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ΑΤΟΜΟ

▪ Πνευματικός

▪ Ηθικός εσωτερικός κόσμος

▪ Συναισθηματικός ψυχισμός    

▪ Κοινωνικός (κοινωνική ένταξη)

▪ Πολιτικός (ως πολίτης) ένταξη στη συλλογική ζωή

▪ Βιοποριστικός (οικονομική ένταξη)

▪ Βιολογικός
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΤΟΜΕΙΣ

ΔΟΜΗ

Φαινόμενα

Σχέσεις

αξίες

ΤΟΜΕΙΣ

Οικονομικός

Πολιτικός

Διεθνής

Πνευματικός (κουλτούρα)

Πολιτισμός

ΈΝΝΟΙΕΣ

Μαζοποίηση

Καταναλωτισμός

Προπαγάνδα

Αλλοτρίωση…



Πνευματικός

5/2/2022

Αρετές Μειονεκτήματα

Κριτική σκέψη
Πολύπλευρη και σφαιρική
καλλιέργεια
Αδιαίρετη γνώση
Φαντασία -δημιουργικότητα
Συνθετική ικανότητα
Ελεύθερο πνεύμα
Σύγχρονες αντιλήψεις για τη ζωή
Βαθύτερος προβληματισμός
Αμφισβήτηση
Ανήσυχο πνεύμα
Ανοιχτοί, διευρυμένοι ορίζοντες
Απαλλαγή από στερεότυπα και
προκαταλήψεις
Σοφία -στοχασμός
Αισθητική καλλιέργεια
Εγρήγορση
Ισχυρές πνευματικές αντιστάσεις

Έλλειψη κριτικής σκέψης
Απουσία φαντασίας και
δημιουργικότητας
αμάθεια και την ημιμάθεια
προσκόλληση σε
στερεότυπα,προκαταλήψεις
συντηρητισμός
φανατισμός
παρωπιδισμός
δογματισμός
μισαλλόδοξος
παθητικοποίηση– πνευματική αδράνεια
αμάθεια, ημιμάθεια
πνευματική μονομέρεια/μονολιθικότητα
εφησυχασμός
απουσία πνευματικών αντιστάσεων
Πνευματικός σκοταδισμός

ΑΤΟΜΟ



Συναισθηματικός

Θετικά Αρνητικά

αγάπη
στοργή
ασφάλεια – σιγουριά
ευτυχία
ενθουσιασμός
έκπληξη
θαυμασμός
ηρεμία, γαλήνη
ευγνωμοσύνη
ελπίδα
υπερηφάνεια
χαρά
Ικανοποίηση
Συγκίνηση
Αίσθημα σταθερότητας

αστάθεια / ανισορροπία
ανασφάλεια / αβεβαιότητα
φόβος
άγχος
εσωτερικές συγκρούσεις
ανεπούλωτα ψυχικά τραύματα
συναισθηματική στειρότητα
πόνος
μίσος - θυμός
απογοήτευση
ενοχή
ανία
ζήλια – φθόνος
ντροπή
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ΑΤΟΜΟ



ηθικός

Αρετές Μειονεκτήματα

αυτογνωσία - ενδοσκόπηση
ανάπτυξη προσωπικότητας

αγάπη για τον εαυτό
συμφιλίωση με τις αδυναμίες μας

ατομικές αρετές
αγωνιστικότητα
αισιοδοξία
εργατικότητα
φιλοδοξία

εσωτερική ελευθερία
εγκράτεια -μέτρο
αυτοπειθαρχία
αυτοπεποίθηση
θάρρος, τόλμη

αποφασιστικότητα
ετοιμότητα

δύναμη ψυχική –αντοχή
υπευθυνότητα

ελλειμματική προσωπικότητα
έλλειψη αυτογνωσίας

αλλοτρίωση – απώλεια εαυτού
απώλεια εσωτερικής ελευθερίας
απομάκρυνση από τις βαθύτερες

εσωτερικές του ανάγκες
απουσία ατομικών αρετών
αδυναμία αυτοέλεγχου

παρόρμηση
ματαιοδοξία

Αδράνεια, οκνηρία
ηττοπάθεια

χαμηλή αυτοεκτίμηση
αστάθεια
επιρρέπεια
έπαρση

έλλειψη μέτρου
5/2/2022

ΑΤΟΜΟ



Κοινωνικός  
(κοινωνική 
ένταξη)

