άλλο ή η κατοχή της 

μπάλας από έναν συμμετέχοντα μέχρι κάποια προκαθορισμένη διάρκεια. Η μαζική 

συμμετοχή υποδηλώνει τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν πολλές φορές σε τέτοιου 

είδους εκδηλώσεις. 

Από το 1314 ακόμη, ο Εδουάρδος Β΄ της Αγγλίας, απαγόρευσε τέτοιου είδους 

εκδηλώσεις διότι όπως αναφέρει μπορεί να προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές ή και 

προδοσία. Στην ίδια χώρα και αφού οι πρώτοι κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου είχαν 

εδραιωθεί, σημειώθηκαν μεγάλες αναταραχές μετά τον αγώνα της Πρέστον Νόρθ Εντ με 

την Άστον Βίλα. Οι δύο ομάδες λιθοβολήθηκαν και χτυπήθηκαν άσχημα με ξύλα και 

αναφέρεται ότι ένας παίκτης της Πρέστον έμεινε αναίσθητος. Τον επόμενο χρόνο 

καταγράφηκαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Πρέστον με οπαδούς της Κουίνς Παρκ 

Ρέιντζερς, καθώς το 1905 κάποιοι υποστηρικτές της Πρέστον δικάστηκαν για 

χουλιγκανισμό μετά τον αγώνα της ομάδας με την Μπλάκμπερν. Μεταξύ τους ήταν και 

μία «μεθυσμένη και εκτός τάξης» 70χρονη γυναίκα. Στο διάστημα του μεσοπολέμου δεν 

καταγράφηκαν αντίστοιχα φαινόμενα, αλλά κατά τη δεκαετία του 1950 εμφανίστηκε και 

η μόδα των Μοντς και των Ρόκερς όπως αναφέρεται, ομάδες κάθε παράταξης είχαν 

συγκρούσεις μεταξύ τους, με αφορμή διαφορές στην ιδεολογία και στον τρόπο εμφάνισης. 

Τέτοιου είδους αντιθέσεις όξυναν το κλίμα μεταξύ των οπαδών αντιπάλων ομάδων και 

εμφανίστηκε ένα νέο κύμα χουλιγκανισμού. Το 1956 οπαδοί της Λίβερπουλ Φ.Κ. και 

της, επίσης από την πόλη του Λίβερπουλ, Έβερτον, έλαβαν μέρος σε διάφορα περιστατικά 

καταστροφής τρένων. Από το 1965 αναφέρονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο περίπου 25 

περιστατικά χουλιγκανισμού στην Αγγλία.  

Στην Ήπειρο της Αμερικής έχουν καταγραφεί φαινόμενα χουλιγκανισμού από το 1964. 

Εκείνη τη χρονιά στο Περού σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 και τραυματίστηκαν 500 

σε έναν αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Περού, προκριματικό για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Τόκιο.  

Στην Αργεντινή σκοτώθηκαν περίπου 70 άτομα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο 

Μπουένος Άιρες, αφού κάποιοι πετούσαν καιόμενα κομμάτια χαρτιού στις κερκίδες. 

Αναφέρεται ότι έχουν σκοτωθεί στην Αργεντινή 40 άτομα από το 1992 ως το 2002 σε 

συγκρούσεις που σχετίζονται με χουλιγκανική συμπεριφορά. Το 1969, μεταξύ Ελ 

Σαλβαδόρ και Ονδούρα εξεγέρσεις μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών 

ομάδων των δύο χωρών δυναμίτισαν τις πολιτικές διαφορές τους και ξέσπασε ένας 

τετραήμερος πόλεμος που ονομάστηκε, Πόλεμος του Ποδοσφαίρου ή Πόλεμος των 100 

ωρών. Το 1971 στη Βραζιλία σκοτώθηκαν τέσσερις και τραυματίστηκαν πάνω από 1.500 

σε συγκρούσεις που ακολούθησαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Σαλβαδόρ.  

Στη δεκαετία του 1970 καταγράφονται φαινόμενα χουλιγκανισμού και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη πέραν της Αγγλίας. Στην Ιταλία τότε πρωτοεμφανίστηκαν βίαιες πράξεις από 

οπαδούς σε γήπεδα ποδοσφαίρου, όπως οι ρίψεις επικίνδυνων αντικειμένων προς παίκτες 

και διαιτητές. Το φαινόμενο οξύνεται από τις οργανώσεις των Ούλτρας που εμφανίστηκαν 

στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και πολλές φορές σχετίζονται με νεοναζιστική 

ιδεολογία. Σκοπός των οργανώσεων αυτών πέρα από την υποστήριξη των ομάδων είναι οι 

συγκρούσεις με οπαδούς αντιπάλων ομάδων. Στην Ολλανδία το 1974 ξέσπασαν 

συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της Φέγιενορντ και της Αγγλικής Τότεναμ στον τελικό του 

Κυπέλλου UEFA.  

Από εκείνη την περίοδο και μετά ολοένα και περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν 

έντονα φαινόμενα χουλιγκανισμού. Μεταξύ τους η Ισπανία, η Τουρκία, η Νορβηγία, η 

Πολωνία, η Κροατία, η Ρωσία και η Ελλάδα.  

 

Ο ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Ο χουλιγκανισμός εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 80 και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα είχε ραγδαία εξελιχθεί σε ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85


29 
 

Παρατηρήθηκε κυρίως ανάμεσα σε οπαδούς των μεγάλων ομάδων της Ελλάδας, ακόμη 

και σε διοργανώσεις τοπικού και ερασιτεχνικού επιπέδου.  

Τη δεκαετία του 90 μεταφέρθηκε και στο μπάσκετ, από τους ίδιους τους οπαδούς που 

στήριζαν τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ύφεση στα 

περιστατικά, παρά το αξιοσημείωτο συμβάν της 29ης Μαρτίου 2007, όπου σε συμπλοκή 

χούλιγκαν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού υπήρξε νεκρός οπαδός. Μάλιστα, σε 

έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ελλάδα είναι η τελευταία στην κατάταξη των 

ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα χουλιγκανισμού.  

Παρά την ύφεση όμως του προβλήματος, ο χουλιγκανισμός δεν παύει ποτέ να είναι ένα 

αρρωστημένο κοινωνικό φαινόμενο που έχει αντίκτυπο σε όλες τις δομές της 

κοινωνικοπολιτικής ζωής της χώρας. Όσοι εμπλέκονται δε γύρω από αυτόν, κινδυνεύουν 

για τη σωματική τους ακεραιότητα, ενώ βρίσκονται ανά πάσα στιγμή κάτω από το φόβο 

της σύλληψης και της φυλάκισης με τα επακόλουθα της.  

Τα άτομα που ανήκουν στους κύκλους αυτούς και συμμετέχουν στα επεισόδια αυτά έχουν 

μία ποιοτική αναβάθμιση σε σύγκριση με παλαιότερα. Η ηλικιακή τους κατανομή δεν 

περιορίζεται σε 18άρηδες, αντιθέτως οι περισσότεροι είναι 23 έως 25, ενώ υπάρχουν 

αρκετοί έως και 35 ετών. Με λίγα λόγια, πρόκειται για συνειδητοποιημένους χούλιγκαν, 

οι οποίοι γνωρίζουν το τι θα ακολουθήσει. Θεωρούνται οι ελίτ της ομάδας τους και 

αρκετοί από αυτούς είναι γνωστοί με το όνομα τους ή κάποιο παρατσούκλι. Σε κάθε 

σύγκρουση βλέπουμε άτομα αποφασισμένα, με μίσος στο βλέμμα τους και με διάθεση να 

έρθουν σε οπτική επαφή με τον αντίπαλο ώστε να έχουν λεκτική αντιπαράθεση. Πολύ 

γνωρίζονται μεταξύ τους από παλαιότερες συμπλοκές. Οι φάτσες και οι σωματότυποι 

ορισμένων μπορούν εύκολα να προκαλέσουν φόβο ακόμα και σε μυημένο οπαδό. 

Εντύπωση προκαλεί και ο σχετικά μεγάλος αριθμός αυτών που συμμετέχουν ενεργά στα 

επεισόδια που τις περισσότερες φορές έχουν σχεδόν προαναγγελθεί.  

Ο χουλιγκανισμός δεν παύει ποτέ να είναι ένα αρρωστημένο κοινωνικό φαινόμενο που 

έχει αντίκτυπο σε όλες τις δομές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της χώρας.  

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα σκληρά μέτρα στο ποδόσφαιρο και οι 

αυστηρές ποινές, όπως οι αγώνες κεκλεισμένων των Θυρών, οδηγούν στην έκφραση της 

ποδοσφαιρικής βίας ή του χουλιγκανισμού σε διαφορετικά πεδία δράσης. Γίνεται σαφές 

ότι αυτό είναι ένα κατασταλτικό μέσο που από μόνο του Δεν μπορεί να βοηθήσει στην 

πάταξη η ελάττωση της βίας. Σε συνδυασμό με την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών 

δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα, ένα ηφαίστειο που βράζει και κάποια στιγμή θα 

εκραγεί.  

Συμπερασματικά γίνεται αντιληπτό ότι ο χουλιγκανισμός Στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 

ρομαντικό του στάδιο προ πολλού, ενώ έχει αφήσει πίσω του και τη φάση της ενηλικίωσης 

της δεκαετίας του 90. Έχει ενταχθεί σε μία νέα εποχή και Έχει εξελιχθεί στα πρότυπα του 

Βρετανικού και ολλανδικού χουλιγκανισμού όπως αυτός εμφανίστηκε τα τελευταία 10 

χρόνια, διατηρώντας βέβαια τις ιδιαιτερότητές του, πολλές από τις οποίες οφείλονται στην 

προχειρότητα και στον ερασιτεχνισμό που χαρακτηρίζει τις ελληνικές αρχές στον τρόπο 

αντιμετώπισης του.  

  

ΑΙΤΙΑ  

 

Ψυχολογικοί παράγοντες:  

 

-Ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εφήβων (ιδιαίτερα των αγοριών), που επιζητούν την 

αίσθηση της δυνατής συγκίνησης, της σύγκρουσης, της αμφισβήτησης απέναντι στις αρχές 

και της προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

έκδηλα προπάντων στους εφήβους της εργατικής τάξης, για τους οποίους αποτελεί το 

πρότυπο της αρρενωπότητας.  
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- η έλλειψη κατανόησης και το αίσθημα αποξένωσης, σε συνδυασμό φυσιολογική τάση 

για δυνατές συγκινήσεις των ατόμων αυτής της ηλικίας, τους παρακινούν να αναζητήσουν 

ψυχολογική κάλυψη ανάμεσα στους συνομηλίκους τους.  

- η ανάγκη του ατόμου να ενταχθεί σε μία ομάδα, να ταυτιστεί ιδεολογικά και 

ψυχολογικά με άλλους ομοϊδεάτες οπαδούς, κοινή πίστη και δράση που οδηγεί στην 

ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, δύναμη μέσα από την απρόσωπη ομάδα, εκτόνωση, φυγή 

από μία απογοητευτική πραγματικότητα, ψευδαίσθηση εξουσίας και δύναμης, 

ανευθυνότητα, τυφλή βία.  

- τα νεαρά αυτά άτομα αναζητούν ομάδες συνομηλίκων στις οποίες μπορούν να 

αφιερωθούν ολοκληρωτικά και από όπου μπορούν να αντλήσουν ένα αυξημένο αίσθημα 

ότι και οι ίδιοι αξίζουν κάτι.  

- Η ψυχολογία του όχλου: Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες με την ατμόσφαιρα τους αυτή της 

έντονης αγωνίας του ανταγωνισμού και τις συγκρούσεις, καθώς και με όλες εκείνες τις 

τελετουργίες και τα τυπικά των μαζικά συντονισμένων αντιδράσεων (ανέμισμα με 

σημαίες, επίδειξη κασκόλ της ομάδας, δυνατά χειροκροτήματα και ρυθμικά 

συνθήματα η τραγούδια) είναι ίσως, ο καλύτερος χώρος για να αποδράσουν τα παιδιά 

αυτά από τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής και να απολαύσουν την απόλυτη συγκίνηση. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά της ψυχολογίας του πλήθους, παρατηρείται μία αίσθηση 

ομαδικής ανωνυμίας και ανευθυνότητας, μία τάση μιμητισμού και μία διάχυση της 

ευθύνης, μπορεί να οδηγήσει σε οχλαγωγία και επεισόδια.  

 

Τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, η ανεργία, η 

έλλειψη Παιδείας, ο αλκοολισμός και η χρήση 

ναρκωτικών ουσιών, ο φανατισμός, η αντιδραστική 

συμπεριφορά των νέων και η ανάγκη για εκτόνωση λόγω 

της πιεστικής καθημερινότητας των αστικών κέντρων 

είναι οι πιο σοβαρές αιτίες του φαινομένου του 

χουλιγκανισμού.  

 

 Ανεργία, υποαπασχόληση νέων, προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα, απογοήτευση, 

διάψευση προσδοκιών, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, προσφέρουν εκτόνωση της 

συσσωρευμένης ενέργειας, της πικρίας/ οργής στο γήπεδο, στον αντίπαλο στα όργανα 

αστυνόμευσης. Προσφέρουν διέξοδο, αυτοεπιβεβαίωση.  

 Η σύγχρονη εποχή: Κρίση αξιών, απουσία ιδανικών και υγιών οραμάτων, ισοπεδωτικά 

καταναλωτικής κοινωνίας, κυριαρχία του ανταγωνισμού και των απαξιώνουν. Το 

ποδόσφαιρο είναι η νέα πίστη και θρησκεία, το υποκατάστατο της πολιτικής δράσης των 

σημερινών νέων.  

 Η Βιομηχανική-τεχνοκρατική εποχή ευνοεί τη μαζοποίηση, την τυποποίηση την 

αποπροσωποποίηση της ζωής.  

 Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πνευματική υποβάθμιση, έλλειψη υγιούς πνευματικής 

ζωής και πνευματικών αντιστάσεων.  

 Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής με άγχος, πίεση, αυξημένες απαιτήσεις, ο φανατισμός 

λειτουργεί για τους νέους ως βαλβίδα εκτονωτικής διαφυγής.  

