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Αφοφ διαβάςεισ τα αποςπάςματα που ακολουθοφν, να ςημειώςεισ τον τρόπο ή τουσ τρόπουσ πειθοφσ που 
μετζρχεται ο ςυγγραφζασ ςε κάθε περίπτωςη (λογική, ςυναίςθημα, ήθοσ πομποφ, αυθεντία, επίθεςη ςτον 
αντίπαλο): 
 
Α. Ο κόρυβοσ κεωρείται ζνασ ακόμα βλαπτικόσ παράγοντασ υγείασ του ςφγχρονου ανκρϊπου. Ιδιαίτερα ςε 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ προκαλεί αποδεδειγμζνα διαταραχι τθσ ψυχικισ υγείασ και ζχει ςυνδεκεί με 
πακιςεισ ςτο ακουςτικό ςφςτθμα. Κυρίωσ επιδρά ςτθν ομαλι ψυχικι και πνευματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. 
 
Β. Ο άνκρωποσ ςιμερα, ι καλφτερα θ φπαρξθ του ανκρϊπου, ζχει διχοτομθκεί, ζχει ςχιςτεί ςτα δφο, και ανάμεςα 
ςε αυτά τα διχοτομθμζνα τθσ φπαρξθσ του χαίνει ζνα χάοσ, που βρίςκεται ανάμεςα ςτθν εξωτερικά αναπτυγμζνθ 
τελειότθτα και τθν εςωτερικι αδυναμία και πτϊχευςθ του ανκρϊπου. Από το χάςμα αυτό ανεβαίνει ο φόβοσ, το 
άγχοσ και θ αγωνία, που επιςκιάηουν κατά αινιγματϊδθ τρόπο τον κόςμο των χιλίων αςφαλειϊν. 
 
Γ. Ο Περικλισ δίδαςκε ςτουσ Ακθναίουσ ότι θ ελευκερία είναι το κεμζλιο τθσ ευτυχίασ, ςπεφδοντασ να 
ςυμπλθρϊςει ότι τθσ ελευκερίασ κεμζλιο είναι θ ευψυχία. 
 
Δ. Είναι πράγματι πολφ λίγοι εκείνοι που νοιάηονται, και κεωρθτικά και ζμπρακτα, για τθν τφχθ τθσ χϊρασ τουσ, για 
τθν ανάπτυξθ τθσ δθμοκρατίασ, για τθν προάςπιςθ των ελευκεριϊν των πολιτϊν, για τθν οικονομικι και πολιτιςτικι 
ανάπτυξθ του τόπου, γενικότερα για τθ μοίρα τθσ ανκρωπότθτασ και τα μεγάλα προβλιματα που αντιμετωπίηει, 
όπωσ είναι ο ανταγωνιςμόσ των εξοπλιςμϊν, θ εκμετάλλευςθ των αδυνάτων, θ πείνα και θ ακλιότθτα, θ 
καταςτροφι του περιβάλλοντοσ, θ ζξαρςθ τθσ βίασ. Ζχει χακεί ο κακζνασ ςτον εαυτό του και ςτα προβλιματα του 
και, ζχοντασ αναγάγει ςε υπζρτατθ επιδίωξθ τθν αποφυγι κάκε ενόχλθςθσ, δεν μπορεί να δει ποφ τον οδθγεί ο 
δρόμοσ που ακολουκεί και οφτε άλλωςτε τον ενδιαφζρει. Θ ανευκυνότθτα δεν ζχει προθγοφμενο. 
 
