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�Αόρατοι δικαιούχοι της ελεηµοσύνης� 

Mε την προσκόλληση στον κόσµο των πραγµάτων έχει αυξηθεί η υποτίµηση του κόσµου των 
ανθρώπων. Ετσι, µολονότι αυτοί πολλαπλασιάζονται ραγδαία, εµείς τους αγνοούµε. «∆ικαιούχοι» 
συσσιτίων. Ενα βουβό σκοτεινιασµένο ετερόκλητο πλήθος, που συγκροτεί διακριτό «σώµα» µόνο όταν 
-µεσηµέρι βράδυ- περιµένει υποµονετικά µε το τάπερ έξω από την εκκλησία της ενορίας. Οι αριθµοί, 
ψυχροί, ελλειπτικοί, ιχνογραφούν µόνο τη σκιά του προβλήµατος - 4.400 µερίδες προσφέρονται 
καθηµερινά στην Αθήνα από 75 ενοριακά κέντρα της Αρχιεπισκοπής, 1.500 γεύµατα µοιράζονται 
µεσηµέρι-βράδυ από τον ∆ήµο Αθηναίων, 500 από τον Ερυθρό Σταυρό. Στον Πειραιά µε συσσίτια 
επιβιώνουν πάνω από 2.000, στη Θεσσαλονίκη 2.500, στην Πάτρα 5.500, στη Λάρισα 400 κ. ο. κ. Στίφη 
στις δυτικές γειτονιές, αξιοπρόσεκτες οµάδες στα προάστια. Περί τα 900 άτοµα σιτίζονται από τις 
εκκλησίες του Περιστερίου, περί τα 150 των Αµπελοκήπων, 120 του Σταθµού Λαρίσης, 60 του Νέου 
Ψυχικού, 80 του Π. Φαλήρου... 

Συνολικά στην Ελλάδα περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι σιτίζονται από την εκκλησία και τις µη 
κυβερνητικές οργανώσεις, άλλοι τόσοι επιβιώνουν χάρη στη βοήθεια φιλανθρωπικών ενώσεων και 
δήµων, ενώ εκατοντάδες φυτοζωούν στοιβαγµένοι σε ξενώνες και κέντρα φροντίδας απόρων. 

Στις ΗΠΑ καθηµερινά 32,2 εκατοµµύρια άνθρωποι διατρέφονται µε συσσίτια (4.45 εκατ. περισσότεροι 
από πέρυσι). Στον κόσµο, ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι λιµοκτονούν - 100 εκατοµµύρια καταφέρνει 
να σιτίσει ο ΟΗΕ· 12 εκατοµµύρια τον χρόνο τελικά παθαίνουν από την πείνα. 

Πείνα. Αφήνει σ� όποιον αγγίζει ευδιάκριτα τα σηµάδια του πόνου, του εκµηδενισµού. Ωστόσο, στον 
πολιτισµένο µας κόσµο δεν µιλάµε πια γι� αυτήν. Την έχει αντικαταστήσει η λέξη ύφεση. Γι� αυτήν 
µιλούν τα αγωνιώδη, συσπασµένα από τον λυγµό, µάτια ενός µικρού αγοριού που δαγκώνει ένα άδειο 
περιτύλιγµα τροφίµου. Το θολό βλέµµα του µελαψού που εκλιπαρεί για «λίγο ρύζι, λίγο γάλα για το 
παιδί». Το κολληµένο στο κουδούνι σου σπασµωδικό δάχτυλο του τοξικοµανή που η χαµοκέλα του 
έγινε πολυκατοικία. 