 Ο Αθλητικός Τύπος: Υποδαυλίζει τα φίλαθλα πάθη με προκλητικούς τίτλους, τη 

δημοσίευση εμπρηστικών δηλώσεων και τη διάδοση φημών για στημένους αγώνες και 

εξαγορασμένους διαιτητές, αποθεώνει τους παίκτες, υιοθετεί τη φιλοσοφία και την 

αισθητική των οργανωμένων οπαδών της ομάδας που υποστηρίζει.  

 Οικονομικά συμφέροντα που λυμαίνονται το χώρο του αθλητισμού και έντεχνα 

υποδαυλίζουν το φανατισμό των νεαρών οπαδών.  

 Πολιτικά συμφέροντα: Προσπάθεια μαζοποίησης του λαού, αποπροσανατολισμού του 

από ουσιώδες τα προβλήματα, προσπάθεια επιβολής της κατευθυνόμενης ακρισίας, όσοι 
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ελέγχουν τις ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουν μεγάλη δύναμη επιρροής στους οπαδούς και 

ασκούν πιέσεις στην πολιτική ηγεσία.  

 Η παραμέληση του αθλητισμού στο πλαίσιο του σημερινού σχολείου και η έλλειψη 

ενδιαφέροντος για την καλλιέργεια υγιούς Αθλητικού Πνεύματος στους μαθητές.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ  

 

- Η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων πρέπει να αποτελεί εφαλτήριο για την 

προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και την καλλιέργεια του υγιούς φίλαθλου πνεύματος  

- Αυστηρή νομοθεσία που θα καταστέλλει συναφή φαινόμενα βίας στα γήπεδα, επιβολή 

προστίμων στις διοικήσεις ομάδων/ παραγόντων που υποθάλπουν τον χουλιγκανισμό.  

- Αθλητική παιδεία = αθλητισμός για όλους, κοινωνική διάσταση του αθλητισμού.  

- Όχι μονόπλευρη προβολή του ποδοσφαίρου αλλά η ισότιμη προώθηση όλων των 

αθλημάτων.  

- Η άθληση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης: Καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό 

που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της νοσηρής τάσης για φανατισμό και ομαδοποίηση.  

- Ανθρωπιστική καλλιέργεια, άμιλλα = " Νους υγιής εν σώματι υγιεί"  

- Πολιτεία - Κράτος: Επενδύσεις στην υλικοτεχνική υποδομή του αθλητισμού = σε όλες 

τις περιοχές, περιφερειακή ανάπτυξη, αθλητικές εγκαταστάσεις = κυψέλες νέων με υγιή 

ενδιαφέροντα.  

- Εξυγίανση του ποδοσφαίρου: Αποσύνδεση από αντιαθλητικούς ιδιοτελείς παράγοντες 

που βλέπουν στο άθλημα μία ακόμη κερδοφόρα πηγή.  

- Κοινωνικοποίηση πολιτικοποίηση των νέων.  

 

Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία κάποια στιγμή θα καταφέρει να αμβλύνει το πρόβλημα και 

να πατάξει τα φαινόμενα χουλιγκανισμού έως εκεί που είναι δυνατόν να το πράξει.  

Από την άλλη όμως οφείλουμε και εμείς οι ίδιοι να αναζητούμε λύσεις για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου, να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί και σταδιακά να επιτύχουμε 

το στόχο.  

Διαφορετικά η κοινωνία μας θα παραμείνει με αυτό το βραχνά που με τον καιρό θα τη 

διαβρώνει όλο και περισσότερο κάνοντας την ακόμα χειρότερη. Γιατί το φαινόμενο του 

χουλιγκανισμού μέρα με τη μέρα επεκτείνεται στα γρανάζια της κοινωνίας μας και στη 

νοοτροπία του κάθε Έλληνα πολίτη με αποτέλεσμα η βία πολλές φορές να παίρνει τη θέση 

του διαλόγου, κάτι που μας οδηγεί σε άλλες εποχές που δεν έχουν καμία σχέση με τα 

σημερινά κοινωνικά κεκτημένα.  

 

ΠΗΓΕΣ 
http://glossologein.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%

CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%20-

%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%

99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%B

A%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

https://youngpeople.gr/%ce%bf-

%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%c

e%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/ 

 

http://glossologein.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%20-%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://glossologein.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%20-%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://glossologein.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%20-%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://glossologein.blogspot.com/search/label/%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%9F%20-%CE%A7%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://youngpeople.gr/%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/
https://youngpeople.gr/%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/
https://youngpeople.gr/%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/
https://youngpeople.gr/%ce%bf-%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/


32 
 

4.4  ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΓΚΑ   Η΄  ΠΡΟΣΕΥΧΗ; 

Παναγιώτης Γ. Πιστόλης,  τάξη Β΄ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

Χρυσόστομος Γ. Πιστόλης,  τάξη Α΄1 

Νασιούλα Αθανάσιου, τάξη Β΄ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 

      Πολύς λόγος γίνεται σήμερα για το διαλογισμό και τη γιόγκα, καθώς και για την 

επίδρασή τους στην ψυχολογία του σύγχρονου ανθρώπου που βιώνει το καθημερινό 

άγχος σε επικίνδυνο  βαθμό. Πολλοί τη θεωρούν ως ένα θεραπευτικό μέσο άσκησης του 

σώματος, αγνοώντας ή υποβαθμίζοντας  το θρησκευτικό της χαρακτήρα. 

       Ο όρος προσευχή αποκτά στις γκουρουϊστικές ομάδες διαφορετικό περιεχόμενο, 

που προσδιορίζει εξωχριστιανική αντίληψη για την προσευχή. Πρόκειται για "τεχνική", 

που, όπως διακηρύσσεται, φέρνει  αποτελέσματα, με τρόπο μηχανιστικό. Η γιόγκα, 

λοιπόν, είναι θεωρία και πρακτική που δημιουργήθηκε στο χώρο των θρησκειών της 

Άπω Ανατολής, δηλ. του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Προσφέρεται ως μια τέχνη 

ζωής, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αποχώρηση από τη ζωή. Είναι η προσπάθεια 

υπερνίκησης του φόβου του θανάτου που καταλήγει τελικά στη θεοποίηση του εγώ και 

τον εγκλωβισμό του ανθρώπου. 

     Ο διαλογιζόμενος ("προσευχόμενος") γίνεται μετασχηματιστής ενέργειας. Είναι ο 

δημιουργός σκέψεων, ιδεών, που μεταβάλλονται σέ πράξεις, που προκαλούν 

"εκπληκτικά φαινόμενα", λένε οι οπαδοί του διαλογισμού και της "θετικής σκέψης". Με 

το διαλογισμό "μετασχηματίζουμε" την πνευματική ενέργεια "μέσα μας", για να τη 

διοχετεύσουμε στη συνέχεια προς τα έξω. Εδώ δεν μεσολαβεί τίποτε εκτός από τον ίδιο 

τον άνθρωπο. Μένει εντελώς μόνος και έρημος. 

    Όμως για τη  χριστιανική προσευχή είναι ανάγκη να υπάρχουν δύο: Αυτός που 

προσεύχεται, και Εκείνος που γίνεται αποδέκτης της προσευχής. Αυτός που παρακαλεί, 

«Κύριε ελέησον» και Εκείνος που απαντά με το πλούσιο έλεός Του. Η χριστιανική 

προσευχή δεν είναι "στροφή προς τα έσω", αλλά απευθύνεται πάντοτε προς το 
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"απέναντι τού ανθρώπου", που είναι ο Θεός και επικαλείται την αγάπη Του και το έλεός 

Του. Η προσευχή είναι ένα "άνοιγμα" του ανθρώπου στη θεία αγάπη, του ανθρώπου που 

αισθάνεται πως είναι αδύναμος και ανίκανος να υψωθεί πέρα από την  κτιστή 

πραγματικότητα. Γι' αυτό επικαλείται την αγάπη και τη δωρεά του Θεού. 

Η απάντηση στην προσευχή δεν προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά από τον 

Θεό. Ενώ στο Χριστιανισμό το κεντρικό μήνυμα είναι η σωτηρία του κόσμου (Υπέρ της 

του κόσμου ζωής, Υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου), το κεντρικό μήνυμα στη 

γιόγκα είναι η σωτηρία από τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, το σύμπαν, η ζωή, 

θεωρείται στην οπτική της γιόγκα πρόβλημα, ατύχημα, φυλακή. 

   Στη βασική αντίληψη του Ινδουισμού ο Θεός δεν έχει προσωπικότητα. Δεν πρόκειται 

για ένα Θεό, ένα Ον, μια ύπαρξη που σκέφτεται, επιθυμεί, αγαπά, θυμάται. Είναι μια 

απρόσωπη ύπαρξη. Γι’ αυτό το Θείο νοείται σαν τον ωκεανό, είναι κάτι άπειρο, όπως 

είναι ένας ωκεανός ή όπως η ατμόσφαιρα. Υπάρχει, αλλά δεν έχει προσωπικότητα, άρα 

δεν παίρνει πρωτοβουλίες, δεν απευθύνεται στον άνθρωπο, δεν τον προσκαλεί, δεν 

ενεργεί, δεν θυμάται, δεν σκέφτεται. Υπάρχει απλώς. Από αυτή τη θεία πραγματικότητα 

που είναι σαν τον ωκεανό, κάποιες σταγόνες ξεφεύγουν χωρίς να είναι σαφές γιατί. 

Ξεφεύγουν σαν ένα ατύχημα, σαν μια περιπέτεια, σαν να μην είναι επιθυμητό αυτό. 

Ξεφεύγουν και εγκλωβίζονται μέσα σε κάθε Ον που υπάρχει στη γη. Μέσα στον 

άνθρωπο, λοιπόν, υπάρχει μια σταγόνα αυτής της πελώριας θείας ουσίας.  

       Ενώ στον Χριστιανισμό η ψυχή και το σώμα είναι δημιούργημα του Θεού, στον 

Ινδουισμό έχουμε ένα κομμάτι της θείας ουσίας να βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, μια 

σταγόνα από αυτό τον ωκεανό. Η ύπαρξη του ανθρώπου με την οπτική αυτή είναι ένα 

δυστύχημα, είναι κακώς εγκλωβισμένη αυτή η σταγόνα της θείας ουσίας μέσα στο 

ανθρώπινο σώμα. Το σώμα δηλ. είναι κακό, είναι φυλακή και πρέπει να το 

ξεφορτωθούμε. Το ιδεώδες είναι η σταγόνα να επιστρέψει εκεί από όπου ήρθε. 

    Ο συνεπής ινδουιστής, λοιπόν, που θα ζήσει σύμφωνα με τη θρησκεία, θα γυρίσει 

στον ωκεανό και εκεί χάνεται μέσα στο νερό, δεν εντοπίζεται ως ιδιαίτερη υπόσταση, 

ως προσωπικότητα. Άρα, εδώ σωτηρία είναι η αφομοίωση. Πρέπει να παλέψει σκληρά 

και για να το κατορθώσει, χρειάζεται η γιόγκα και ο διαλογισμός ως ιδιαίτερος τύπος 

προσευχής. Αν τα καταφέρει, η σταγόνα θα γυρίσει στον ωκεανό με το νερό. Αν δεν τα 

καταφέρει, αρχίζει μια άλλη διδασκαλία εντελώς αντίθετη με το Χριστιανισμό: Αυτό το 

κομματάκι της θείας ουσίας που είναι μέσα στο ανθρώπινο κορμί, ενώ πάει με το 

θάνατό του να ανεβεί πάνω, επειδή δεν τα πήγε καλά στη ζωή κι έμεινε προσκολλημένο 

στην ύλη, στα ενδιαφέροντα του κόσμου, είναι κάπως βαρύ, δεν μπορεί να πάει πάνω 

στον ωκεανό και ξαναπέφτει κάτω σε επόμενο σώμα. Έχουμε έτσι το φαινόμενο της 

μετενσάρκωσης.  

       Η γιόγκα συνεπώς δεν είναι μόνο γυμναστικές ασκήσεις, προϋποθέτει μια 

συγκεκριμένη Κοσμολογία, μια συγκεκριμένη Ανθρωπολογία που, όποιος συμμετέχει 

σ’ αυτήν, την αποδέχεται ασυνείδητα μαζί με τις ασκήσεις που εκτελεί. Ο Διαλογισμός 



34 
 

προσπαθεί να  στρέψει το νου προς τη θεία ουσία του ανθρώπου που είναι μέσα του. 

Σου λένε, για παράδειγμα, σ’ αυτή την αίθουσα μη σκέφτεσαι ότι υπάρχουν άτομα, 

σκέψου μόνο ότι υπάρχει το τραπέζι. Κάνε το πολλές φορές  μέχρι να το κατορθώσεις. 

Όταν το κατορθώσεις, μη σκέφτεσαι ολόκληρο το τραπέζι, να σκέφτεσαι μόνο το 

ποτήρι. Όταν το κατορθώσεις, να μη σκέφτεσαι μόνο το ποτήρι, να σκέφτεσαι μόνο το 

νερό. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να ξεκολλήσουν το Νου από ό,τι υπάρχει γύρω 

και να τον στρέψουν μέσα στο πνευματικό στοιχείο.  

     Ως ένα συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η σωτηρία, που στην Ορθόδοξη 

Θεολογία ονομάζεται Βασιλεία του Θεού, είναι κοινωνία Προσώπων, αντάμωμα, 

επικοινωνία, αφού κι ο  ίδιος ο Θεός είναι Τριαδικός. Αυτός ο Θεός που αναστήθηκε, 

μιλάει για την Ανάσταση ολόκληρου του ανθρώπου (ψυχή και σώμα) και για σωτηρία 

του κόσμου, δηλ. ολοκλήρου του σύμπαντος, ό,τι έφτιαξε ο Θεός.  Δεν πρόκειται να 

δραπετεύσουμε εμείς από αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος να λυτρωθεί από το 

θάνατο, να αντλήσει ζωή από το Θεό. Ο Θεός είναι ο αρχιστράτηγος στη σύγκρουση με 

το θάνατο. Το σώμα, η ύλη δεν είναι για πέταμα, αλλά θα αναστηθεί, θα 

αφθαρτοποιηθεί. Όπως ο αναστημένος Χριστός αναστήθηκε και με το σώμα του, όχι 

μόνο με το πνεύμα. Είχε όμως σώμα διαφορετικό, που δεν είχε πάνω του φθορά, είχε 

νικήσει το θάνατο, σώμα μεταμορφωμένο, ανθρώπινο, θεωμένο. Στην περίπτωση του 

αναστημένου Χριστού έχουμε τη μοναδική πρόγευση αυτού που υπόσχεται η Εκκλησία, 

δηλ. να γίνουν καινούρια τα πάντα, ο θάνατος και η φθορά να καταργηθούν από παντού. 