Ε. Ο αλθκινόσ πνευματικόσ άνκρωποσ, όχι μόνο ςτοχάηεται για τον εαυτό του και τουσ άλλουσ, μα και κάτι 
περιςςότερο: δρα για τουσ άλλουσ. Όςο ςοφόσ, όςο «ευλογθμζνοσ» κι αν είναι, άμα παραμζνει αδρανισ, καταντά 
άχρθςτοσ. Για τουσ απλοφσ πολίτεσ, ζλεγε καυμάςια ο Θουκυδίδθσ: «Εκείνουσ που απζχουν απ' τισ υποκζςεισ τθσ 
πολιτείασ, δεν τουσ κεωροφμε φιλιςυχουσ, αλλ' άχρθςτουσ». Όταν λοιπόν οι απλοί πολίτεσ που απζχουν απ' το 
χρζοσ τουσ είναι «αχρείοι», τι είναι οι πνευματικοί άνκρωποι, οι «οδθγοί», που αδρανοφν; ' αυτοφσ προπάντων 
εφαρμόηεται το περιλάλθτο του Λάιμπνιτσ: «Ό, τι δε δρα, δεν υπάρχει». 
 
τ. Ωσ δθμοςιογράφοσ, για να εκτελϊ ορκά και εποικοδομθτικά το ζργο μου, είχα πάντοτε ζνα γνϊμονα, μια αρχι: 
τθν αλικεια και τθ δικαιοςφνθ. 
 
Η. Ο πνευματικόσ άνκρωποσ που δζχεται το ρόλο του ουραγοφ τθσ αγζλθσ, που παραδζχεται «να περιαχκεί» ςε 
κατάςταςθ ανδρεικζλου, που απαρνιζται το ςπουδαιότερο και ευγενικότερο μζροσ τθσ αποςτολισ του, παφει να 
είναι πνευματικόσ θγζτθσ. Αυτοδικάηεται ςε ςυνεργό και ςε ενεργοφμενο των βιαςτϊν ι, το πολφ – πολφ, ςε 
αυτοθδονιηόμενο νάρκιςςο… 
 
Θ. Θ ευκαιρία να ζχεισ ςτισ πιο ςθμαδιακζσ ϊρεσ τθσ ηωισ ςου τθ ςυντροφιά μιασ τρυφερισ φιλικισ ψυχισ και να 
ακουμπιςεισ με εμπιςτοςφνθ ςτθν αγάπθ και ςτθν ευαιςκθςία τθσ, είναι μια ευτυχία μοναδικι, που πρζπει να τθ 
νιϊκει ςυχνά ο ςθμερινόσ άνκρωποσ του ςτείρου περιβάλλοντοσ και τθσ απογοθτεφςεωσ. Θ δυνατότθτα να νιϊκεισ 
τθ φιλία ςτο πλιρωμά τθσ και να μπορείσ να λεσ: «φίλου πιςτοφ ουκ εςτί αντάλλαγμα» αποτελεί δθμιουργία μιασ 
άλλθσ όψεωσ ηωισ μζςα ςτον κόςμο, ζνα υπζροχο ςτάδιο ελπίδασ και χαράσ. 
 
Θ. Εάν υποκζςουμε ότι ο γονιόσ από τθν πρϊτθ τρυφερι θλικία κάκεται μαηί με το παιδί του και ανακαλφπτει 
ταυτόχρονα με αυτό τον καινοφριο ψθφιακό κόςμο, τότε δεν ζχει τίποτα να φοβθκεί αφοφ μπορεί να παρζμβει 
άμεςα, διδάςκοντάσ του ταυτόχρονα τουσ κανόνεσ δικτυακισ ςυμπεριφοράσ και αςφάλειασ, οι οποίοι δεν είναι 
πολφ διαφορετικοί από τουσ ίδιουσ κανόνεσ ςτθν κακθμερινότθτα. Θ απλι λογικι υποδεικνφει ότι όπωσ δεν 
αφινεισ ζνα δεκάχρονο να κάνει βόλτεσ μόνο του ςτθν Ομόνοια τα μεςάνυχτα, κατά τον ίδιο τρόπο δεν του 
επιτρζπεισ να πλοθγείται παντοφ ςτο δίκτυο. Διδάςκουμε ςτα παιδιά να μθν μιλοφν ςε αγνϊςτουσ. Σο ίδιο ιςχφει 
και για το Κντερνετ. Δυςτυχϊσ, όμωσ, δφο παράγοντεσ παραπλανοφν τουσ γονείσ: Ο πρϊτοσ είναι ότι θ τεχνολογία 
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κεωρείται αςφαλισ ωσ παράγωγο τθσ επιςτιμθσ. Ο δεφτεροσ είναι ότι ο υπολογιςτισ είναι εξίςου καλι μπζιμπι 
ςίτερ με τθν τθλεόραςθ. 
 