Ο άπορος ζει σ� έναν κόσµο χωριστά, κι ας κινείται ανάµεσά µας. Είναι εξόριστος µέσα στην κοινωνία. 
Μόνος. ∆ιάφανος στα µάτια των τακτοποιηµένων. Τίποτα δεν εγγυάται την ύπαρξή του. Το συσσίτιο, 
πρόσκαιρα, τη συντηρεί. Είναι όµως λύση η φιλανθρωπία; Αρκεί; Αν και ωφέλιµη, καταλυτική, όχι. ∆εν 
αρκούν τα συσσίτια για να καλυφθεί το φρικιαστικό χάσµα που γεννάει ο νόµος του κέρδους. Η ένδεια, 
η πείνα (κοινωνικό αποτέλεσµα της άνευ ορίων και όρων ανάπτυξης) µια απλή είδηση είναι, που 
χάνεται στη γενική αδιαφορία. ∆εν αναστατώνει τις συνειδήσεις της ∆ύσης, της οποίας το σύστηµα έχει 
ακριβώς ανάγκη από το διαρκές αίσθηµα στέρησης ώστε όλοι να σπρώχνουν συνεχώς µπρος τα εµπρός. 

Κράτος πρόνοιας, βοήθεια στα φτωχά κράτη, αναδιανοµή του πλούτου, λέει η λογική. Η οικονοµία µας, 
όσο κι αν βρίσκεται σε κρίση, παραµένει οικονοµία της αφθονίας. Αν µοιράζονταν οι πόροι πιο δίκαια, 
θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν δυνατότητες σωτηρίας. 

Κάτι, ωστόσο, ανέφικτο όσο το χρήµα παραµένει ο µοναδικός γεννήτορας αξιών και τον πολιτισµό µας 
ρυθµίζει ο άτεγκτος νόµος της αγοράς, που επιτρέπει µόνο µικρές παρεκκλίσεις: συσσίτια, 
ελεηµοσύνες, φιλανθρωπίες, ώστε να αποφορτίζονται και τα όποια αισθήµατα ενοχής... 

(Τασούλα Καραϊσκάκη/ Καθηµερινή 26/4/2009) 



ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να γίνει η περίληψη του κειµένου. (100-120 λέξεις) 
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Β.1. « Με την προσκόλληση στον κόσµο των πραγµάτων έχει αυξηθεί η υποτίµηση του κόσµου 
των ανθρώπων»: χρησιµοποιώντας την παραπάνω πρόταση ως θεµατική περίοδο να αναπτύξετε µια 
παράγραφο µε τη µέθοδο της σύγκρισης-αντίθεσης. (80-100 λέξεις) 
                                                        Μονάδες 12 
 
Β.2. Να εντοπίσετε τους τρόπους πειθούς  που χρησιµοποιεί η συγγραφέας στο παραπάνω κείµενο. 
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Β.3. Το άρθρο αυτό αντιπροσωπεύει κατά τη γνώµη σας τον δίκαιο ή άδικο λόγο; 
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Β.4. Να δώσετε από ένα συνώνυµο για τις παρακάτω λέξεις και στη συνέχεια να σχηµατίσετε µία 
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Γ. « Η αδικία χαράσσεται πάνω σε µέταλλο, ενώ η ευεργεσία γράφεται πάνω στο νερό». Με βάση την 
παραπάνω ρήση να καταδείξετε το φαινόµενο της αδικίας στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική 
πραγµατικότητα καθώς και να αντιπαραβάλλετε λύσεις του προβλήµατος που πηγάζουν από µορφές 
κοινωνικής δραστηριοποίησης, σε ένα άρθρο σας σε εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας. (500-600 λέξεις)  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Περίληψη 
 
Η αρθογράφος στοχάζεται και προβληµατίζεται πάνω στο ζήτηµα της πείνας και της αντιµετώπισης της 
µέσω της ελεηµοσύνης. Αρχικά αναφέρεται στην αλλοτρίωση του ανθρώπου, την οποία έχει 
προκαλέσει το χρήµα και η οποία κάνει τους ανθρώπους να λησµονούν την εξάπλωση της φτώχειας στο 
σύγχρονο κόσµο. Παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία για τη ραγδαία αύξηση της, επεκτείνει τη σκέψη 
της στο ότι τελικά παρόλο που η πείνα προκαλεί τεράστια ψυχική καταρράκωση στους 
αναξιοπαθούντες, εµείς, δήθεν ευαισθητοποιηµένοι και µε αξίες, εθελοτυφλούµε µπροστά στο 
πρόβληµα. Ολοκληρώνοντας, περιγράφει τον κοινωνικό αποκλεισµό που βιώνει ο άπορος τον οποίο 
«άρει» φαινοµενικά η φιλανθρωπία. Όµως τελικά καταλήγει στο ότι χρειάζονται δραστικότερες 
πολιτικά και κοινωνικά λύσεις. 
 