Στο Χριστιανισμό: «έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Ο θάνατος στη 

Χριστιανική Παράδοση δεν υπερβαίνεται, αλλά καταργείται. . Αυτή η προοπτική στη 

γιόγκα και τον Ινδουισμό δεν υπάρχει. Υπάρχει ατομική τακτοποίηση, να πάει στην 

απρόσωπη κατάσταση ή μια καλύτερη μετενσάρκωση. Πίσω ο θάνατος θα ζει και θα 

βασιλεύει. Δεν υπάρχει σχέδιο, ούτε υπόσχεση για κάτι διαφορετικό. Στην Πανήγυρη 

της Αναστάσεως, είναι δείγμα ο Χριστός ότι αυτό που συνέβη σ’ Αυτόν, θα συμβεί σε 

ολόκληρη την ανθρωπότητα και σε ολόκληρη την κτίση. Ο Χριστός στην Αγία Γραφή 

είναι πρωτότοκος των νεκρών και απαρχή των κεκοιμημένων.  

       Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται για ένα αθώο παιχνίδι 

χαλάρωσης και δεν θυμίζουν οι επιδόσεις των γιόγκι αθλοπαιδιές, αλλά έχει να κάνει με 

θρησκεία και μεταφυσικό χώρο και ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. Γιατί, αλήθεια κάποιοι, ενώ θεωρούν τους εαυτούς τους χριστιανούς, 

χρειάζονται  ινδουιστική καθοδήγηση  και ασιατικό διαλογισμό για να ηρεμήσουν και 

να χαλαρώσουν;  Δεν γνωρίζουν τη μελέτη της Αγίας Γραφής, τη βοήθεια του Χριστού 

μέσω της Θείας Λειτουργίας και τη δύναμη της προσευχής; Αν χρησιμοποιούσαν τις 

ώρες που δαπανούν στο διαλογισμό, για να προσευχηθούν θερμά στο Θεό, τα 

αποτελέσματα στη ζωή τους θα ήταν διαφορετικά και πραγματικά θα βίωναν ελπίδα, 

πίστη και χαρά σε μεγάλο βαθμό. Ας θυμίσουμε ότι η υποδούλωση σε ασφυκτικές 

πνευματικά δυνάμεις , αν δεν προσέξουν, δεν είναι δύσκολο να συμβεί στη ζωή των 
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ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές και πως, ο απόστολος Παύλος, 

γνώστης των αδυναμιών μας και της σύγχυσης που απειλεί καθημερινά την 

ανθρωπότητα, προειδοποιεί: «Ο Χριστός μάς απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. 

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ 

ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΖΥΓΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ» (Γαλ. 5,1).  

 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=gqGTcCO5yZw 

 

4.5 Φασισμός – Εθνικισμός – Φιλοπατρία 

Δελιβελή Κωνσταντίνα-Μέριανου Αναστασία-Κάρρου Χριστίνα 

Φασισμός 

Είναι μακρόχρονη η αντιπαράθεση ιστορικών, πολιτικών επιστημόνων και άλλων 

μελετητών για την ακριβή φύση του φασισμού. Κάθε αντίληψη περί του φασισμού είναι 

διαφορετική, αφήνοντας τους ορισμούς είτε πολύ διευρυμένους είτε πολύ περιορισμένους.  

Ο φασισμός πηγάζει από την προσήλωση των ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό 

κόμμα. Ο παραπάνω φανατισμός στηρίζεται στον λειτουργικό και στον οργανικό 

αναλφαβητισμό. Κατά εκείνη την περίοδο το άτομο παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιρρεπής 

και πέφτει ευκολία θύμα χειραγώγησης από ανώτερες πολιτιστικές δυνάμεις. Ωστόσο 

σκοπός του φανατισμού είναι να προβάλει στον κόσμο μια λανθασμένη πεποίθηση με 

ακραίο περιερχόμενο.  

Μια οικονομικά υποανάπτυκτη χώρα όπου οι κάτοικοι αναμένουν μια οριστική λύση στα 

προβλήματα της έχει αποδεικτή και από σύγχρονα ιστορικά γεγονότα πως ανώτερα 

πολιτικά όργανα εκμεταλλεύονται την παρούσα κατάσταση για την ικανοποίηση των 

προσωπικών τους συμφερόντων. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqGTcCO5yZw
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Οι ακραίες φασιστικές απόψεις που υφίστανται κατά την διάρκεια εκείνης της 

εποχής έχουν ως αποτέλεσμα την διάσπαση του κράτους ανάλογα με τις 

πολίτικες απόψεις και πεποιθήσεις που επικρατούν εκείνη την περίοδο. 

Οικογένειες διασπάζονται, επικρατεί ένα έντονο πολιτικό κλίμα και 

ολόκληρη η κοινωνία βρίσκεται σε μια διαρκείς σύγχυση. Συνήθως και όπως 

αποδεικνύει η ιστορία τέτοιου είδους καταστάσεις οδηγούν σε μια 

φιλοπολεμική κατάσταση όπου δεν αργεί να ξεσπάσει και να επηρεάσει και 

τις γειτονικές χώρες. 

Για την αντιμετώπισή του φασισμού ως ένα κοινωνικό πρόβλημα δεν υπάρχει 

κάποια συγκεκριμένη λύση. Το άτομο διανύει μια μη αναστρέψιμη 

κατάσταση οπού αυτές οι πεποιθήσεις τον συνοδεύουν στην μετέπειτα ζωή 

του. Υπάρχουν μόνο μέτρα πρόληψης οπού ένα από αυτά είναι η σωστή 

εκμάθηση των παιδιών κατά την διάρκεια της σχολικής του ηλικίας. Το 

άτομο αποκτά μια γενική εκπαίδευση και σχηματίζει μια ολοκληρωμένη 

άποψη για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην εποχή του. 

 

 

 

 

 

 

Εθνικισμός 

Ο εθνικισμός είναι ιδεολογία, η οποία επικεντρώνεται γύρω από την έννοια 

του Έθνους, έχοντας ως βασική παραδοχή τη διχοτομία ανάμεσα σε 

«κατώτερα» και «ανώτερα» έθνη. Υπερασπίζεται την επιβολή των 

«ανώτερων» εθνών στα «κατώτερα», όπως και την πλήρη κυριαρχία επάνω 

σε μια γεωγραφική περιοχή, ιστορικής συνήθως σημασίας.  

Συμπεραίνουμε ότι ο εθνικισμός είναι η απόλυτη προσήλωση των ατόμων 

στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς 

άλλα έθνη τα οποία θεωρεί κατώτερα. 
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Σε περιόδους οικονομικής κρίσης με την ανεργία να είναι σε υψηλά επίπεδα 

και τις μικρές επιχειρήσεις να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα, η αγανάκτηση 

των πολιτών αναζητά διέξοδο. Μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου τότε, και 

μη θέλοντας σαφώς να αναλάβει ευθύνες για την οδυνηρή αυτή κατάσταση 

τείνει να διοχετεύει την οργή των πολιτών προς τους ξένους είτε με τη λογική 

των ξένων οικονομικών συμφερόντων που επιχειρούν να συνθλίψουν το 

δοκιμαζόμενο έθνος είτε με τη λογική της επιβάρυνσης από τους μετανάστες, 

που υποτίθεται ότι ευθύνονται για την έλλειψη θέσεων εργασίας. 

Η αύξηση της προσέλευσης μεταναστών και προσφύγων λειτουργεί ως 

παράγοντας που ενισχύει τα συναισθήματα ανασφάλειας και ανησυχίας των 

πολιτών∙ συναισθήματα που εύκολα μπορούν να τραπούν σε δυσαρέσκεια ή 

ακόμη και σε μίσος, αν παρασυρθούν από τα ξενοφοβικά συνθήματα των 

λαϊκιστών πολιτικών. 

 

Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις που ο εθνικισμός δεν φτάνει σε ακραία 

επίπεδα, συνιστά ουσιαστικό εμπόδιο για την ομαλή εσωτερική λειτουργία 

ενός κοινωνικού συνόλου, καθώς επιφέρει έξαρση των ρατσιστικών 

αντιλήψεων και οδηγεί σε βίαιες ή αρνητικές συμπεριφορές απέναντι στους 

αλλοεθνείς κατοίκους. Η πολιτεία καθίσταται εξαιρετικά εχθρική απέναντι 

στους μετανάστες ή τους πρόσφυγες που προσέρχονται σε αυτή αναζητώντας 

σωτηρία ή ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Ο εθνικισμός, ιδίως στις πιο ακραίες 

εκδοχές του, υπονομεύει τη δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης των εθνών και 

βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση της αφορμής εκείνης που θα επιτρέψει μια 
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πολεμική αναμέτρηση, ώστε να αναδειχθεί η ανωτερότητα του έθνους και να 

καταστεί εφικτή η συντριβή των άλλων -κατώτερων- εθνών. Μια τέτοια 

νοσηρή νοοτροπία, πέρα από τις πολλαπλές απώλειες που μπορεί να 

προκαλέσει σε περίπτωση που οδηγήσει ως την πολεμική σύγκρουση, 

αποτελεί τροχοπέδη για τη δημιουργική και γόνιμη συνεργασία και 

συνύπαρξη των διάφορων εθνοτήτων και πολιτισμών. Τα έθνη που 

επιτρέπουν στα διχαστικά πάθη του εθνικισμού να καθορίζουν την εξωτερική 

τους πολιτική, αδυνατούν να αξιοποιήσουν όλα εκείνα τα οφέλη που 

προκύπτουν από την αγαστή συνεργασία και τη δίχως καχυποψίες χάραξη 

μιας κοινής οικονομικής πολιτικής με τα γειτονικά τους κράτη. 

 Τα Μ.Μ.Ε. οφείλουν να αποφεύγουν τη διαιώνιση στερεοτυπικών 

αντιλήψεων με την αρνητική 

παρουσίαση των γειτονικών 

εθνοτήτων ή τη δαιμονοποίηση 

των μεταναστών. Δοθείσης της 

επίδρασης που ασκούν στους 

πολίτες είναι αναγκαία η από 

μέρους τους αντικειμενική 

ενημέρωση χωρίς παρεκκλίσεις 

προς λαϊκιστικές τακτικές, με 

την εκμετάλλευση της 

ξενοφοβίας ως εύκολο μέσο περισπασμού της κοινής γνώμης. 

Καλούνται να κάνουν τα Μ.Μ.Ε. είναι να λειτουργήσουν ως φορέας 

διεθνικής επικοινωνίας, παρουσιάζοντας τις ποικίλες δυνατότητες που 

προκύπτουν μέσα από την ειρηνική διακρατική συνεργασία. Οι πολίτες 

μπορούν να εκτιμήσουν και να σεβαστούν τους άλλους πολιτισμούς και τις 

άλλες εθνότητες, αν τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα και με 

ορθό τρόπο παρουσιασμένα τα στοιχεία της άλλης ταυτότητας του άλλου 

έθνους. 

Κάθε πολίτης οφείλει να επιδιώκει τον έλεγχο και τη βελτίωση των 

προσωπικών του θέσεων, ώστε να μην παρασύρεται σε δογματικές επιλογές. 

Πέρα, άλλωστε, από τις τυχόν επιδράσεις από τα Μ.Μ.Ε. και την εθνικιστική 

ρητορεία των πολιτικών, η τελική επιλογή βαρύνει τον κάθε πολίτη χωριστά, 

γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό κάθε άνθρωπος να διεκδικεί για τον 

εαυτό του πραγματική παιδεία, που θα του επιτρέψει να αντιλαμβάνεται τον 

κόσμο χωρίς παρωπίδες και χωρίς φανατισμό. 
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Φιλοπατρία 

Είναι η αγάπη που τρέφει ένας άνθρωπος για το έδαφος από το οποίο 

κατάγεται και θα ήταν διατεθειμένος να κάνει θυσίες για αυτό, αλλά επίσης 

είναι και η αμοιβαία αγάπη που τρέφει προς τους συμπολίτες του με 

αποτέλεσμα να μοιράζονται τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα που 

συμβαίνουν σε κοινωνικό βαθμό. 

Οι άνθρωποι από την φύση τους είναι κοινωνικά όντα. Δηλαδή έχουν την 

έμφυτη ανάγκη να συναναστρέφονται με άλλους ανθρώπους με αποτέλεσμα 

να δημιουργούν κοινωνίες, πολιτισμούς και να διαμορφώνουν μια κουλτούρα 

και μια ιδεολογία η οποία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή λόγο των 

εξωτερικών παραγόντων που την σχηματίζουν. Όμως ο άνθρωπος πέρα από 

την δημιουργία κρατών και την θέσπιση πολιτευμάτων έχει την τάση να 

υπερασπίζεται την πολιτιστική του ταυτότητα. 
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Ο κάθε λαός έχει αφήσει το δικό του προσωπικό στίγμα στην ιστορία και 

κουβαλά την δική του πολιτιστική κληρονομία, τα ήθη και τα έθιμα και 

γενικά τα βασικά στοιχειά όπου του έδωσαν τα εφόδια για να φτάσει εκεί που 

είναι σήμερα. Το άτομο μεγαλώνει με τις αξίες και την ιδεολογία που του 

εκπέμπει αυτός ο λαός, νιώθει περήφανος που είναι τμήμα του, αποκτά μια 

ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση με τα εδάφη από τα οποία κατάγεται και 

με τα άλλα άτομα του γένους αυτού. Ουσιαστικά μαθαίνει να αγαπά και να 

σέβεται την πατρίδα του και να παίρνει αποφάσεις που σκοπό έχουν την 

προστασία της από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες διασφαλίζοντας 

την ανοδική της πορεία ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη. 