Ι. Θ ςυνζπεια ιταν να εκτιναχκεί ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ από το 1 δις. πριν από 150 περίπου χρόνια ςτα 6 δις. ςτο 
τζλοσ του 20οφ αιϊνα, ενϊ ταυτόχρονα θ άγρια εκμετάλλευςθ των ςυντελεςτϊν του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ζχει 
οδθγιςει ςε μια δφςκολα αντιμετωπίςιμθ οικολογικι κρίςθ. Εμφανείσ όψεισ αυτισ τθσ κρίςθσ αποτελοφν, μεταξφ 
άλλων, φαινόμενα όπωσ θ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ ωσ αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ, θ εξάντλθςθ των 
μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, θ ςπανιότθτα πρϊτων υλϊν όπωσ το νερό, θ αποψίλωςθ των δαςϊν, θ 
διόγκωςθ των απορριμμάτων και των αποβλιτων, θ ερθμοποίθςθ τθσ υπαίκρου, θ χριςθ ρυπογόνων πυρθνικϊν 
μζςων (ενίοτε και όπλων). 
 
ΙΑ. Ο λαϊκιςμόσ, ςτθν τρζχουςα πολιτικι και δθμοςιογραφικι χριςθ του όρου, ςυνδζεται με κάκε μορφι 
δθμαγωγίασ και κολακείασ του λαϊκοφ ςτοιχείου. Αυτό πραγματοποιείται παράλλθλα με τθν παράκαμψθ των 
κεςμϊν: «Όχι κεςμοί, μονάχα λαόσ», όπωσ είχε πει επιγραμματικά ςπουδαία μορφι τθσ νεότερθσ πολιτικισ μασ 
ιςτορίασ ςε προεκλογικό λόγο πριν από δζκα χρόνια. Θ αντίλθψθ αυτι είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν πολιτικι 
παράδοςθ του λαϊκιςμοφ (ποπουλιςμοφ) ζτςι όπωσ εκδθλϊκθκε τον 19ο και τον 20ό αιϊνα, κυρίωσ ςε περιοχζσ με 
μεγάλο αγροτικό πλθκυςμό  Ρωςία, Ανατολικι Ευρϊπθ, Λατινικι Αμερικι, μεταξφ άλλων. Ο λαϊκιςμόσ είναι κίνθμα 
που εκκειάηει τον λαό και ό,τι πθγάηει από αυτόν, κεωρϊντασ τον μοναδικι πθγι νομιμότθτασ. Βαςίηεται ςε μια 
«φυλετικι» αντίλθψθ τθσ πολιτικισ ςφμφωνα με τθν οποία δεν ζχουν ςθμαςία οι κανόνεσ ι οι αρχζσ αλλά ο λαόσ, θ 
βοφλθςι του και κατ' επζκταςιν θ παράταξθ ι θ κυβζρνθςθ, που του αποδίδονται ωσ κατ' εξοχιν «δικζσ του». 
 