Β.1. Με την προσκόλληση στον κόσµο των πραγµάτων έχει αυξηθεί η υποτίµηση του κόσµου των 
ανθρώπων. Ο αδιάκοπος αγώνας για την απόκτηση υλικών αγαθών έχει ανάγει το καταναλωτικό όραµα 
σε αυτοσκοπό. Το κυνήγι της υλικής ευδαιµονίας υπονοµεύει οτιδήποτε νοηµατοδοτεί τη ζωή µας. Από 
την άλλη, οι ανθρώπινες σχέσεις κλονίστηκαν. Έχουν καταστεί ψυχρές, επιφανειακές. Ο homo 
consumens υποδουλώνεται πνευµατικά και συνθλίβεται ψυχικά µε αντάλλαγµα το τελευταίο µοντέλο 
του καταναλωτικού του ονείρου. Τελικά, συγκρίνοντας τον κόσµο των πραγµάτων µε τον κόσµο των 
ανθρώπων, διαπιστώνει κανείς ότι ο άνθρωπος αποτιµά θετικότερα τα υλικά αγαθά και το χρήµα και 
υποθηκεύει την εσωτερική του ολοκλήρωση.  (99 λέξεις) 
 
 



Β.2. Οι τρόποι πειθούς που χρησιµοποιεί η αρθρογράφος είναι οι εξής: 
- Επίκληση στη λογική µε τεκµήρια: 
α) Αριθµητικά δεδοµένα: «...4.400 µερίδες...Π.Φαλήρου» και «Στις Η.Π.Α....πείνα». 
β) Πραγµατικά γεγονότα-αλήθειες: «Συνολικά...απόρων». 
- Επίκληση στο συναίσθηµα µε χρήση: 
α) Συνυποδηλωτικής γλώσσας: «θολό βλέµµα», «το φρικιαστικό χάσµα που γεννάει ο νόµος του 
κέρδους», «ο µοναδικός γεννήτορας αξιών». 
β) Ά πληθυντικού και ΄β ενικού ρηµατικού προσώπου, που προσδίδει αµεσότητα και καθολικότητα 
καθώς η αρθρογράφος θέλει να µεταδώσει ένα αίσθηµα ευθύνης που βαρύνει την ίδια αλλά και τους 
αναγνώστες. 
γ) φορτισµένη συναισθηµατικά γλώσσα: «Γι�αυτήν...αγοριού», «Το θολό βλέµµα...παιδί», «∆ιάφανος 
στα µάτια των τακτοποιηµένων». 
- Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου: «∆εν αναστατώνει...εµπρος», «Η οικονοµία µας...σωτηρίας». 
 
Β.3. Στο κείµενο αποδοκιµάζεται η προσκόλληση των ανθρώπων στις αξίες του υλισµού, ένα φαινόµενο 
που χαρακτηρίζεται από διαρκώς αυξανόµενες τάσεις. Επίσης, µε αφορµή το παραπάνω δεδοµένο 
στηλιτεύεται η υποτιµητική στάση του συνόλου του κόσµου απέναντι στους απόρους, ενώ παράλληλα 
επισηµαίνεται ότι η κάθε είδους φιλανθρωπία από επίσηµους φορείς είναι ανεπαρκής µε αποτέλεσµα να 
προκύπτει το συµπέρασµα ότι το χρήµα αποτελεί το «µοναδικό γεννήτορα αξιών». Επιπροσθέτως, 
υποβόσκει ένα «κατηγορώ» απέναντι στην αλαζονική στάση των µελών της ∆υτικής Κοινωνίας που 
αδιαφορούν επιδεικτικά στην ανάγκη αναδιανοµής του πλούτου. Το άρθρο χαρακτηρίζεται από 
εντιµότητα, αλήθεια και ειλικρίνεια ενώ ο λόγος διατηρεί τη σαφήνεια και τη διαύγειά του σε όλα τα 
σηµεία, δίχως να εκλείπουν και τα στοιχεία της πηγαίας έκφρασης αλλά και απουσίας της παραµικρής 
επιτήδευσης. Ακριβώς γι�αυτούς τους λόγους το κείµενο υπηρετεί το δίκαιο, την ανάγκη εξισορρόπησης 
ανάµεσα στους «έχοντες» και τους απόρους και οι απόψεις της αρθρογράφου αντιπροσωπεύουν το 
δίκαιο λόγο. 
 