Μπορούμε να δηλώσουμε πως η έννοια του πατριωτισμού ευθύνεται κατά 

ένα μεγάλο κομμάτι για την εξέλιξη της ιστορίας. Φανταστείτε έναν κόσμο 

όπου κάνεις δεν αγαπά την πατρίδα του. Αυτόματος δεν ενδιαφέρεται για την 

οικονομική και επιστημονική της πρόοδο, για την πολιτική της πορεία και για 

το μέλλον της ως διεθνή δύναμη τα επόμενα χρόνια. Ο καθένας κινείται 

ατομικιστικά και η έννοια του <<εμείς>> καταργείται. Η χωρά υπολειτουργεί 

με αποτέλεσμα να πέφτει θύμα εκμεταλλεύσεις από κάποιες ανώτερες 

κρατικές δυνάμεις με σκοπό την ικανοποίηση των δικών τους προσωπικών 

συμφερόντων. Το βιοτικό επίπεδο πέφτει, η ανεργία αυξάνεται και ο τόπος 

γίνεται γόνιμο έδαφος για την άνθιση της παραοικονομίας και των 

παρανομών δραστηριοτήτων. Με λίγα λόγια το κράτος καταρρέει. 
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Η φιλοπατρία διδάσκει στον άνθρωπο τον σεβασμό που πρέπει να διακατέχει 

για το κράτος του γιατί εάν το άτομο δεν σέβεται την χώρα που τον ανέθρεψε 

πως θα σεβαστεί την γειτονική χώρα που μπορεί να τεθεί να τον φιλοξενήσει; 

Οπότε κατά κάποιον τρόπο συνεισφέρει και στην συνεργασία μεταξύ των 

λαών. Λόγο της διαφορετικότητας και της πολυχρωμίας που υπάρχουν στις 

ιδέες και στις απόψεις (καθώς η φιλοπατρία προστατεύει τα εθνικά 

χαρακτηριστικά) το άτομο ανοίγει τους πνευματικούς του ορίζοντες, γνωρίζει 

νέους πολιτισμούς, τρόπους σκέψεις και δημιουργούνται εποικοδομητικές 

συζητήσεις ανάμεσα. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα κατέχει τεράστιο ρολό στην μετάδοση του 

πατριωτικού πνεύματος, καθώς μέσα από το μάθημα της ιστορίας τα παιδιά 

θα μπορέσουν να διερευνήσουν τις πολιτιστικές τους ρίζες, να μάθουν τον 

ρολό που διαδραματίζουν σε παγκόσμια κλίμακα και τι προσέφεραν στον 

παρελθόν σε επιστημονικό και πνευματικό επίπεδο. Ωστόσο θα μάθουν από 

τα λάθη του παρελθόντος με σκοπό να μην ξανά επαναληφθούν στο μέλλον 

και μέσο της πολιτιστικής κληρονομιάς να νιώσουν περηφάνια για τα έργα 

των προγονών τους και να προσπαθήσουν να βαδίσουν στα χνάρια τους για 

να πετύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. 

Δυστυχώς την ημερών ημέρα επικρατεί μια παγκόσμια σύγχυση στην 

αδυναμία αναγνώρισης της έννοιας του πατριωτισμού με εκείνη του 

εθνικισμού. Σε αντίθεση με τον εθνικισμό ο πατριωτισμός δεν έχει σκοπό να 

θίξει την κουλτούρα, τα πιστεύω και τον τρόπο ζωής τον άλλον λαών με 

κύριο μέλημα την κοινωνική υποβίβαση τους. Στόχος τους είναι η διαφύλαξη 

των πολιτιστικών στοιχείων και η συμβολή τους σε αυτό το πολύχρωμο 

μωσαϊκό από σχέδια και χρώματα όπου αντικατοπτρίζει την παγκόσμια 

κοινωνία. 

ΠΗΓΕΣ 

Φασισμός 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8

3%CE%BC%CF%8C%CF%82  

Εθνικισμός 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%

BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82  

https://latistor.blogspot.com/2015/07/blog-post_30.html  

Φιλοπατρία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://latistor.blogspot.com/2015/07/blog-post_30.html
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https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/11/10/τι-σημαινει-φιλοπατρια/ 

https://www.tovima.gr/2012/03/24/opinions/ayto-poy-xreiazomaste-einai-

filopatria/ 

 

 

4.6 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

Προσμίτη  Μάριου - Ρέτζιου Παναγιώτη – Παυλόπουλου Δημήτρη 

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας, ένα 

είδος bullying, που εμφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Ο σχολικός εκφοβισμός 

αναφέρεται στη χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών, με στόχο να 

προκληθεί πόνος ή αναστάτωση. 

Εμφανίζεται με τη μορφή του λεκτικού 

εκφοβισμού (κοροϊδία, διακρίσεις, 

ντροπιαστικά σχόλια), του κοινωνικού 

εκφοβισμού (διάδοση φημών, καταστροφή 

προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση 

από την ομάδα), του σωματικού 

εκφοβισμού (χτυπήματα, σπρωξίματα, 

κλωτσιές), του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

(εκβιασμός μέσω Διαδικτύου και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω μηνυμάτων στο κινητό 

τηλέφωνο), της  Σεξουαλικής Παρενόχλησης(σεξουαλικά 

ταπεινωτικά σχόλια , ανεπιθύμητα αγγίγματα, εξαναγκασμός σε σεξουαλικές πράξεις 

και βιασμός), της Οικονομικής Εκμετάλλευσης(κλοπής και φθοράς των προσωπικών 

τους αντικειμένων).  

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

Η ενδοσχολική βία είναι μια μορφή κοινωνικού ελλείμματος που αντανακλά την 

κοινωνική ανισότητα ,τον αποκλεισμό και την ματαίωση των ατομικών προσδοκιών. 

Η σχολική βία συσχετίζεται άμεσα με την εγκληματικότητα στην ευρύτερη κοινωνία 

και είναι δείκτης της ανοχής της. Για τον λόγο αυτό, η εξάλειψή της συνδέεται με την 

προστασία των θεσμών και των αξιών του κοινωνικού πλαισίου 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι  σύγχρονες  κοινωνίες  είναι  πολυπολιτισμικές. Συμβιώνουν  πολλές  διαφορετικές   

εθνικές,   γλωσσικές,  θρησκευτικές,   πολιτισμικές  ομάδες,  με  διαφορετικές   αξίες,   

απόψεις   και   ιδεολογίες.  

 Συχνά  η  ταυτότητα  που  δίνει  στα  άτομα η συμμετοχή τους σε μια ομάδα (π.χ.  

Έλληνας  ή  χριστιανός  ή οπαδός  αθλητικής  ομάδας)  τα  οδηγεί  σε  αρνητικές 

στάσεις  απέναντι  σε  άτομα  διαφορετικών  ομάδων.  

https://ellinikosblog.wordpress.com/2019/11/10/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1/
https://www.tovima.gr/2012/03/24/opinions/ayto-poy-xreiazomaste-einai-filopatria/
https://www.tovima.gr/2012/03/24/opinions/ayto-poy-xreiazomaste-einai-filopatria/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1
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 Οι αρνητικές αυτές στάσεις  είναι  αποτέλεσμα προκαταλήψεων,  δηλαδή   αρνητικών   

συνήθως αντιλήψεων   και  εικόνων  για  άτομα  άλλων  ομάδων, που  δεν  βασίζονται  

στην  πραγματικότητα. 

ΠΟΙΟΙ       ΕΙΝΑΙ    ΟΙ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ   ΡΟΛΟΙ     ΣΕ  ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ  

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ; 

 ΔΡΑΣΤΗΣ:  Κατέχει  πρωταγωνιστικό  ρόλο, προκαλεί 

και  καθοδηγεί  επεισόδια  παρενόχλησης και εκφοβισμού.  

 Έχει ακριβή  γνώση  των "κοινωνικών κανόνων"  που θα  

του επιτρέψουν  να  καταξιωθεί  και  να αναδειχθεί 

προκαλώντας  με  τη  συμπεριφορά  του  τον   αναμενόμενο  

πόνο. 

 Αδιαφορεί  αν  οι  θεατές  τον  καταδικάζουν  ή  τον επευφημούν,  ενεργώντας  κατά  

κύριο  λόγο  για  να  προβληθεί  (να γίνει γνωστός στο πλήθος)  και  έπειτα   για  να  

προσβάλλει 

 ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ: Υποστηρίζει  το  δράστη  και υποκινεί την εμπλοκή άλλων 

σε επεισόδια θυματοποίησης 

 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ:  Παρέχει  θετική  ανατροφοδότηση  στους δράστες. Λειτουργεί  ως  

ακροατήριο,  γελάει  εις  βάρος  του εκφοβούμενου  και  ενισχύει  τη  θυματοποίηση  του. 

Θεωρεί τους  δράστες  τολμηρούς,  έξυπνους,  ατρόμητους,  μάγκες 

 ΕΚΦΟΒΙΖΟΜΕΝΟΣ:   Ο  στόχος  άμεσου  ή  και  έμμεσου εκφοβισμού. 

 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΖΟΜΕΝΟΥ:   Παρέχει άμεση  ή  και  έμμεση  

υποστήριξη  στον  εκφοβούμενο. Προσπαθεί  να  σταματήσει  την  παρενόχληση  και  τον 

εκφοβισμό   του  θύματος. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:   Όταν  αντιλαμβάνεται  να  λαμβάνουν χώρα  επεισόδια  επιθετικής  

παρενόχλησης  και  εκφοβισμού, τότε  υποχωρεί  ή  παραμένει  ουδέτερος  παρατηρητής  

των  επεισοδίων. 

ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ: ΤΙ   ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ  ΓΙΑ  ΑΥΤΟΥΣ 

 1)  Έχουν και οι ίδιοι εκφοβιστεί  

2)  Είναι εγωιστές και    κακομαθημένοι  

3)  Δεν έχουν φίλους ή έχουν φίλους κατ' επίφαση και  

νοιώθουν μοναξιά 

4)  Αισθάνονται άσχημα με τον εαυτό τους και θέλουν να 

κάνουν και τους άλλους να νοιώθουν  άσχημα.  

5) Νοιώθουν άσχημα με τον εαυτό τους και θέλουν να  στρέψουν την προσοχή των 

άλλων αλλού. 
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6) Έχουν οικογενειακά προβλήματα. 

 7) Είναι απερίσκεπτοι ( φέρονται   ηλίθια κάνοντας κακό στους άλλους, αλλά έμμεσα 

και  στον εαυτό τους ). 

8)  Μακροπρόθεσμα αντιλαμβάνονται   ότι ο  εκφοβισμός   δεν   αποτελεί   μορφή  

ικανοποίησης   και   αναγνώρισης, βιώνοντας έτσι έντονη προσωπική απογοήτευση. 

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ; 

Οι κανόνες για το πείραγμα είναι απλοί  

Γίνεται μεταξύ ανθρώπων που συμπαθούν ο ένας τον 

άλλον. 

Το πείραγμα γίνεται και από τις δύο    πλευρές  με 

παρόμοιο τρόπο. 

Επιτρέπεται μόνο όταν όλοι το διασκεδάζουν. 

Σταματάει αμέσως μόλις κάποιος    από την παρέα αισθανθεί άσχημα 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ; 

Κάποιες φορές ο θύτης έχει απόλυτη ανάγκη να βρει κάποιο “θύμα” - οποιοδήποτε 

“θύμα” - οπότε μπορεί να διαλέξει όποιον τύχει και ύστερα να αποφασίσει  για  ποιούς  

λόγους  θα τον πειράξει: για  την  εμφάνιση  την  εξυπνάδα, τη  φυλή,  το  χρώμα,  την 

οικογένεια, την υγεία κ.λπ. Θα συνεχίσει να σε  παρενοχλεί  με  αυτό στο  οποίο  θα  

αντιδράσεις. Άλλες πάλι φορές ο θύτης επιλέγει κάποιον που είναι "διάσημος", ώστε 

να συνδεθεί ως προς τους άλλους  - παρατηρητές - μαζί του και να γίνει και ο ίδιος 

«αναγνωρίσιμος» (γνωστός) με οποιονδήποτε τρόπο.Τα περισσότερα άτομα που 

εκφοβίζονται  είναι ευαίσθητα, έξυπνα, και ήπια. Δεν προέρχονται από οικογένειες 

στις οποίες επικρατούν συγκρούσεις και καυγάδες και έτσι, δεν ξέρουν τι να κάνουν. 

Τα παιδιά που εκφοβίζονται 

• Η αυτοεκτίμηση του ατόμου πλήττεται έντονα και συνδέεται με το αίσθημα της 

ενοχής.  

• Έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από μοναξιά κατάθλιψη και άγχος  

• Έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσουν με εξαιρετικά βίαιο τρόπο.  

• Μείωση της σχολικής απόδοσης και παρουσίας στο σχολείο, όπως και αυξημένες 

πιθανότητες να παρατήσουν εντελώς το σχολείο.  

• Είναι πιο πιθανόν να παρουσιάσουν σωματικά συμπτώματα που περιλαμβάνουν, 

πονοκεφάλους, ημικρανίες, δερματικά προβλήματα, έλκος, τρέμουλο, κρίσεις πανικού 

κ.α. 
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ΑΠΟ  ΤΙ  ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΚΑΠΟΙΟΣ  ΠΟΥ ΕΚΦΟΒΙΖΕΤΑΙ; 

Δεν κινδυνεύει τόσο από τον εκφοβιστή του όσο  κυρίως από την μη ανάληψη των 

προσωπικών του ευθυνών :  

 Αν ο  εκφοβούμενος  σκεφτεί  με ειλικρίνεια,  θα διαπιστώσει  ότι  πολλούς  από  τους  

εκφοβισμούς που έχει  δεχτεί  ευθύνεται  και  ο  ίδιος,  όχι  γιατί  αυτός  τους  

προκάλεσε   αλλά   γιατί  θα  μπορούσε  να  τους  αποφύγει.  

 Αν  κάποιος  αφήνεται σε σχέσεις,  χωρίς  όρια  και  κανόνες,  δεν  ευθύνονται  

κατόπιν  μόνο  οι  άλλοι. 

 Αν  δεν  ενημερώνεται  για  τους  τρόπους αντιμετώπισης  τέτοιων  περιστατικών,  

δεν  ευθύνονται      μόνο  οι  άλλοι. 