ΙΒ. Σο Βυηάντιο ςτάκθκε το χρυςό παλάτι απ' όπου βγικε θ νζα λάμψθ του Ελλθνιςμοφ. Ο ςκοτεινιαςμζνοσ και 
ξεραμζνοσ κόςμοσ, πάλι ξανάνκιςε ςαν περιβόλι μοςχοβολθμζνο, κι ο ςπόροσ ιταν ο ζνασ κι ακατάλυτοσ ςπόροσ 
τθσ ηωισ, ο Ελλθνικόσ. Αυτό ζκανε το μεγάλο ποιθτι τθσ Ιταλίασ Λεοπάρδθ να πει κατάπλθκτοσ, γράφοντασ για το 
βυηαντινό φιλόςοφο Πλικωνα: «Ακατάλυτθ και τρομερι δφναμθ Ελλάδα! Χωρίσ το δικό ςου πνεφμα, τίποτα δε 
γίνεται ςτον κόςμο. Όλα τα γονιμοποιείσ εςφ. Για μια ςτιγμι φαίνεται πωσ πεκαίνεισ, κι άξαφνα παρουςιάηεςαι 
πάλι ολοηϊντανθ και δροςερι εκεί που δε ςε περίμενε κανείσ!» *...+ 
 
ΙΓ. τθν εποχι τθσ γνϊςθσ, τθσ τεχνογνωςίασ και τθσ πλθροφορίασ όλα αλλάηουν, και το ηθτοφμενο είναι να 
αποφευχκεί κάκε αδυναμία προςαρμογισ του πανεπιςτθμίου ςε αυτι τθ νζα αναδυόμενθ κοινωνία. Γιατί ςε αυτι 
τθ νζα κοινωνία τθσ καλπάηουςασ γνϊςθσ ο κάκε πολίτθσ κα πρζπει να επικαιροποιεί τθ γνϊςθ του. Θ διά βίου 
εκπαίδευςθ ιδθ δεν είναι ςχιμα λόγου αλλά εξελίςςεται ςε οδυνθρι και αναγκαία πραγματικότθτα, αποτζλεςμα 
του εξοντωτικοφ για τισ ανκρϊπινεσ δυνατότθτεσ ρυκμοφ τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ. Ο μεγάλοσ κοςμολόγοσ Χόκινγκ 
τονίηει ότι με τουσ ρυκμοφσ παραγωγισ γνϊςθσ που αναπτφςςουμε κα δθμοςιεφονται τρία ςυγγράμματα ανά 
λεπτό και δεν κα υπάρχει χρόνοσ να διαβάςει κανείσ οφτε ζνα από αυτά. Άλλθ εκτίμθςθ αναφζρεται ςτθν 
πολυπλοκότθτα των υπολογιςτϊν που ιδθ διπλαςιάηεται κάκε 15-18 μινεσ. 

ΙΔ. Κάποιοι ανκρωπολόγοι χαρακτθρίηουν το ποδόςφαιρο «ςυναιςκθματικι πλθγι» ι «χολζρα του ντελίριου». 

Όμωσ ο περιςςότεροσ κόςμοσ κεωρεί ότι πρόκειται για το ωραιότερο ςπορ-κζαμα, χωρίσ να αγνοεί τα προβλιματά 

του. Προβλιματα, τα οποία χειροτερεφουν από τθν παγκοςμιοποίθςθ, που εκμεταλλεφεται τθν οικονομικι πλευρά 

του. Για το φετινό πρωτάκλθμα οι ςπόνςορεσ πλιρωςαν περιςςότερα από 400 εκατ. ευρϊ. Σα δε δικαιϊματα για 

τθν τθλεόραςθ και τα κινθτά τθλζφωνα πουλικθκαν ςε περίπου 170 χϊρεσ για ζνα δις. ευρϊ. Θ Διεκνισ 

Ομοςπονδία Ποδοςφαίρου (FIFA) απζκτθςε ζτςι προχπολογιςμό μεγαλφτερο από τθσ Γαλλίασ. Οι ςπόνςορεσ με τθ 

ςειρά τουσ γεμίηουν τον πλανιτθ με τα προϊόντα-φετίχ τουσ: παποφτςια, φανζλεσ, μπάλεσ, καταςκευαςμζνα κατά 

κανόνα ςτισ φτωχότερεσ περιοχζσ του κόςμου από εργάτεσ που υφίςτανται άγρια εκμετάλλευςθ και τα οποία 

κατόπιν πουλιοφνται χρυςά ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ. Μια φανζλα ςτθν Ευρϊπθ κοςτίηει περίπου 70 ευρϊ, ποςό που 

αντιπροςωπεφει μιςκό πολλϊν μθνϊν για το παιδί-εργάτθ που τθν καταςκευάηει ςτθν Ινδία.   