Β.4. ετερόκλητο: ανοµοιογενές 
      ελλειπτικοί: ατελείς 
      περιτύλιγµα: κάλυµµα 
      στέρηση: ένδεια, αφαίρεση 
 
1. Ο καπιταλισµός και ο κοµµουνισµός χαρακτηρίζονται ετερόκλητα ως οικονοµικά συστήµατα. 
2. Οι προτάσεις διακρίνονται ως προς τη δοµή σε απλές, επαυξηµένες και ελλειπτικές. 
3. Στο δώρο δεν πρέπει να έχει σηµασία µόνο το περιτύλιγµα αλλά και το περιεχόµενο. 
4. Η στέρηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων είναι βασικό χαρακτηριστικό των απολυταρχικών 
καθεστώτων. 

 
Γ.                      

«Κοινωνική αδικία ή κοινωνική συνοχή;» 
 
Είναι κοινά αποδεκτό το γεγονός ότι οι µάστιγες της σύγχρονης εποχής δεν έχουν αποκλειστικά ιατρικό 
περιεχόµενο, αλλά επεκτείνονται στα θεµέλια των κοινωνικών δοµών, προσβάλλοντας αυτές 
σηµαντικά. Το κυνήγι του κέρδους, η έλλειψη παιδείας, ο ατοµικισµός, η απληστία αλλά και ο φθόνος 
έχουν αναδείξει την αδικία σε πρωταγωνιστή της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής 
πραγµατικότητας. Φαινόµενα καταπάτησης του δικαίου πολλά. Εύκολα τα αντικρίζει κανείς 
περιδιαβαίνοντας στους δρόµους, τα πάρκα, τις εκκλησίες, τους δηµόσιους χώρους. Ποια είναι όµως τα 
φαινόµενα που ευθύνονται για την πρόκληση ρηγµάτων στον κοινωνικό ιστό; 
 
 



 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ Α∆ΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
• ∆ιαπιστώνεται ένα καθεστώς ανισότητας ως προς την πρόσβαση όλων στις νέες τεχνολογίες, µε 
αποτέλεσµα η χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας καθώς και διείσδυσης σε κάθε είδους 
πληροφορία να κρίνεται ανέφικτη. Κύριες πηγές πληροφόρησης όπως το ∆ιαδίκτυο, τα µεγάλα 
ειδησεογραφικά πρακτορεία, εγχώρια και διεθνή, µεγάλοι εκδοτικοί οίκοι δεν είναι προσβάσιµες 
από όλους. Πλήττονται κυρίως οι άποροι, οι αναλφάβητοι, ακόµα και οι λειτουργικά 
αναλφάβητοι όπως είναι σήµερα οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή 
ξένες γλώσσες, οι κάτοικοι αποµακρυσµένων περιοχών και αυτοί του αποκαλούµενου Τρίτου 
Κόσµου.  

• Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δηµιουργούν φυλετικές και ταξικές διακρίσεις 
ενισχύοντας τις αδικίες. Υπονοµεύουν την προσπάθεια του ανθρώπου να µορφωθεί, µε 
αποτέλεσµα να µην παρέχονται ίσες ευκαιρίες για µόρφωση. Σε µία εποχή όπου ο υλισµός 
συνθλίβει την προσωπικότητα του ανθρώπου, µε συνέπεια αυτός να εγκλωβίζεται πνευµατικά, η 
διέξοδος της εκπαίδευσης διαφαίνεται ως ένα βασικό προαπαιτούµενο δεδοµένο προς την 
κατεύθυνση του απεγκλωβισµού. 