 Αν  αφήνεται  να  εγκλωβίζεται  σε  συναισθηματικά  αδιέξοδα  του  παρελθόντος,  

χωρίς  να  ανακαλύπτει τη  θετική  πλευρά  των  ανεπιθύμητων  γεγονότων  που  

οδηγεί  στην  ωριμότητα,  δεν  ευθύνονται  μόνο  οι  άλλοι. 

 Πρέπει να συνειδητοποιήσει  πως  η  αντιπαλότητα   με τον  εκφοβιστή  του  τον  

ετεροκαθορίζει  ως προσωπικότητα,  δίνοντας  αξία  στον  εκφοβιστή  του, και  μη  

επιτρέποντάς  του  να  αυτονομηθεί  απ’ αυτόν.  

ΤΙ  ΚΑΝΩ  ΟΤΑΝ  ΚΑΠΟΙΟΣ  ΜΕ  "ΤΥΡΑΝΝΑΕΙ"; 

 Προσπάθησε να αγνοήσεις  αυτόν  που σε ταλαιπωρεί ή  πες  

του  «ΟΧΙ» αποφασιστικά  και απομακρύνσου.  

 Προσπάθησε  να  μην  δείξεις ότι εκνευρίστηκες, 

στεναχωρήθηκες ή θύμωσες 

 Μην αντεπιτίθεσαι, αν μπορείς  να  το  αντέξεις. 

 Σκέψου εκ των προτέρων  έξυπνες ή αστείες ατάκες ώστε να 

τον αποστομώσεις  

 Φρόντισε να είσαι  με παρέα κι όχι μόνος, ακόμη κι αν οι 

άλλοι δεν είναι φίλοι σου. 

 Μην  το  κρατάς  για τον  εαυτό  σου. Ένα πρόβλημα που το 

συζητάμε με κάποιον, γίνεται μισό πρόβλημα 

 Γίνε ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΣ  

  Σημείωνε σε ένα ημερολόγιο τι συμβαίνει περιγράφοντας με λεπτομέρειες τα 

περιστατικά και τα συναισθήματά σου. 

 Φρόντισε με κάποιον τρόπο να μιλήσεις σε κάποιον  γι' αυτό.  

 Μίλησε στους γονείς σου ή σε κάποιον άλλο ενήλικα.  
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ΠΩΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ  ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 

«ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ»; 

Η βία ανάμεσα στα παιδιά αναντίρρητα σχετίζεται με τη βία στην κοινωνία αλλά και 

τη γενικότερη κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά και οι ενήλικες σε μια περίοδο που 

η ανασφάλεια, η φτώχεια, η ανεργία και η ανέχεια έχουν πλήξει μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού, όπως επίσης σχετίζεται και με πιθανή ψυχοπαθολογία ορισμένων 

ανθρώπων. 

Η συνήθης πρακτική στην αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού στο χώρο του 

σχολείου είναι η επίδειξη ισχύος με αποφάσεις τιμωρίας και ποινών. Κάτι που 

μακροπρόθεσμα ταυτίζει την προσωπικότητα του μαθητή με την παραβατική 

συμπεριφορά, βρίσκοντας σ’ αυτή τη συμπεριφορά ο μαθητής την ευκαιρία να 

ικανοποιήσει κάποιες από τις βασικές του ανάγκες -  σύμφωνα και με την πυραμίδα 

του  Abraham Maslow - όπως της αποδοχής και της αναγνώρισης.  

Το επιστημονικό ενδιαφέρον, ειδικών ψυχικής υγείας,  οφείλει  να  στοχεύει , σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, στο να θέσει τις βάσεις για την 

ανάπτυξη   προσώπων (προς + όψη)  που έχουν στόχους και  νοήματα ζωής  και  να  

διαμορφώσει  τους  όρους για  υγιείς  λειτουργικές  σχέσεις. 

Εναπόκειται  επίσης στο ίδιο το άτομο της σχολικής κοινότητας,  με ανάληψη της 

προσωπικής του ευθύνης και της μη παράδοσης στο μοιραίο, η αναζήτηση βιώματος 

που ανήκει στον οντολογικό χώρο. Εκεί όπου κατοικεί  η ερωτική προσωπική 

ελευθερία και η υπέρβαση του χρόνου και της αιτιότητας.  

Όμως αυτό δεν σημαίνει την αποδοχή μιας ανορθολογικής μεταφυσικής.  

Εδώ  έχει  θέση  και  η  γλώσσα,   στις καταστάσεις του   bullying   ή  του    cyber 

bullying. 

Η γλώσσα  εμπλουτίζει  την  πραγματικότητα. Της   δίνει  σχήμα και   περιεχόμενο.  

Αντιστρατεύεται  τη  σιωπή και  ό, τι  εκείνη συγκαλύπτει. 

Όσο  η   γλώσσα   βάλλεται,  είμαστε  σχεδόν καταδικασμένοι  να  καταφεύγουμε  

στον θυμό  και  στη  βίαιη  έκφρασή  του.  

Για  να  ελέγξει  ο  μαθητής  το  συναίσθημά  του  και  να  διατυπώσει  τον  

συλλογισμό  του χρειάζεται  λέξεις.  

Η γλώσσα  είναι  η   αρχιτεκτονική   με  την  οποία χτίζουμε  το  εγώ και  τον τρόπο 

που μας περιβάλλει,  δίνει  νόημα  στον κόσμο  που  αντιλαμβανόμαστε,  τον  

διευθετεί.   

ΠΗΓΕΣ 

 ‘Εγώ γίνομαι ο άλλος κι ο διαφορετικός’ Copyright Νοέμβριος 20013:  Συγγραφή 

επιμέλεια:  Αρχοντία  Γιαννακάκη  
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 ‘Γίνομαι διαμεσολαβητής του εαυτού μου διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις’-Οδηγός 

Εφαρμογής Προγράμματος Αγωγής Υγείας Μάρτιος 2008. Συγγραφή επιμέλεια:  

Κόζυβα  Πασχαλίνα.  Άρθρα:  Κωνσταντίνου  Μπακιρτζή (Βιωματική Μάθηση)-

Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα (Διεκδικητικότητα) - Ιωάννα Αγγελοπούλου(Σχολικός 

Εκφοβισμός) - Καστανίδου Σοφία (Εφαρμογή Στρατηγικών  Τροποποίησης  της  

Συμπεριφοράς  Μέσα  Στήριξης  της επιθυμητής  συμπεριφοράς) 

 ‘Τι κάνεις όταν σ’ έχουν βάλει στο μάτι!’ της Michele Elliott.  

  ‘Η βία στα σχολεία και η σιωπή που τη θρέφει’:  Επιφυλλίδα στην «Καθημερινή της 

Κυριακής» της Τασούλας Καραϊσκάκη 

 Εισαγωγή  στη  φιλοσοφία:   Χρήστου Γιανναρά 

 ‘Το  σύγχρονο  σχολείο  απέναντι  στη  βία  και  στα  κοινωνικά  προβλήματα’: άρθρο  

του  Γιώργου  Μόσχου  ( πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής  του Δικτύου  κατά  

της  Βίας  στο  Σχολείο )   από την   Εφημερίδα  των  Συντακτών. 

 ‘Η ψυχολογικοποίηση  στην εκπαίδευση’ :  Εισήγηση  του  Αναπλ.  Καθηγητή 

Ψυχολογίας  Α.Π.Θ  Κ.  Μπαϊρακτάρη  στην  ημερίδα  "Σχολεία Συνεργατικής 

Μάθησης  και  Πρόληψης“   στις    12   Μαρτίου   2011 

 ΣΚΙΤΣΑ  από  το  βιβλίο  ‘ Τι  κάνεις  όταν  σ’ έχουν  βάλει  στο μάτι!’ της   Michele 

Elliott. 

 

 

4.7 Τοξικοί άνθρωποι, τι είναι , και πως τους αντιμετωπίζουμε ; 

Αγγελικής Τσιγερά-Ιωάννας Μπαρμπούτη-Βάσω Κούρτη 
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Ποιος άνθρωπος μπορεί να ονομαστεί τοξικός ; 

Πολλοί  άνθρωποι στις μέρες μας ακούνε τον χαρακτηρισμό «τοξικός» και δεν ξέρουν 

πραγματικά σε τι αναφέρεται . Ο τοξικός άνθρωπος λοιπόν είναι εκείνος που δεν έχει και 

τόσο καλοπροαίρετα κίνητρα . Αυτός ο οποίος κάθε φορά που βρίσκεται στον ίδιο χώρο 

μαζί σου σε κάνει να νιώθεις άσχημα ,μειονεκτικά , σε κατακρίνει και δεν σε αποδέχεται 

για αυτό που είσαι . Υπάρχουν όμως βέβαια πολλές κατηγορίες τοξικών ανθρώπων ,με το 

βασικότερο χαρακτηριστικό τους να είναι είναι ότι δεν αποτελούν καλό κομμάτι της ζωής 

μας . 

 Ποιες είναι οι πιθανές κατηγορίες των τοξικών ανθρώπων ; 

Το κόλπο είναι να διαχωρίσετε αυτούς που είναι ενοχλητικοί ή απλώς δύσκολοι άνθρωποι, 

από αυτούς που είναι πραγματικά τοξικοί. 

1. Ο κουτσομπόλης 

«Τα σπουδαία μυαλά συζητάνε ιδέες, τα μέτρια μυαλά γεγονότα, τα μικρά μυαλά 

συζητούν για άλλους ανθρώπους», Έλεανορ Ρούσβελτ. 

Οι κουτσομπόληδες αντλούν ευχαρίστηση από τις δυστυχίες των άλλων ανθρώπων. Ίσως 

είναι διασκεδαστικό στην αρχή να παρατηρείς τις κακές στιγμές κάποιου, αλλά στο τέλος 

της μέρας γίνεται κουραστικό, σε κάνει να νιώθεις αγενής και πληγώνει τους άλλους. 

Υπάρχουν πολλοί θετικοί άνθρωποι εκεί έξω και πολλά να μάθεις από ενδιαφέροντες 

ανθρώπους για να χάνεις το χρόνο σου μιλώντας για τις δυστυχίες των άλλων. 

2.  Ο κυκλοθυμικός 

Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κανένα έλεγχο στα συναισθήματά τους. Θα σου επιτεθούν 

και θα προβάλλουν τα συναισθήματά τους πάνω σου, σκεπτόμενοι ότι εσύ τους προκαλείς 

κάθε δυστυχία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δύσκολο να βγουν από τη ζωή σου γιατί η 

έλλειψη ελέγχου στα συναισθήματά τους σε κάνει να νιώθεις άσχημα για αυτούς. Όταν 

όμως ζορίζουν τα πράγματα, οι κυκλοθυμικοί άνθρωποι θα σε χρησιμοποιήσουν σαν τη 

«συναισθηματική τους τουαλέτα» 

3. Το θύμα 

Είναι δύσκολο να αναγνωρίζεις τους ανθρώπους-θύματα γιατί στην αρχή συμμερίζεσαι τα 

προβλήματά τους. Όσο όμως περνάει ο καιρός, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι έχουν 

συνεχώς μια «ανάγκη». Τα θύματα διώχνουν από πάνω τους κάθε προσωπική ευθύνη 

κάνοντας κάθε εμπόδιο που συναντάνε στη διαδρομή τους να μοιάζει με βουνό. Δεν 

αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις σαν ευκαιρία από την οποία μπορούν να 

μάθουν και να ωριμάσουν. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει «ο πόνος είναι 

αναπόφευκτος, η ταλαιπωρία είναι προαιρετική». Αυτό περιγράφει τέλεια την τοξικότητα 

του θύματος, που επιλέγει να υποφέρει κάθε φορά. 
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4. Ο Εγωκεντρικός 

Οι εγωκεντρικοί άνθρωποι σε ρίχνουν μέσα από την παθιασμένη απόσταση που κρατούν 

από τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις όταν τους έχεις γύρω σου γιατί αρχίζεις να νιώθεις 

εντελώς μόνος. Αυτό συμβαίνει γιατί σε ό,τι τους αφορά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

έχουν πραγματική σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Για αυτούς είσαι απλώς ένα εργαλείο που 

θα τους βοηθήσει να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους. 

5. Ο ζηλόφθονας 

Για τους ζηλόφθονες, πάντα τα πράγματα είναι καλύτερα για τους άλλους. Ακόμη κι αν 

κάτι υπέροχο τους συμβαίνει, δεν αντλούν ευχαρίστηση από αυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή 

συγκρίνουν τη δική τους τύχη σε σχέση με αυτή του υπόλοιπου κόσμου, όταν κανονικά θα 

έπρεπε να αντλούν την ικανοποίηση μόνο από τον εαυτό τους. Και ας είμαστε ειλικρινείς, 

πάντα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που τα πηγαίνει καλύτερα από εμάς. Το να περνάς πολύ 

χρόνο κοντά σε τέτοιους ανθρώπους είναι επικίνδυνο γιατί συνηθίζεις να υποβαθμίζεις τα 

επιτεύγματά σου. 

6. Ο εκμεταλλευτής 

Οι εκμεταλλευτές ρουφάνε χρόνο και ενέργεια από τη ζωή σου υπό το προσωπείο της 

φιλίας. Είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις γιατί σου φέρονται σαν φίλοι. Ξέρουν τι 

σου αρέσει, τι σε κάνει ευτυχισμένο και τι βρίσκεις αστείο, το θέμα είναι όμως πως 

χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σαν μυστικό όπλο. Οι εκμεταλλευτές θέλουν πάντα 

κάτι από εσάς και αν ξαναδείτε τη σχέση σας μαζί τους, θα δείτε ότι όλο προσφέρετε 

χωρίς να παίρνετε τίποτα ή ελάχιστα. Θα κάνουν τα πάντα για να σας «κερδίσουν» 

προκειμένου να σας εκμεταλλευτούν. 

7. Ο διεστραμμένος 

Κάποιοι τοξικοί άνθρωποι έχουν κακές προθέσεις, αντλώντας βαθιά ικανοποίηση από τον 

πόνο και τη δυστυχία των άλλων. Θέλουν είτε να σε πληγώσουν, να σε κάνουν να νιώθεις 

άσχημα, είτε να κερδίσουν κάτι από σένα. Διαφορετικά, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για 

σένα. Το μόνο καλό με αυτή την κατηγορία είναι ότι μπορείς πολύ γρήγορα να 

διαπιστώσεις τις προθέσεις τους, κάτι που σας διευκολύνει στο να τους βγάλετε από τη 

ζωή σας. 