ΙΕ. Ο άνκρωποσ γενικά οφείλει να ςζβεται τον ςυνάνκρωπό του, ςτο βακμό που ο ίδιοσ κα ικελε να τον ςεβαςτοφν, 
κάνοντασ πράξθ αυτό που πολφ εφςτοχα είπε κάποτε ο Καηαντηάκθσ: «Αγάπα τον άνκρωπο, γιατί είςαι εςφ». Αν ο 
κακζνασ από μασ βλζπει μζςα ςτον άλλο τον ίδιο του τον εαυτό, τότε είναι βζβαιο ότι πολλζσ παρανοιςεισ, 
παρεξθγιςεισ και αδικίεσ δεν κα ζχουν λόγο φπαρξθσ, ενϊ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα κα είναι ςεβαςτά και κανείσ 
δεν κα διανοείται να τα παραβιάςει. 
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ΙΣϋ. Γνωρίηουμε πια καλά ότι αυτόσ ο μικρόσ πλανιτθσ δεν είναι απλά θ κατοικία μασ, είναι το ςπιτικό μασ, είναι θ 
«μθτρίδα» μασ και ακόμθ περιςςότερο θ Γθ – πατρίδα μασ. Μποροφμε να φφγουμε, να ταξιδζψουμε, να 
αποικίςουμε άλλουσ πλανιτεσ. Όμωσ εδϊ ςτο ςπίτι μασ ζχουμε τα φυτά μασ, τα ηϊα μασ, τουσ νεκροφσ μασ. Θ ηωι 
μασ θ ίδια βρίςκεται εδϊ. Και πρζπει να προςτατζψουμε και να ςϊςουμε τθ Γθ – πατρίδα μασ.  

 ΙΗ. Πρζπει να πάψουμε να βλζπουμε τον άνκρωπο ςαν ζνα υπερφυςικό ον και να εγκαταλείψουμε μια για πάντα 
εκείνο το ςχζδιο που επεξεργάςτθκε πρϊτοσ ο Καρτζςιοσ και ςτθ ςυνζχεια ο Μαρξ, το οποίο ςυνίςταται ςτθν 
κατάκτθςθ και τθν κατοχι τθσ φφςθσ. Θ απόπειρα αυτι αποδείχτθκε τουλάχιςτον γελοία, από τθ ςτιγμι που 
κατανοιςαμε ότι το ςφμπαν μζςα ςτθν απεραντοςφνθ του ξεπερνά τισ δικζσ μασ δυνατότθτεσ. Ακόμα παραπζρα, 
ςυνειδθτοποιιςαμε πωσ μεταβλικθκε ςε παραλιρθμα, ακριβϊσ γιατί ο προμθκεϊκόσ χαρακτιρασ τθσ επιςτιμθσ και 
τθσ τεχνολογίασ οδθγεί ςιμερα ςτθν καταςτροφι τθσ βιόςφαιρασ και ςτθν αυτοκτονία τθσ ανκρωπότθτασ. 