Αρετἐς Μειονεκτήματα

Ενδιαφέρον και αγάπη για το
συνάνθρωπο
Αλτρουισμός
Αλληλεγγύη
Ανθρωπιά
Ευγένεια
Αποδοχή της διαφορετικότητας
Κοινωνική ανεκτικότητα
Κατανόηση των δυσκολιών του άλλου
Σεβασμός
Νομιμοφροσύνη
Παραδοχή της αξίας του άλλου
Ευγενής άμιλλα
Κοινωνικότητα –εξωστρέφεια
Συνεργασία – ομαδικότητα

εσωστρέφεια
παραβατικότητα
εγωκεντρικότητα - εγωπάθεια
ατομικισμός - φιλαυτία
επιθετικότητα /βία
αγένεια
αδιαφορία για τον συνάνθρωπο
αδυναμία αποδοχής της
διαφορετικότητας
αδυναμία κοινωνικής ανεκτικότητας
έλλειψη σεβασμού για τον
συνάνθρωπο
παραβίαση ορίων
σκληρότητα
απανθρωπιά
ανταγωνιστικότητα
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ΑΤΟΜΟ



Πολιτικός 
(ως πολίτης)

Αρετές Μειονεκτήματα

ενδιαφέρον για τα κοινά
διαρκής ενημέρωση
άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων
με επίγνωση
συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική
ζωή (συλλόγους, οργανώσεις, 
διαμαρτυρίες, συνδικαλισμός)
διατύπωση της γνώμης
κριτικός έλεγχος των εξελίξεων
νομιμοφροσύνη
Εθελοντισμός
Διαμόρφωση ιδεολογίας

αδιαφορία για τα κοινά
παραβατικότητα
αποχή από την εκλογική διαδικασία
άκριτη αποδοχή των πολιτικών
επιλογών και αποφάσεων
ιδιώτευση
ελλιπής ενημέρωση
παθητικότητα
πολιτικός φανατισμός
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ΑΤΟΜΟ



βιολογικός

αρετές Μειονεκτήματα

σωματική ανάπτυξη
Υγεία

προβλήματα στη σωματική διάπλαση
προβλήματα υγείας
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ΑΤΟΜΟ



βιοποριστικός

αρετές Μειονεκτήματα

εργασία
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο
Ικανοποίηση αναγκών
Εξασφάλιση αναγκαίων αγαθών

ανεργία
χαμηλό βιοτικό επίπεδο
Αδυναμία ικανοποίησης αναγκών
Στέρηση βασικών αγαθών

5/2/2022

ΑΤΟΜΟ



Φαινόμενα παθογένειας

• ρατσισμός

• εθνικισμός

• βία

• εγκληματικότητα

• μαζοποίηση

• υπερκατανάλωση

• φτώχεια, εξαθλίωση,χαμηλό βιοτικό

επίπεδο

• φανατισμός

• χουλιγκανισμός

• Ανεργία, επαγγελματική ανασφάλεια

5/2/2022

ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Σχέσεις

Θετικά Αρνητικά

• ουσιαστικές, αληθινές

διαπροσωπικές

• ευγένεια

• κοινωνική γαλήνη

• κοινωνική ισορροπία

• συνεργασία

• αμοιβαίος σεβασμός

• ευγενής άμιλλα

• εξισορρόπηση των αντιθέσεων

• Μίσος, έχθρα, καχυποψία

• Μοναξιά, απομονωτισμός

• ανταγωνιστικότητα

• κρίση στις σχέσεις των δύο φύλων

• κρίση στο θεσμό της οικογένειας

• κρίση της φιλίας

• εγκατάλειψη ηλικιωμένων

• διάσπαση κοινωνικής συνοχής

• συγκρουσιακές σχέσεις

• αδυναμία συνεργασίας5/2/2022

ΚΟΙΝΩΝΙΑ



αξίες

θετικές Αρνητικές

• ανθρωπισμός
• ανθρωπιά
• ευγένεια
• σεβασμός
• αποδοχή της διαφορετικότητα;
• Κοινωνική ανεκτικότητα
• Παραδοχή της αξίας του άλλου
• Κατανόηση
• Αγάπη
• Αλληλεγγύη
• Φιλανθρωπία