8. Ο επικριτικός 

Οι επικριτικοί άνθρωποι σου λένε με απόλυτο τρόπο τι είναι καλό και τι όχι. Έχουν τον 

τρόπο να σου παίρνουν αυτό που σε παθιάζει περισσότερο και να σε κάνουν να νιώθεις 

απαίσια για αυτό. Αντί να εκτιμούν και να μαθαίνουν από ανθρώπους που είναι 

διαφορετικοί από αυτούς, οι επικριτικοί άνθρωποι κοιτάζουν αφ' υψηλού τους άλλους. 

Καταπνίγουν την επιθυμία σου να είσαι παθιασμένος, εκφραστικός άνθρωπος, οπότε είναι 

καλύτερα να ξεκόβεις από αυτούς και να μένεις μόνος σου. 

9. Ο αλαζόνας 
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Οι αλαζόνες είναι χάσιμο χρόνου γιατί βλέπουν ότι κάνεις σαν προσωπική πρόκληση. Η 

αλαζονεία είναι ψεύτικη αυτοπεποίθηση και συνεχώς καλύπτει μεγάλες ανασφάλειες. 

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Akron έδειξε ότι η αλαζονεία συνδέεται με σωρεία 

προβλημάτων στο χώρο εργασίας. Οι αλαζονικοί άνθρωποι έχουν συνήθως χαμηλότερη 

απόδοση, είναι πιο δυσάρεστοι και έχουν περισσότερα διανοητικά προβλήματα από το 

μέσο άνθρωπο. 

 

Πως μπορούμε να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους από την ζωή μας ; 

Οι τοξικοί άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας. Κάποιες φορές τόσο κοντά μας που αδυνατούμε 

να αντιληφθούμε τη νοσηρότητα του ψυχισμού και της συμπεριφοράς τους. 

Αντιλαμβανόμαστε όμως τη συγκρουσιακή φύση της σχέσης μας, την αστάθειά της, τον 

διαρκή κλονισμό της εμπιστοσύνης που υπάρχει σ’ αυτή. Αντιλαμβανόμαστε την 

κακοποίηση, την κοροϊδία, το ψέμα, τη διαρκή προδοσία. Αντιλαμβανόμαστε τα 

συναισθήματά μας που είναι γεμάτα πικρία, απογοήτευση, θλίψη, θυμό. Κάποιες φορές 

μάλιστα τόσο καλά κρυμμένα, που τελικά σωματοποιούνται: Κατάθλιψη, διαταραχές 

όρεξης, διαταραχές ύπνου, επιθετικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, υπερβολικό και 

συνεχές στρες. 

Γιατί οι τοξικοί άνθρωποι που επιτρέπουμε να υπάρχουν στη ζωή μας, δε θα παραδεχτούν 

ποτέ την ευθύνη τους απέναντί μας ώστε να μας δικαιώσουν, παρά μόνο προσωρινά και 

μόνο αν αυτό εξυπηρετεί τους δικούς τους σκοπούς. Απεναντίας, θα εξακολουθούν να μας 

επιρρίπτουν ευθύνες για τα πάντα και κυρίως για τα δικά τους λάθη. Η επίθεση είναι η 

καλύτερη άμυνά τους και άμυνά τους η κακεντρέχεια, η απαξίωση, η προσβολή, 

στοχεύοντας έτσι σε ενοχικά συναισθήματα που καταφέρνουν να δημιουργούν με ευκολία, 

αφού το παιχνίδι που παίζουν το γνωρίζουν καλά. 

Το μαθαίνουν από μικρή ηλικία και το χτίζουν με τα χρόνια προσεχτικά. Μελετούν τους 

ανθρώπους που πλησιάζουν και στοχεύουν στα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τους 

φανούν χρήσιμα. Και όταν κάποια στιγμή αποκαλυφθούν, σαν θανατηφόρος σκορπιός 
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κεντρίζουν ύπουλα και με βία τα θύματά τους, εξαπολύοντας το δηλητήριό τους σε 

εκείνους που τους έδωσαν τα περισσότερα. Ξεπληρώνοντας έτσι τη δοτικότητα και την 

αγάπη που δέχθηκαν χωρίς να αξίζουν. 

Γι’ αυτό φύγε! Φύγε μακριά από τους ανθρώπους εκείνους που σου φέρονται με τρόπο 

που υποδεικνύει πως είναι καλύτεροι από σένα. Φύγε μακριά από εκείνους που δε 

σέβονται αυτό που είσαι και αυτό που αξίζεις. Που δεν ανταποδίδουν την προσφορά σου, 

την κατανόησή σου και την αγάπη σου. Φύγε μακριά από τους ανθρώπους εκείνους που 

προδίδουν την εμπιστοσύνη σου. Που υποτιμούν τη νοημοσύνη σου και θίγουν τον υγιή 

εγωισμό σου. 

Φύγε όσο δύσκολο κι αν είναι. Γιατί όσο κι αν νιώσεις για λίγο πως χάνεις το έδαφος κάτω 

από τα πόδια σου αφού έχεις μάθει εσφαλμένα να θεωρείς πως ισορροπείς με κάποιο 

τρόπο σ’ αυτή τη σχέση, αυτό που θα κερδίσεις είναι ασυγκρίτως σημαντικότερο! Γιατί η 

υγεία σου, ψυχική και σωματική, δεν πρέπει να μπαίνουν στη ζυγαριά με κανέναν και 

τίποτα. Ούτε ο αυτοσεβασμός σου! 

Πως να αποτρέψω έναν τέτοιο άνθρωπο να ξανά εισβάλει στην ζωή μου ; 

Πρέπει να καλλιεργείτε φιλίες και σχέσεις που είναι σημαντικές για τη ζωή σας 

όπως ακριβώς πρέπει να είστε επιφυλακτικοί/ες με εκείνες που δεν είναι.  

Επειδή κάνατε πολύ παρέα με μια φίλη όταν ήσασταν μικρές αυτό δεν σημαίνει ότι είστε 

αναγκασμένοι να ανέχεστε η μόνιμη κριτική της και να σας κάνει δυστυχισμένες τώρα. 

Και επειδή είστε χρόνια σε σχέση με κάποιον δε σημαίνει ότι πρέπει να δέχεστε άσχημες 

συμπεριφορές και τρόπους.  

Οι άνθρωποι που ρίχνουν την αυτοπεποίθησή σας δεν είναι αληθινοί φίλοι και σίγουρα δεν 

είναι κατάλληλοι για ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να καταλάβετε ποιες είναι οι τοξικές 

σχέσεις που υπάρχουν στη ζωή σας και να αντλήσετε την αυτοπεποίθηση επιτέλους ώστε 



52 
 

να μη βρίσκετε συνεχώς δικαιολογίες γι' αυτές. Αν προσπαθήσετε να  βρίσκετε πάντοτε 

μια δικαιολογία για τη συμπεριφορά κάποιου, ίσως πολλές φορές να αδικείτε τον εαυτό 

σας. 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.huffingtonpost.gr/dr-travis-bradberry-104/10-_38_b_16882396.html 

https://enallaktikidrasi.com/2016/09/matheis-feygeis-toxikous-anthropous/ 

 

 

 

4.8 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ζήση Άγγελου-Τζήκο Αντώνιο-Τσακμάκη Μιχαήλ 

  

Η δομή και η λειτουργία της πολιτείας, η συμπεριφορά του πολίτη και του κοινωνικού 

συνόλου, ο βαθμός ανάπτυξης και γενικά ο πολιτισμός σε μια χώρα, κρίνεται μεταξύ 

άλλων, από το δείκτη των τροχαίων ατυχημάτων, που έχει η χώρα αυτή. Οι παράμετροι 

που επηρεάζουν το πρόβλημα οδικής ασφάλειας, οι δυσμενείς επιπτώσεις του στο σύνολο, 

των δραστηριοτήτων της χώρας και τα στοιχεία που καθημερινά καταγράφονται, 

αποτελούν αδιάψευστο γεγονός, ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα οδικής ασφάλειας, που 

επιζητά άμεση λύση.  

Οδικό τροχαίο ατύχημα είναι αιφνίδιο και ζημιογόνο γεγονός , που προκαλείται από τη 

λειτουργία του οχήματος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα.  

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο σκοτώνονται στους δρόμους μας περισσότεροι από 1600 

άνθρωποι, δηλαδή οι κάτοικοι μιας μικρής κωμόπολης. Τουλάχιστον 20.000 

τραυματίζονται και πολλοί από αυτούς μένουν μόνιμα ανάπηροι.  

Στην Ελλάδα έχουμε τους διπλάσιους νεκρούς από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και η χώρα 

μας είναι πρώτη στην λίστα με τα περισσότερα θύματα από θανατηφόρα τροχαία.  

Πέρα από τις ακραίες συνέπειες του θανάτου ή των τραυματισμών, υπάρχουν και 

άλλες συνέπειες όπως οικονομικές.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται περίπου 13.000.000 Ευρώ , 

(δηλαδή 4,5 δισεκατομμύρια δραχμές) σε δαπάνες, για την αποκατάσταση υλικών ζημιών, 

σωματικών βλαβών, κλπ. χωρίς να υπολογίσουμε την απώλεια εργατικού δυναμικού ή την 

επιπλέον εργασιακή απασχόληση, όσων εργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

των τροχαίων ατυχημάτων, (ιατροί – νοσοκομεία – τροχονόμοι – δικαστικοί - 

πραγματογνώμονες κλπ.) όπως και άλλοι παράγοντες (π.χ. Δικαστικά έξοδα, κ.λ.π. ), που 

https://www.huffingtonpost.gr/dr-travis-bradberry-104/10-_38_b_16882396.html
https://enallaktikidrasi.com/2016/09/matheis-feygeis-toxikous-anthropous/
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θα πρέπει να συνυπολογισθούν και να επιβαρύνουν την Ελληνική Οικονομία. Πραγματικά 

διπλασιάζουν και πλέον τον οικονομικό συντελεστή, κάθε τροχαίου ατυχήματος. 

Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα, και οδηγούν τόσους 

ανθρώπους υγιείς και δραστήριους, στον πρόωρο θάνατο;  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υ.Δ.Τ το τροχαίο ατύχημα συνθέτουν, τέσσερεις 

παράγοντες.  

α) Ο άνθρωπος  

β) Το όχημα  

γ) το οδικό δίκτυο και  

δ) το περιβάλλον .  

Το 80% των τροχαίων ατυχημάτων, οφείλεται , στον παράγοντα άνθρωπο , το 3% στο 

όχημα , το 6% στο οδικό δίκτυο και 11% οι καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο. 

Α. Ως προς τον Άνθρωπο- Οδηγό ή Πεζό  

Ένας από τους παράγοντες , που συμβάλλει στην εμφάνιση τροχαίων ατυχημάτων,, είναι ο 

οδηγός του οχήματος. Ο τρόπος με τον οποίο ο οδηγός του οχήματος προσεγγίζει 

ζητήματα ασφάλειας, κατά την οδήγηση και γενικότερα, η συμπεριφορά του στο δρόμο, 

επηρεάζει , σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα, να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Τα άτομα 

σχετικά νεαρής ηλικίας, τείνουν να εμπλέκονται πιο συχνά σε ατυχήματα από ότι άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας , πράγμα που πιθανόν να οφείλεται στη μεγαλύτερη συχνότητα με 

την οποία τα άτομα αυτά εκδηλώνουν, ριψοκίνδυνη ή επιθετική συμπεριφορά. Για να 

διαπιστωθεί η οδική συμπεριφορά των οδηγών ελήφθησαν υπόψη οι παραβάσεις, που 

βεβαιώθηκαν από τους αστυνομικούς της τροχαίας, σε μια σειρά από επικίνδυνες 

παραβάσεις όπως :  

-Υπερβολική ταχύτητα.  

-Αντικανονικό προσπέρασμα-βεβιασμένες προσπεράσεις οχημάτων.  

- Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.  

-Οδήγηση σε κατάσταση μέθης (υπό την επίδραση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή 

φαρμάκων).Κάθε δευτερόλεπτο που καθυστερεί ο οδηγός να αντιδράσει, όταν οδηγεί με 

50km/h, το όχημά του διανύει σχεδόν 14 επιπλέον μέτρα στην άσφαλτο.                                              

-Κόπωση του οδηγού. Δεν είναι επαρκώς συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης 

- Μη χρήση ζώνης – κράνους.  

-Παραβίαση προτεραιότητας. Σχετικές πινακίδες απαγόρευσης επιλέγουν να αγνοήσουν, 

ενώ γνωρίζουν πως οφείλουν να ακινητοποιήσουν το όχημά τους.  

-Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Προκειμένου να εξοικονομήσουν ελάχιστα λεπτά, 

σπεύδουν να παραβιάσουν το σηματοδότη θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή όσο 

και τη ζωή άλλων.  

-Επιθετική - επιδεικτική οδήγηση.  

-Απόσπαση προσοχής. Αν ο οδηγός στρέψει έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα αλλού 

την προσοχή του και δεν ελέγχει το δρόμο (χρήση κινητού τηλεφώνου-συζητά με τον 

συνοδηγό) – κόπωση οδηγού.  

-Επιδεικτικοί αντικανονικοί ελιγμοί.                                                                                   

-Απρόβλεπτες αντιδράσεις των πεζών. Υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο κάποιος πεζός -

ένα παιδί που κυνηγά την μπάλα του, ένας ηλικιωμένος που περπατά αφηρημένος κτλ.- να 

βρεθεί αίφνης μπροστά στο κινούμενο όχημα. 