 ΙΘ. Θ είδθςθ δεν ςυγκίνθςε κανζναν. Οι εφθμερίδεσ, τα κόμματα και οι παςϊν αποχρϊςεων προοδευτικοί ιταν 
απαςχολθμζνοι με το να αναλφουν το μινυμα των εκλογϊν και ζτςι δεν βρικαν τθν ευκαιρία οφτε να αναλφςουν 
οφτε να καταγγείλουν ότι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ παιδάκια 10 – 12 ετϊν ράβουν τα τηιν Benetton με μεροκάματο 
200 δρχ. τθν θμζρα. Κανζνασ δε φϊναξε για ςκάνδαλο, γιατί φαίνεται ότι θ Αριςτερά ςτθν εποχι τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ δεν ζχει τίποτε να πει για τθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των παιδιϊν. Σο κζμα – αν 
δεν τθσ φαίνεται φυςιολογικό – δεν τθν απαςχολεί. τθν εποχι μασ ςκάνδαλο είναι ότι πζφτει το χρθματιςτιριο και 
όχι ότι κάκε λεπτό πεκαίνουν 25 παιδιά από αςιτία. Ότι 250 εκατομμφρια αγοράκια και κοριτςάκια ςε όλον τον 
κόςμο θλικίασ 5 – 14 χρόνων δουλεφουν 14 – 16 ϊρεσ τθν θμζρα δζνοντασ κόμπουσ ςε χαλιά, ςτρίβοντασ φφλλα 
καπνοφ, κόβοντασ ςπίρτα. Ότι παιδάκια παραμορφϊνουν τα χζρια τουσ ράβοντασ μπάλεσ, κόβοντασ διαμάντια, 
παραμορφϊνουν τα πόδια τουσ δουλεφοντασ ςε υαλουργίεσ, ςε νταμάρια ι κάνοντασ τουσ βαςτάηουσ ςτισ αγορζσ 
(...) ότι παιδάκια ξεφορτϊνουν τοφβλα ςτο Νεπάλ για 70 δρχ. ςε κάκε 100 διαδρομζσ μεταξφ του φορτθγοφ και του 
γιαπιοφ.  

ΙΘ. Όςοι βρίςκονται ς’ αυτι τθν αίκουςα γνωρίηουν ότι πάντοτε, με όλεσ μου τισ δυνάμεισ και με αίςκθμα ευκφνθσ 
υπθρζτθςα τθ κζςθ που μου εμπιςτεφκθκε θ Πολιτεία. Θ πορεία μου ςτα δθμόςια πράγματα τθσ χϊρασ κακϊσ και 
τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ μου επιβεβαιϊνουν του λόγου το αλθκζσ. Όλοι κα ςυμφωνιςουν ότι θ παρουςία μου 
ςτθν πολιτικι γονιμοποίθςε κετικά αυτό που ονομάηουμε «πολιτικι ςυνζπεια και ικοσ». 

 Κ. Από τθν αυγι τθσ φιλοςοφίασ, ο πόλεμοσ δεν ζπαψε να απαςχολεί τα ανιςυχα πνεφματα. «Πόλεμοσ, πατιρ 
πάντων», ζλεγε ο Θράκλειτοσ, ενϊ για τον ωκράτθ το αντικείμενο του πολζμου ιταν θ ςχετικι διάςταςθ ανάμεςα 
ςτο δίκαιο και το άδικο. Αναςκευάηοντασ τθ διατφπωςθ, ο Μακιαβζλι κεωροφςε ότι κάκε πόλεμοσ είναι δίκαιοσ 
ςτον βακμό που είναι απαραίτθτοσ. Με μια φαινομενικι παραδοξολογία ο Νίτςε προειδοποιοφςε τον κόςμο ότι θ 
ειρινθ δεν είναι παρά το μζςον για μελλοντικοφσ πολζμουσ και πωσ ςε τελευταία ανάλυςθ νομιμοποιείται αν είναι 
για το καλό τθσ ανκρωπότθτασ. ιμερα, θ ςυμβολικι δφναμθ του πολζμου δεν ζπαψε να είναι παροφςα μζςα από 
τθν κακθμερινι βία και τα παιχνίδια των νεαρϊν αγοριϊν που παρά τον φιλειρθνιςμό των γονζων, ξεκλθρίηουν 
κακθμερινά φανταςτικοφσ αντιπάλουσ.  

 

 

 