• απανθρωπιά

• σκληρότητα

• έλλειψη σεβασμού

• κυνισμός

• αδιαφορία για τον συνάνθρωπο

• ατομικισμός, φιλαυτία, ιδιώτευση

• υλισμός

• υποτίμηση, απόρριψη του άλλου

• εγωκεντρισμός - εγωπάθεια

• Συμφεροντολογία – ωφελιμισμός

• Έλλειψη ευαισθησίας
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ



πολιτικός

πολιτικός πολίτης Θεσμοί – διοικητικός
μηχανισμός

Αξίες πολιτικές

• Ανθρωπιστής
πολιτικός
✓ Εσωτερική

πολιτική
✓ Εξωτερική

πολιτική

• Αλλοτριωμένος
πολιτικός
✓ Εσωτερική

πολιτική
✓ Εξωτερική

πολιτική

• Άξιος της
δημοκρατίας

• Ανάξιος της
δημοκρατίας

• Αποτελεσματικός

• Μη
αποτελεσματικός

• Δημοκρατικές

• αντιδημοκρατικές
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Πολιτικός –
εσωτερική 
πολιτική 

Ανθρωπιστής Αλλοτριωμένος

• Έντιμος

• Ανιδιοτελής

• Ικανός για την επίλυση

προβλημάτων

• Ενδιαφέρον για την προώθηση του

συλλογικού καλού

• Αποφασιστικός

• Ακέραιος -άμεμπτος

• Ειλικρινής

• Προωθεί τον διάλογο

• Ανοιχτός στην κριτική

• Φρόνηση, ευθυκρισία

• Δικαιοσύνη

• Λαϊκιστής

• Άσκηση προπαγάνδας

• Εξυπηρέτηση συμφερόντων

• Διαφθορά

• Επανάπαυση στα προνόμια του

αξιώματός του

• Κατάχρηση εξουσίας

• Ψηφοθηρία

• Μεσσιανισμός

• Πελατειακές σχέσεις - εξαγορά

ψήφων

• Δημαγωγία

• Υπονόμευση δημοκρατικών αρχών

• Περιχαράκωση δημοκρατικών

αξιών

• Καπήλευση δημοκρατικών

ιδανικών

5/2/2022

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ



Πολιτικοί –
εξωτερική 
πολιτική

Ανθρωπιστής Αλλοτριωμένος

• Ειρήνη

• Διάλογός

• Σεβασμός στα δικαιώματα των λαών

• Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

• Σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες

• Προαγωγή διεθνούς συνεργασίας

• Ιμπεριαλιστική, επεκτατική πολιτική

• Εθνικιστική προπαγάνδα

• Φιλοπολεμική πολιτική

• Παραβίαση του διεθνούς δικαίου

• Καταπάτηση των δικαιωμάτων των

λαών

• Πολιτική αδιαλλαξίας

5/2/2022

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ



πολίτες

Άξιοι της δημοκρατίας Ανάξιοι της δημοκρατίας

• Ενδιαφέρον για τα κοινά

• Ενεργός

• Ενημέρωση

• Άσκηση εκλογικών δικαιωμάτων

• Συμμετοχή στα κοινά

• Κριτικός έλεγχος

• Ελεύθερη έκφραση γνώμης

• Νομιμοφροσύνη

• Διαμαρτυρία -αντίδραση στα κακώς

κείμενα

• Αδιαφορία για τα κοινά

• Απολιτική στάση ζωής

• Παθητικοποίηση

• Ελλιπής ενημέρωση

• Αποχή από την εκλογική διαδικασία

• Παραβατικότητα

• Εφησυχασμός
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ



Διοικητικός 
μηχανισμός

Αποτελεσματικός Μη αποτελεσματικός

• Αποτελεσματική και εύρυθμη

λειτουργία

• Εξυπηρέτηση των αναγκών των

πολιτών

• Κράτος πρόνοιας και δικαιοσύνης

• Ισότιμη πρόσβαση στον διοικητικό

μηχανισμό και συμμετοχή στους

θεσμούς

• Αναποτελεσματική λειτουργία

• Ελλιπής οργάνωση

• Υπολειτουργία, βραδυκίνητη

λειτουργία

• Δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των

πολιτών

• Έλλειψη κράτους πρόνοιας και δικαίου
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Αξίες πολιτικές