-Οργισμένες αντιδράσεις του οδηγού. Με δεδομένο το γεγονός ότι στους δρόμους 

συνυπάρχουν οδηγοί διαφορετικών ηλικιών και συμπεριφορών, είναι συχνό το φαινόμενο 

ένας οδηγός να εξοργίζεται διότι κάποιος μπροστά του οδηγεί πολύ αργά ή γιατί κάποιος 
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έχει παρκάρει παράνομα εμποδίζοντας την κίνηση, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το 

αποτέλεσμα αυτού του εκνευρισμού, ωστόσο, μπορεί να αποβεί μοιραίο, αφού καταφεύγει 

σε παρακινδυνευμένες και βεβιασμένες κινήσεις.                                          

-Μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας. Πολλοί οδηγοί, έχουν την τάση να κινούνται 

πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, προκαλώντας αφενός εκνευρισμό στον άλλο 

οδηγό και αφετέρου διακινδυνεύοντας την πρόκληση ατυχήματος ακριβώς στην 

περίπτωση που ο άλλος οδηγός χρειαστεί να φρενάρει απότομα.                                                                                                                                          

-Απότομη αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας. Αν δεν προειδοποιήσουν εγκαίρως τα οχήματα 

που ακολουθούν ή αν δεν προσέξουν τα οχήματα που κινούνται ήδη στην άλλη λωρίδα, 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος.  

- Ανήλικοι οδηγοί. Άτομα εφηβικής ηλικίας, χωρίς εμπειρία και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, 

βρίσκουν την ευκαιρία να οδηγήσουν το αυτοκίνητο των γονιών τους ή κάποιο μηχανάκι.                

-Κόντρες με αυτοκίνητα ή μηχανές. Η αγάπη των νέων για την ταχύτητα και τον 

εντυπωσιασμό τους οδηγεί συχνά σε επικίνδυνες αυτοσχέδιες αναμετρήσεις ταχύτητας, 

που διενεργούνται κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να μην υπάρχει αυξημένη 

κυκλοφορία στους δρόμους. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη και απερίσκεπτη 

συμπεριφορά που οδηγεί αναπόφευκτα σε σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς. 

Β. Ως προς το ΟΧΗΜΑ:  

1.Η μεγάλη ηλικία του οχήματος. Συχνά η απρόβλεπτη ή η κακή αντίδραση του οχήματος 

κατά τη διάρκεια της οδήγησης οφείλεται στην παλαιότητά του  

2.Η κακή ή ανεπαρκής συντήρηση. Αν, για παράδειγμα, τα ελαστικά δεν έχουν αλλαχθεί όταν 

πρέπει, δεν διασφαλίζουν την αναγκαία σταθερότητα του οχήματος ή ενδέχεται να 

παρουσιάσουν κάποια αιφνίδια βλάβη αν το όχημα κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα. 

3.Μηχανικές και άλλες βλάβες. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ιδίως όταν 

αυτή γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια βλάβη 

στα ελαστικά, όπως είναι το σκάσιμο, με πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου του 

οχήματος. 

4.Ο μεγάλος αριθμός κυκλοφορούντων δικύκλων.  

5.Το υπέρβαρο και οι παραβάσεις φόρτωση –διαστάσεις φορτίου.  

6.Ο μη τακτικός τεχνικός έλεγχος.  

7.Η κυκλοφορία μεγάλου αριθμού φορτηγών αυτ/των και αγροτικών  

μηχανημάτων.  

8. Έλλειψη φώτων –αντικανονική χρήση φώτων .  

9. Διαρροή φορτίου (χαλίκι, μπετό, πετρέλαια, κλπ)  

 

Γ. Ως προς το ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  

1.Κακή κατάσταση του οδικού δικτύου. Σε πολλούς δρόμους της Ελλάδας η ποιότητα του 

οδοστρώματος δεν είναι πάντοτε καλή, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν 

λακκούβες και κακοτεχνίες, που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αντίδραση του 

οχήματος ή να του προκαλέσουν ζημιές. 

2.Ανεπαρκής σήμανση και σηματοδότηση.  

3.Πλήρης έλλειψη ή ανεπάρκεια οδικού φωτισμού.  

4.Χαμηλά πρότυπα κατασκευής.  

5.Ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά.  

6.Ελλιπής σήμανση κατά τη διάρκεια κατασκευών.                                                                                                        

7.Δυσμενείς περιβαλλοντολογικές-καιρικές συνθήκες. Η βροχή, το χιόνι και ο παγετός 

καθιστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνη την οδήγηση, διότι αυξάνεται η πιθανότητα να χαθεί ο 

έλεγχος του οχήματος. Αντιστοίχως, η ύπαρξη ομίχλης περιορίζει δραστικά την ορατότητα του 

οδηγού και καθιστά πιθανό κάποιο ατύχημα, εφόσον δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτό το 
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σταμάτημα του προπορευόμενου οχήματος ή ύπαρξη κάποιου εμποδίου στο δρόμο                                   

8. Νυχτερινή οδήγηση. Ο οδηγός δεν έχει επαρκή ορατότητα και, άρα, δεν αντιλαμβάνεται 

εγκαίρως τα πιθανά εμπόδια, τις κινήσεις των άλλων οχημάτων και την κατάσταση του 

δρόμου μπροστά του.  

 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί από το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ είναι οι παρακάτω:  

1. Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας. Προβλέπει μείωση νεκρών. Αύξηση 

συχνότητας των ελέγχων μέθης , ταχύτητας και μέσων παθητικής ασφάλειας (Ζώνη-

Κράνος). Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των οδηγών , πεζών (εκθέσεις τροχαίας, 

ημερίδες, Διαλέξεις στα σχολεία, σε αγρότες, αλλοδαπούς κ.λ.π). Υποστήριξη πάρκων 

κυκλοφοριακής αγωγής.  

2.Ομάδες Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ). Αξιοποίηση των 

ομάδων σε ελέγχους σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου οι οδηγοί να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ώστε να αποτραπούν οι 

παραβιάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.  

3. Εφαρμογή νέων διατάξεων Κ.Ο.Κ . Αντιμετωπίζονται αυστηρά παραβάσεις όπως :     

α) Υπερβολική ταχύτητα β) Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η άλλων ουσιών γ) η μη 

χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους δ) Η μη παραχώρηση προτεραιότητας ε) η 

παραβίαση φωτεινού σηματοδότη. στ) Αφαιρούνται οι άδειες οδήγησης και 

επανεξετάζονται οι οδηγοί που διαπράττουν επικίνδυνες παραβάσεις σύμφωνα με το 

σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. ζ) 

Εντατικοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.  

4. Βελτίωση του οδικού δικτύου Η από ανέκαθεν , συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ (Τροχαίας) με 

συναρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΔΗΜΟΥΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ , οι 

οποίες από κοινού συμμετέχουν στην διερεύνηση σφαλμάτων – κακοτεχνιών και στην 

εξάλειψή τους , έχει συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση του «Οδικού δικτύου» 

(Εθνικό και Επαρχιακό) .  

5. Διαρκής παρουσία της τροχαίας στο δίκτυο και κυρίως στα επικίνδυνα σημεία.  

Η παρουσία της τροχαίας στο δίκτυο είναι αποδεδειγμένο ότι δρα ανασταλτικά στους 

επίδοξους που καταστρατηγούν τον Κ.Ο.Κ. και προκαλούν πολλές φορές ατυχήματα. Η 

αστυνομία πρέπει να εντατικοποιήσει και να συστηματοποιήσει τους ελέγχους σε 

ορισμένες κατηγορίες οδηγών ή σε ορισμένες περιοχές ελέγχοντας περισσότερα άτομα, 

ώστε οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τους κανόνες κυκλοφορίας χωρίς να υπάρξει όμως 

αύξηση των παραβάσεων. Πρέπει δηλαδή να πετύχει μεγάλο δείκτη συμμόρφωσης των 

οδηγών, ώστε να γίνουν συνειδητοποιημένοι οδηγοί και όχι επιρρεπείς στις παραβάσεις.  

6. Αύξηση της ηλεκτρονικής αστυνόμευσης με τοποθέτηση φωτογραφικών RADAR.  

Ο οδηγός αισθάνεται ότι αστυνομεύεται συνεχώς με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα 

προσεκτικός. Ο μερικός και περιστασιακός έλεγχος για την τήρηση των κανόνων οδικής 

κυκλοφορίας, δημιουργεί στους οδηγούς την εντύπωση πως έχουν το ελεύθερο να 

παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες κατά βούληση. 

7. Αύξηση των ελέγχων για μέθη.  

Είναι πασιφανές ότι αποδίδουν αυτοί οι έλεγχοι. Το αλκοτέστ έχει καταστεί υποχρεωτικό 

και σε τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών.- 

8. Εκπαίδευση μαθητών σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής .  

Το τμήμα Τροχαίας συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών σε πάρκα 

κυκλοφοριακής αγωγής.  

9. Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής.  
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Είναι ζωτικής σημασίας να μαθαίνουν οι νέοι από νωρίς τους σημαντικούς κινδύνους που 

κρύβει η απρόσεκτη οδήγηση, ώστε να θελήσουν αφενός να εκπαιδευτούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο προτού ξεκινήσουν να οδηγούν και αφετέρου στη συνέχεια να 

είναι προσεκτικοί οδηγοί οι ίδιοι, με σαφή επίγνωση πως η ταχύτητα και η παραγνώριση 

των κανόνων οδικής κυκλοφορίας μπορούν να επιφέρουν μοιραία αποτελέσματα. Το 

μέλλον του τόπου, τα παιδιά, θα πρέπει από μικρά να ενταχθούν στην κυκλοφοριακή 

αγωγή, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκπονηθούν προγράμματα κυκλοφοριακής 

διαπαιδαγώγησης των μαθητών δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου. 

10. Αυστηρότερο πλαίσιο για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Το δίπλωμα 

οδήγησης θα πρέπει να παραχωρείται μόνο σε άτομα που έχουν αποδεδειγμένα αποκτήσει 

τη σχετική ικανότητα, με σαφή πρόβλεψη για την εκπαίδευση του νέου οδηγού ακόμη και 

σε συνθήκες κακών καιρικών συνθηκών, ώστε να διασφαλίζεται πως έχει κατανοήσει 

πλήρως τις πιθανές δυσκολίες της οδήγησης 

11. Αλλαγή οδικής κουλτούρας. Με τη συνδρομή της εκπαίδευσης, αλλά και των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί η δραστική αλλαγή στον τρόπο 

που οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την οδήγηση. Το αυτοκίνητο ή η μηχανή δεν θα 

πρέπει να εκλαμβάνονται ως μέσο επίδειξης ή εκτόνωσης. Κι αντιστοίχως οι κίνδυνοι από 

την απρόσεκτη οδήγηση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται απλώς ως πιθανοί, αλλά ως 

απολύτως δεδομένοι. 

Ένας πρακτικός απλός δεκάλογος για την πρόληψη των τροχαίων 

ατυχημάτων 

1.  Να γίνεται χρήση ζώνης από όλους τους επιβάτες. Να γίνεται πάντα χρήση κράνους και 

στολής προστασίας (για τους δικυκλιστές). 

2.  Τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα, σωστά δεμένα ανάλογα με το ύψος 

και το βάρος τους. 

3.  Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο πολλαπλάσιος είναι ο κίνδυνος εμπλοκής σε 

τροχαίο. 

4.  Η απόσπαση της προσοχής αποτελεί σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου (χρήση 

κινητού τηλεφώνου, κούραση του οδηγού, δυνατή μουσική, έντονες συζητήσεις κ.ά.). 

5.  Να μη γίνεται χρήση αλκοολούχων ποτών. Αν πρόκειται να πιούμε, επιλέγουμε τον 

οδηγό της παρέας που δεν πίνει για να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο σπίτι. Προσοχή: Ο 

κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά σε περίπτωση ταυτόχρονης λήψης φαρμάκων. 

6.  Πριν από το ταξίδι φροντίζουμε να έχουμε κοιμηθεί καλά, ενώ κατά τη διάρκειά του 

πρέπει να κάνουμε κάθε 2-3 ώρες στάσεις για ξεκούραση ή ξεμούδιασμα. 

7.  Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα παιδιά ή οι συνεπιβάτες ενοχλούν 

και εκνευρίζουν τους γονείς-οδηγούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες 

διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν κάποια ασφαλή 

παιχνίδια για να απασχολούνται. 

8.  Να μη χρησιμοποιείται η Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ). 

9.  Αυστηρή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας. (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι παραβίαση του stop, 

του κόκκινου σήματος κ.λπ.). 
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10. ΠΡΟΣΟΧΗ στην προσπέραση των αυτοκινήτων. 

Η  Τροχαία βάσει στατιστικών στοιχείων υποβάλλει έγγραφες προτάσεις προς 

διαμόρφωση Νόμων και Διατάξεων, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία όλων εκείνων 

που χρησιμοποιούν την οδό ανεξάρτητα αν πρόκειται για οδηγούς ή πεζούς.  

Το ανθρώπινο δυναμικό της Τροχαίας δίνει την ψυχή του καθημερινά παρά τις όποιες 

δυσκολίες αντιμετωπίζει κυρίως σε συνθήκες εργασίας , για την προστασία των πολιτών 

στους δρόμους και προσπαθεί να αλλάξει νοοτροπίες χρόνων. Είναι δεδομένο ότι μια 

συνήθεια αν χρειάζεται δέκα χρόνια να την αποκτήσει κάποιος , χρειάζονται άλλα δέκα για 

να την αποβάλλει.  

Ελπίζουμε ότι οι επόμενες γενεές θα αποβάλουν επικίνδυνες νοοτροπίες και θα 

συνειδητοποιήσουν ότι, πέραν από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από αρμόδιους 

φορείς, η κύρια προσπάθεια για την προστασία της ζωής τους από τροχαία ατυχήματα 

είναι ευθύνη – υποχρέωση δικιά τους. Όλοι εμείς η χρήστες των οδών μπορούμε να 

κάνουμε τη διαφορά μπορούμε να σώσουμε ζωές εφαρμόζοντας με συνέπεια τους κανόνες 

ασφαλείς οδήγησης .  

 

ΠΗΓΕΣ 
http://library.tee.gr/digital/m2229/m2229_koursoubas.pdf 

https://latistor.blogspot.com/2017/03/blog-post_27.html 

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/342785/o-dodekalogos-gia-tin-prolipsi-ton-troxaion-

atyximaton 

 
4.9  Έρωτας- Αγάπη-Σεξουαλικότητα 

Αγγελική Τσιγερά-Ιωάννα Μπαρμπούτη-Βασιλική Κούρτη 

 

1.  Όταν ζητάς απαντήσεις σε θέματα σεξ ,αγάπης ,φαντασιώσεων και ερωτικών 

σχέσεων , στα πρώτα βήματα ο Σίγκμουντ Φρόιντ μπορεί να βοηθήσει . 