• Το φαινόµενο των µη ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση δεν παρατηρείται µόνο στα στενά εθνικά 
όρια του χωριού ή της πόλης, αλλά και σε διακρατικό επίπεδο, όπου οι ανεπτυγµένες χώρες 
υπερτερούν των αναπτυσσόµενων ή υπανάπτυκτων.  

• Στις σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις εκλείπει το στοιχείο της εντιµότητας, καθώς υφίσταται µία 
προσπάθεια υφαρπαγής και εκµετάλλευσης κάθε υλικού ή ψυχικού πλούτου, µε αποτέλεσµα η 
κοινωνία να λειτουργεί στα πλαίσια της ατοµικότητας και όχι της οµάδας που χαρακτηρίζεται 
από συνοχή. 

• Ο σηµερινός άνθρωπος βιώνει την ανασφάλεια, όταν διαπιστώνει ότι είναι αναγκασµένος να 
λειτουργεί σε µία κοινωνία ατοµισµού, έλλειψης συνεργασίας και αλληλεγγύης αλλά και το 
άγχος, την νέα κοινωνική ασθένεια, το οποίο κατακρεουργεί το ψυχικό του κόσµο, αναχαιτίζει 
την πρόοδο του ανθρώπου και τον καταρρακώνει ηθικά, µε αποτέλεσµα η ισορροπία της 
κοινωνίας να τίθεται σε κίνδυνο.  

• Η πρόοδος και η δικαίωση σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο προκύπτει όταν τίθεται «ο 
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Ωστόσο, στον αντίποδα της αξιοκρατικής 
επιλογής βρίσκεται η ευνοιοκρατία, η οποία κυριαρχεί στους περισσότερους επαγγελµατικούς 
χώρους. Η προνοµιακή, λοιπόν, µεταχείριση ορισµένων ατόµων σε συνδυασµό µε την ανεργία 
καθιστούν ένα οµιχλώδες σκηνικό στον εργασιακό τοµέα, όπου στην κορυφή κατορθώνουν να 
ανέλθουν τελικά οι ανάξιοι. 

• Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω κρίνεται θεµιτό και αναγκαίο να επισηµανθεί ότι το φαινόµενο 
της ανεργίας αποτελεί κύρια έκφανση της κοινωνικής αδικίας και πλήττει όχι µόνο το άτοµο 
αλλά και την ίδια την οικογένεια, το βασικό πυρήνα της κοινωνίας µας. Εάν λοιπόν η ανεργία 
επηρεάζει άµεσα τη διαβίωση της οικογένειας, τότε γίνεται αντιληπτό µε ποιόν τρόπο 
διαταράσσονται και οι σχέσεις των µελών της. 

• Καταπάτηση ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωµάτων, ιδιαίτερα σε κράτη που κυριαρχούν 
αυταρχικά καθεστώτα, που έχει ως συνέπεια την µη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης του πολίτη 
αλλά και επιβολή αυστηρότερων ποινών όταν αυτός επιδιώξει να εκδηλωθεί σε δηµοκρατικά 
πλαίσια.  

• Οι ατοµικές αξίες διολισθαίνουν όταν η ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία καθίσταται δυνατή και 
αποτελεσµατική, µόνο όταν δρα το λεγόµενο ¨φακελάκι¨, ενώ το κόστος εξέτασης και λοιπών 
παροχών σε ιδιώτη είναι για πολλούς απαγορευτικό. 

• Η ύπαρξη διακρίσεων στο σύγχρονο κοινωνικό στίβο, µε κύριες την εξωτερική εµφάνιση, 
κάποια είδους αναπηρία, φυλετικές και θρησκευτικές καταβολές καθώς και πολιτικές 



πεποιθήσεις, έχουν καταστήσει την οµαλή λειτουργία κάποιου στο κοινωνικό γίγνεσθαι ως 
ιδιαίτερα δυσχερή. Συνεπώς, στοχοποιούνται κυρίως οι αδύναµοι για κάθε αδίκηµα και κάθε 
κοινωνική παθογένεια και τελικά όροι όπως αποκλεισµοί, περιθωριοποιήσεις, στέρηση 
ελευθερίας επιλογών και έκφρασης συνιστούν το «σεισµογράφο» της κοινωνίας. 