θετικές Αρνητικές

• Δικαιοσύνη

• Ευνομία

• Ελευθερία

• Παρρησία

• Διαφάνεια

• Λαϊκή κυριαρχία

• Ισότητα

• Διάλογος

• Διάκριση εξουσιών

• Αδικία

• Κακονομία

• Έλεγχος των συνειδήσεων

• Αναρχία

• Δογματισμός

• Φανατισμός

• Ανομία –παραβατικότητα

• Συγκάλυψη της αλήθειας
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ



οικονομία

Θετικά Αρνητικά

• Εργασία

• Παραγωγικότητα

• Υποδομές

• Επιχειρηματικότητα

• Ανάπτυξη (εμπόριο, βιομηχανία…)

• Τεχνολογία

• Τεχνογνωσία

• Υψηλό βιοτικό επίπεδο

• Ανεργία

• Φτώχεια

• Έλλειψη υποδομών

• Υποτονική ανάπτυξη των κλάδων

παραγωγής

• Προσκόλληση σε παραδοσιακές

μορφές οικονομικής δραστηριότητας

• Απουσία τεχνογνωσία και

τεχνολογίας
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διεθνής

θετικά Αρνητικά

• Ειρήνη

• Αυτοδιάθεση των λαών

• Επίλυση διαφορών με

διαπραγματεύσεις

• Άμβλυνση του χάσματος μεταξύ

πλουσίων και φτωχών

• Διεθνής συνεργασία

• Διεθνής αλληλεγγύη

• Σεβασμός τις διεθνείς συνθήκες

• Διεθνισμός

• Συναδέλφωση των λαών

• Επισφαλής ειρήνη

• Απώλεια αυτοδιάθεσης των λαών

• Εκμετάλλευση αδυνάτων

• Άνιση κατανομή του πλούτου στον

πλανήτη

• Εξοπλισμοί

• Κατίσχυση των ισχυρών εις βάρος

των αδυνάτων

• Τρομοκρατία

• Παραβίαση διεθνούς δικαίου
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Πνευματικός 
(κουλτούρα)

Θετικά Αρνητικά

Προοδευτικότητα
Φιλελευθερισμός
Κοινωνία ανοιχτή στη
διαφορετικότητα
Ανοιχτόμυαλη
Ανεκτική
Εξελίξιμη
Ανθρώπινη
Κοινωνία ασφάλειας

Συντηρητισμός
Προσκόλληση σε στερεότυπα
Απουσία ανεκτικότητας στη
διαφορετικότητα
Στασιμότητα

5/2/2022
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πολιτισμός

5/2/2022

• Πολιτισμικό παρόν

• Πολιτισμικό παρελθόντ

• Ηθικοπνευματικός πολιτισμός

• Τεχνολογικός πολιτισμός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ



Ηθικο
-πνευματικός 
πολιτισμός

θετικά Αρνητικά

• Παράδοση [μνημεία]

- Δημιουργική αξιοποίηση

- Επαφή με την παράδοση

- Υγιής πατριωτισμός

• Γλώσσα: Γνήσια και ορθή γλωσσική έκφραση

• Τέχνη

- γνήσια καλλιτεχνική έκφραση

- πρωτοτυπία

• πνευματικοί άνθρωποι: συμμετοχή στην

κοινωνική ζωή

• αθλητισμός: ανάδειξη του αθλητικού

ιδεώδους

• Ψυχαγωγία: γνήσια ψυχαγωγία

• διαπολιτισμικότητα: γόνιμη αλληλεπίδραση

μεταξύ των λαών

• παράδοση [μνημεία]

- πατριδοκαπηλία

- απώλεια πολιτισμικής ιδιαιτερότητας

• Γλώσσα: Γλωσσική κρίση

• Τέχνη:

- Εμπορευματοποίηση της τέχνης

- Δόγμα τέχνη για την τέχνη

- Στρατευμένη τέχνη

• Πνευματικοί άνθρωποι: Αποχή από τα κοινά

• Αθλητισμός: Εκφυλισμός του αθλητικού

ιδεώδους

• Ψυχαγωγία: Νόθα ψυχαγωγία

• διαπολιτισμικότητα:

5/2/2022

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Τεχνολογικός 
πολιτισμός

Θετικά Αρνητικά

• επιστήμη -τεχνολογία:

ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της

επιστήμης

• νέες τεχνολογίες:

εξυπηρετούν τις ανάγκες του

ανθρώπου

• Επιστήμη-τεχνολογία:

- δόγμα επιστήμη για την

επιστήμη

- στρέφεται εναντίον του

ανθρώπου

• νέες τεχνολογίες:

- εθισμός

- καταπάτηση ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

5/2/2022

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