Η σεξουαλικότητα είναι η αδυναμία και η δύναμη του καθενός                               

Το σεξ είναι ένα πρωταρχικό κίνητρο και κοινός παρονομαστής για όλους μας . Ακόμα και 

οι ποιο πουριτανοί άνθρωποι μπορούν να παλεύουν σε μεγάλο βαθμό με τις σεξουαλικές 

http://library.tee.gr/digital/m2229/m2229_koursoubas.pdf
https://latistor.blogspot.com/2017/03/blog-post_27.html
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/342785/o-dodekalogos-gia-tin-prolipsi-ton-troxaion-atyximaton
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/342785/o-dodekalogos-gia-tin-prolipsi-ton-troxaion-atyximaton
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ορέξεις και την έκφρασή τους . Αν ψάχνει κάποιος ενδείξεις , αρκεί μόνο να κοιτάξει τα 

πολλά σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει το Βατικανό και τις φονταμενταλιστικές 

εκκλησίες .  

Κάθε μέρος του σώματος είναι ερωτικό 

Ο Freud γνώριζε ότι τα ανθρώπινα όντα ήταν από την αρχή σεξουαλικά όντα . 

Εμπνεύστηκε από το μωρό στο στήθος της μητέρας για να τονίσει το παράδειγμα μιας ποιο 

ώριμης σεξουαλικότητας ,λέγοντας : «Οποίος έχει δει ένα μωρό να ξαπλώνει στο στήθος , 

χορτασμένο μετά από τον θηλασμό και να κοιμάται με κόκκινα μάγουλα και ένα 

ευτυχισμένο χαμόγελο , δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προβληματισμό ότι η εικόνα αυτή 

παραμένει ως πρωτότυπο της έκφρασης της σεξουαλικής ικανοποίησης αργότερα στη 

ζωή». Ήξερε επίσης , ότι η σεξουαλική διέγερση δεν περιορίζεται στα γεννητικά όργανα , 

καθώς η ευχαρίστηση επιτυγχάνεται μέσω ερωτικής προσκόλλησης σε δυνητικά κάθε 

ιδιοσυγκρασιακά καθορισμένης περιοχής του σώματος . Ακόμα και σήμερα πολλοί 

άνθρωποι αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να αποδεχτούν αυτή την ιδέα.  

Όλες οι σχέσεις αγάπης περιέχουν αμφιθυμικά συναισθήματα  

Μεταξύ των διαφόρων ανακαλύψεων του Freud ήταν η αμφιθυμία που εμπλέκεται σε 

όλες τις στενές και προσωπικές σχέσεις . Ενώ μπορεί συνειδητά να αισθανόμαστε 

πραγματική και ρεαλιστική αγάπη προς μια σύζυγο, γονέα ή παιδί , τα πράγματα δεν είναι 

ποτέ ακριβώς αυτά που φαίνονται . Στον κόσμο του ασυνείδητου ,κάτω ακόμα και από την 

ποιο “ζεστή” και στοργική σχέση βρίσκονται τα συναισθήματα , οι φαντασιώσεις και οι 

ιδέες που είναι αρνητικές , απεχθείς και καταστροφικές . Ο Freud αναγνώρισε ότι αυτό το 

μίγμα της αγάπης και του μίσους στο πλαίσιο στενών σχέσεων είναι μέρος της 

ανθρώπινης φύσης και όχι απαραίτητα παθολογικό .  

Μαθαίνουμε πως να αγαπάμε από τις πρώιμες σχέσεις μας με τους γονείς μας  

Οι πρώιμες σχέσεις με τους γονείς , μας βοηθούν να σχηματίσουμε ένα “χάρτη αγάπης ” 

που παραμένει σε όλη τη ζωή μας . Αυτή η ορολογία στην ψυχαναλυτική αναφέρεται ως 

«μεταβίβαση». Ο Freud επισήμανε ότι όταν βρούμε ένα αντικείμενο αγάπης στην ουσία 

το “επαναβρίσκουμε ”. Εξ ου και το συχνά αναγνωρισμένο φαινόμενο των ατόμων που 

επιλέγουν τους συντρόφους που τους θυμίζουν τη μητέρα ή τον πατέρα τους. 
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Ο σύντροφός μας γίνεται μέρος του εαυτού μας  

Ο Freud σημείωσε ότι τα χαρακτηριστικά , οι πεποιθήσεις , τα συναισθήματα και οι 

συμπεριφορές εκείνων που αγαπάμε ενσωματώνονται στον εαυτό μας και γίνονται μέρος 

της ψυχής μας . Ονόμασε αυτή τη διαδικασία «εσωτερίκευση».  

Η φαντασίωση είναι σημαντικός παράγοντας στην σεξουαλική διέγερση  

Ο Freud παρατήρησε ότι η σεξουαλική διέγερση προέρχεται από τρεις κατευθύνσεις : 

 Τον εξωτερικό κόσμο (σχέσεις , σεξουαλική ιστορία ) 

 Τον οργανικό εσωτερικό κόσμο (ορμόνες φύλου ) 

 Την ψυχική ζωή (σεξουαλικές φαντασιώσεις ) 

Στις σεξουαλικές μας φαντασιώσεις συχνά πλάθουμε όλα τα είδη των παράξενων και 

«διεστραμμένων» σεναρίων που προσθέτουν σεξουαλική διέγερση με την ελπίδα να 

οδηγηθούμε  σε  κλιμακωτή ευχαρίστηση . Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό αλλά δε 

σημαίνει  ότι  θέλουμε  πραγματικά  να  συμμετάσχουμε  σε  τέτοιου είδους σενάρια . 

2.  Τελικά όμως τι είναι η σεξουαλικότητα, ο έρωτας και η αγάπη; 

Η σεξουαλική σχέση των συντρόφων αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα στη ζωή τους, που 

απαιτεί διαρκή φροντίδα και διαρκή ανανέωση. Η σεξουαλική ικανοποίηση προσφέρει μία 

έκρηξη ευχαρίστησης που συνοδεύεται από σωματική και ψυχική ευεξία. Η ποιότητα της 

σεξουαλικής ζωής του ζευγαριού αποτελεί καθρέφτη της συντροφικής σχέσης και 

ταυτόχρονα επηρεάζει και την ποιότητα της συντροφικής σχέσης. Η σεξουαλικότητά 

απαιτεί φροντίδα, χρόνο και ενδιαφέρον. Απαιτεί όρους. Όποιος καταγγέλλει τη σύντροφό 

του για σεξουαλική αδιαφορία και ψυχρότητα, μπορεί να έχει συμβάλει με τον τρόπο που 

ο ίδιος την προσεγγίζει; Όποια καταγγέλλει τον σύντροφό της για αδεξιότητα και πρόωρη 

εκσπερμάτιση, μπορεί η ίδια, ως απορριπτικός κριτής, να δυσκολεύει την προσέγγιση;  

 Η σεξουαλικότητά κάθε ανθρώπου που είναι φορτισμένη με χιλιάδες διαφορετικά 

στοιχεία, συνειδητά και ασυνείδητα, είναι φυσικό να εμπεριέχει μαγικές ευχές αλλά και 

ακινητοποιητικές ενοχές. Να έχει τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν, να 

ενσωματώνει ανερμήνευτους φόβους και καθηλωτικές φοβίες.     

 Το πάθος είναι στοιχείο της όλης ύπαρξης και δεν παράγεται μόνο στη συνάντηση με 

τον άνθρωπο που έχεις ερωτευτεί. Είναι μία εδραιωμένη ανυποχώρητη στάση ζωής, που 

σου επιτρέπει να ζεις μοναδικά όλες τις στιγμές και όχι να προσπαθείς να καταφεύγεις σε 

κάποιες ευχάριστες στιγμές που θα σε ευχαριστούν. Αυτό το συνειδητά αποφασισμένο 

πάθος προς τη ζωή είναι αναγκαία συνθήκη ύπαρξης ενός ερωτικού ανθρώπου, μιας 

ερωτικής σχέσης.           

 Η φαντασία είναι η πνευματική σύλληψη που υφίσταται πριν να γεννηθεί η 

αντικειμενική πράξη. Η φαντασία υπεισέρχεται σε όλες τις δημιουργικές ανθρώπινες 

πλευρές της ζωής και επιτρέπει τη διαφορετική θέαση της κάθε εμπειρίας. Είναι αυτή που 
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επιτρέπει την πρόοδο της ανθρωπότητας, καθώς δημιουργεί ανακαλύψεις, επιστημονικά 

επιτεύγματα, καλλιτεχνικές δημιουργίες και φιλοσοφικούς στοχασμούς.    

 Η φαντασία εισχωρεί στην ερωτική ζωή και την εμπλουτίζει, αφού αναδεικνύει 

δυνατότητες που ομορφαίνουν το σύνολο της συντροφικής σχέσης και έχει άπειρες 

εφαρμογές, καθώς προσφέρει τα φτερά της για πτήσεις πολύ μακρινές από τις μίζερες 

επιλογές που καταδυναστεύουν την καθημερινότητα.  

*** 

Ο έρωτας στην αρχή ζητά πολύ λίγα στοιχεία για να υπάρξει. Μία ελκυστική εμφάνιση. 

Ένα Ευχάριστο περιβάλλον. Δύο όμορφα λόγια. Μία υπόσχεση. Ένα λουλούδι. Λίγο 

μυστήριο. Μία οικειότητα.          

 Αργότερα ο έρωτας γίνεται πολύ απαιτητικός. Ζητά την τιμιότητα, τον σεβασμό, την 

συνέπεια, την έκπληξη, την σταθερότητα, την ανανέωση, την εμπιστοσύνη, την ομορφιά 

του βλέμματος, την προσωπική αυτογνωσία, το ξεπέρασμα των αποτυχιών, την 

ανατροφοδοσία της επιθυμίας, την διαρκή τροφοδοσία, το αέναο μοίρασμα 

συναισθημάτων, πληροφοριών και εμπειριών.  

 

*** 

Αγάπη δίχως έρωτα και έρωτας δίχως αγάπη: Ο έρωτας έχει υποφέρει από έναν ολέθριο 

διαχωρισμό ανάμεσα σε έναν έρωτα δίχως αγάπη, και σε μιαν αγάπη δίχως έρωτα. Οι δύο 

αυτές διαστάσεις της ερωτικής αγάπης ή του αγαπητικού έρωτα δεν μπορούν να 

χωριστούν χωρίς να καταστραφεί το όλο οικοδόμημα. Μόνο όταν συνυπάρχουν, μπορεί να 

αναφερόμαστε σε ερωτική σχέση που η αγάπη για τον άλλο Είναι πραγματική. Ο έρωτας 

γίνεται κινητήρια δύναμη και η αγάπη λόγος υπέρβασης.      

 Η αγάπη δίχως έρωτα υπήρξε το μοντέλο για κάποιους σεβαστούς ανθρώπους στο 

παρελθόν, αλλά ακόμα και στο παρόν. Οι πράξεις αγάπης στις περιπτώσεις αυτές 

περιέχουν φροντίδα, σεβασμό και ένα νοιάξιμο, αλλά μέχρι εκεί. Η τρυφερότητα μπορεί 

να υπάρχει, αλλά τα ερωτόλογα και το πάθος είναι ήδη υπό εξαφάνιση.    

 Ο έρωτας δίχως αγάπη είναι μία σεξουαλική ενόρμηση, μία καταναλωτική στάση που 
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ανάγει τον άλλο σε αντικείμενο της ανάγκης του και ουσιαστικά τον χρησιμοποιεί, ενώ 

τον αγνοεί. Είναι ο απρόσωπος έρωτας. Ουσιαστικά είναι η άρνηση του έρωτα και ας έχει 

τα χαρακτηριστικά του.    

*** 

Το σεξ συγκαλύπτει προσωρινά το φόβο του ανθρώπου για το θάνατο. Ο θάνατος 

συμβολίζει την φθορά και το πεπερασμένο της ύπαρξής μας. Από τη συνειδητοποίηση του 

οριστικού τέλους που δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αποφύγεις, δημιουργείται τρόμος. 

Η σεξουαλικότητά είναι ο πιο άμεσος τρόπος να συγκαλυφθεί η απόγνωση εμπρός στον 

θάνατο. Τα άτομα που ασχολήθηκαν μόνο με τις ανάγκες της επιβίωσης θα 

εξαφανιστούν με το θάνατό τους.        

 Μόνο τα πρόσωπα που αγάπησαν και για αυτό αγαπήθηκαν, αφήνουν το στίγμα τους 

καθώς δίνουν εφόδια και στις επόμενες γενιές. Τα πρόσωπα που, ξεφεύγοντας από την 

υπεράσπιση της ατομικότητάς τους, αναζητούν νόημα ζωής που υπερβαίνει την 

θνητότητά τους. Όπου ο έρωτας δεν αποτελεί καταναλώσιμο υλικό, αλλά τρόπο ζωής. 

Γίνεται αναστάσιμη δύναμη. 

*** 

Η υπαρξιακή οντολογική καταγραφή του έρωτα δεν ασχολείται με τις πρακτικές 

επιβίωσης του ερωτικού συναισθήματος, αλλά θέτει το ερώτημα της διάσωσης του 

θαύματος του έρωτα. Δεν περιορίζεται στις ερωτογενείς ζώνες του σώματος, αλλά 

αναζητά τους ερωτικούς ορίζοντες της ανθρώπινης υπόστασης. Χαίρεται και γλεντά 

την σεξουαλικότητα, αλλά γνωρίζει να την αναδεικνύει στην ολότητά της.    

 Ο έρωτας εδώ είναι αιώνιος, γιατί δεν ζητά να αγαπηθεί, αλλά αναζητεί τρόπους να 

αγαπά. Δεν απαιτεί να φροντίζετε, αλλά να διακονεί. Δεν περιμένει να συγκινηθεί από 

την εικόνα κάποιου που θα ερωτευθεί, αλλά διακινείται από το είναι του άλλου.   
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