• Η άνιση κατανοµή πλούτου διακρίνει τους ανθρώπους µε διαφορετικά µέτρα και σταθµά. 
Εκατοµµύρια φτωχοί και άστεγοι, ο λεγόµενος 4ος κόσµος, κυκλοφορούν ανάµεσά µας, 
επαιτούν, εκλιπαρούν για βοήθεια. 

Η αδικία αγαπητοί µου αναγνώστες, έχει δυστυχώς διαβρώσει τις δοµές της σύγχρονης παγκόσµιας 
κοινωνίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων βιώνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα 
και ακόµη χειρότερα τον αποκλεισµό, την περιθωριοποίηση, την πείνα. Αβοήθητοι και σε απόγνωση 
οι άνθρωποι ελπίζουν, σχεδόν µοιρολατρικά, σε οποιαδήποτε βοήθεια. Ένας βραζιλιάνος καθολικός 
επίσκοπος, πασίγνωστος για το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο, είπε κάποτε: «Όταν δίνω φαγητό 
στα παιδιά που πεινάνε µε αποκαλούν άγιο. Όταν ρωτάω γιατί δεν έχουν φαγητό µε φωνάζουν 
κοµµουνιστή». Τα λόγια αυτά αποκαλύπτουν µε απόλυτο ρεαλισµό την υποκρισία και το 
φαρισαϊσµό των ισχυρών απέναντι στα προβλήµατα των αδυνάµων. Η αδικία µπορεί ν� 
αντιµετωπιστεί, αλλά µε γενναίες πολιτικές και ριζοσπαστικές παρεµβάσεις  κι όχι µε «ασπιρίνες», 
όπως η φιλανθρωπία. Αρκεί βέβαια να το ιεραρχήσουµε ως κυρίαρχο πρόβληµα και να 
διεκδικήσουµε την αντιµετώπισή του. 

 
 ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ � ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
• Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία οφείλει να προάγει τη δηµοκρατία, την δυνατότητα ελεύθερης 
έκφρασης του πολίτη, χωρίς αυτός να αισθάνεται ανασφαλής απέναντι σε κάποια τοποθέτησή 
του.  

• Απαιτείται εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας η διαµόρφωση συνθηκών κράτους πρόνοιας όσον 
αφορά την πρόσβαση στην υγεία αλλά και δικαίου, ως προς την επιλογή αυτών που θα 
στελεχώσουν το δηµόσιο. 

• Η πνευµατική ηγεσία πρέπει να δικαιολογεί το ρόλο της ώστε τα µέλη της κοινωνίας να 
εµπνέονται από αυτήν µέσω του λόγου που χρησιµοποιεί, αλλά και του έργου που παράγει. Οι 
άνθρωποι του πνεύµατος αποτελούν την καταλληλότερη λύση απέναντι στα σηµάδια της 
κοινωνικής σήψης που παρατηρούνται, και απαιτείται να πρωταγωνιστούν. 

• Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί πρέπει να δραστηριοποιηθούν εκεί όπου λαµβάνει χώρα η καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, να αναδείξουν το πρόβληµα και να δράσουν αποφασιστικά. 

• Παροχή οικονοµικής βοήθειας αλλά και κοινωνικά προγράµµατα που σέβονται τις εθνικές, 
θρησκευτικές, πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, ώστε όλοι οι πολίτες να αποτελέσουν παραγωγικά 
µέλη της χώρας. 

 
Β. Μ.Μ.Ε. 
 

• Τα Μ.Μ.Ε. οφείλουν να προάγουν την άποψη ότι καταξιώνεται αυτός που προσπαθεί και όχι 
αυτός που διαθέτει γνωριµίες στις κατάλληλες θέσεις. 

• Κρίνεται αναγκαία η ανάδειξη ανθρώπων του πνεύµατος και όχι προτύπων που αναδεικνύουν 
τον εύκολο πλουτισµό. Κρίνεται, συνεπώς, αναγκαία και η αναθεώρηση της αξίας της ίδιας της 
θεαµατικότητας που αντλείται µέσω προβολής εύπεπτων εκποµπών. 

 
Γ. ΑΓΩΓΗ � ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 



• Το βασικό κύτταρο της κοινωνίας µας, η οικογένεια, πρέπει να µεταδώσει στα νέα µέλη της το 
αίσθηµα της αξιοκρατίας αλλά και της αίσθησης δικαιωµάτων, όσο και υποχρεώσεων. Με αυτό 
τον τρόπο ο πολίτης θα µεταφέρει τα στοιχεία αυτά στο κοινωνικό πεδίο, κάτι που θα συµβάλλει 
στην εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας, εάν αυτό εφαρµόζεται από όλους. 

• Η θρησκεία οφείλει να µεταδώσει την ανοχή απέναντι στον συνάνθρωπο αλλά και το σεβασµό 
στη διαφορετικότητα του άλλου. Όµως, απαιτείται πάνω από όλα οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της 
θρησκείας να διάγουν βίο ευπρεπή, προκειµένου να εµπνέονται τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας 
από αυτόν. 

• Ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει να αναδιοργανωθεί, ώστε η   πρόσβαση στη γνώση σε 
ηλεκτρονική και µη µορφή να αποτελεί δεδοµένο προνόµιο και όχι των ολίγων. 

• Μετάγγιση ηθικών αξιών. Επιβράβευση της ηθικής συνείδησης ώστε να εθιστούν οι µαθητές 
στη διαλλακτικότητα, την ανεκτικότητα και τον αλληλοσεβασµό. Επιδίωξη ανθρωποκεντρικού 
πολιτισµού, πνεύµα κατανόησης, κοινωνική συνείδηση, να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι ο 
σεβασµός αποτελεί δείκτη της πολιτικής στάθµης µιας κοινωνίας. 

 
 
∆.  ΜΑΖΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΩΝ 
 

• Η ύπαρξη µαζικών κινηµάτων που θα αντιδρούν απέναντι σε κάθε είδους κοινωνική αδικία, 
συµβάλλει στην εξάλειψη της ανασφάλειας του πολίτη, ο οποίος νιώθει έρµαιο των αποφάσεων 
αυτών που ελέγχουν τα δηµόσια πράγµατα.  

• Τα κράτη εκείνα που υπερισχύουν έναντι άλλων, πρέπει να χρησιµοποιούν αυτήν την ισχύ για 
αρωγή απέναντι σε αυτά, κάτι που θα προάγει την αλληλεγγύη και το σεβασµό σε διεθνές 
επίπεδο, µε αποτέλεσµα την µείωση αριθµού πολεµικών εστιών ή ψυχροπολεµικών συρράξεων. 

 
Οι εκφάνσεις του φαινοµένου της κοινωνικής αδικίας είναι πολλαπλές και απαιτείται να επιστρατευτούν 
οι θεµελιώδεις αξίες του ανθρώπου, προκειµένου να επέλθει η ισορροπία στον κοινωνικό σκελετό σε 
κάθε δυνατό επίπεδο. Ο ατοµισµός και η έλλειψη κοινωνικής συνείδησης βλάπτει έµµεσα και αυτόν που 
συµβάλλει στη διαµόρφωση αυτών των στοιχείων έστω και αν αυτό δεν διαφαίνεται βραχυπρόθεσµα. Η 
αδικία υπονοµεύει την ανθρώπινη ζωή και στερεί τον άνθρωπο από τα διάφορα αγαθά του. Έτσι, 
διαλύει τους νόµους που ενώνουν τους ανθρώπους και υποσκάπτει τα θεµέλια της κοινωνίας. 
Κοινωνική αδικία λοιπόν ή κοινωνική συνοχή;  
 

 
Επιµέλεια θεµάτων: Πετροµελίδης Βασίλης, Ζίγρα Ευα, Τζιµογιάννης ∆ηµήτρης, 
Κουρτίδης Γιάννης  

 
 
 
 
 


