
ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



• Παιδεία

• Πολιτεία

• Ατομική ευθύνη

• Πνευματικοί άνθρωποι

• Οικογένεια

• Ανθρωπιστές πολιτικοί

• Ανθρωπιστές επιστήμονες

• Μ.Κ.Ο

• Επαφή με τα αγαθά του 
ηθικοπνευματικού πολιτισμού

• ΜΜΕ

• Πρότυπα

• Υγιής δημοκρατία

• Καθολική ισχύς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

• Δεοντολογία 



παιδεία

Θεωρητικά/στόχοι/αξίες                                           πρακτικά/τρόπος 
λειτουργίας του σχολείου

Θεωρητικά/στόχοι/αξί
ες

• Πνευματική 
ανάπτυξη

• Κοινωνικοποίηση
• Πολιτικοποίηση
• Εθνική αγωγή

• Διεθνιστική αγωγή

Τάξη
Μάθημα
Δάσκαλος
Μαθητής

Υλικοτεχνική υποδομή

Δραστηριότητες
Επισκέψεις σε χώρους 

πολιτισμού
Συμμετοχή σε κοινωνικές 

δράσεις
Εφημερίδα

Διοργάνωση εκδηλώσεων 
με κοινωνικά θέματα
Συνεργασία με άλλα 

σχολεία

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



πολιτεία

Πρόληψης Αντιμετώπισης

ΙΣΧΥΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΑΞΙΩΝ
ΘΕΣΜΟΙΜΕΤΡΑ

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



πρόληψη
− Ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός των θεσμών, εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας

− Κράτος πρόνοιας και δικαίου

− Επίλυση προβλημάτων των πολιτών, καταπολέμηση ανεργίας, αναξιοκρατίας, παροχή ίσων
ευκαιριών, βελτίωση συνθηκών ζωής

− Ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινά

− Υποδομές (π.χ. χώροι δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου)

− Εκστρατείες ενημέρωσης κ ευαισθητοποίησης

− Διοργάνωση εκδηλώσεων

− Συνεργασία με πνευματικούς ανθρώπους

ΠΟΛΙΤΕΙΑ



αντιμετώπιση

− Νόμοι, έλεγχος, ποινές

− Επιδοτήσεις, οικονομικές παροχές, κονδύλια

− Δημιουργία ειδικών κέντρων, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων (π.χ.

− θέμα οικογένεια: κέντρα οικογενειακής στήριξης, διοργάνωση σεμιναρίων

− διαπαιδαγώγησης)

− Σύσταση ειδικών επιτροπών (π.χ.  θέματα: γλώσσα, μάρμαρα Παρθενώνα)

ΠΟΛΙΤΕΙΑ



Θεσμοί –
διοικητικός μηχανισμός

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

παιδεία 
διοίκηση 
πρόνοια

δικαιοσύνη
Νόμοι…

− Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών

− Ισονομία 
− Ισοπολιτεία

− Ποιοτική αναβάθμιση της 
θέσης του πολίτη

− Αντιμετώπιση του πολίτη ως 
προσώπου σεβαστού

− Δημιουργία αισθήματος 
ασφάλειας



Ισχύς δημοκρατικών αξιών

ελευθερία

δικαιοσύνη

πλουραλισμός         

ισότητα    (ισηγορία, ισονομία, ισοπολιτεία)

Διαφάνεια

Παρρησία

Λαϊκή κυριαρχία

Διάκριση εξουσιών

Διάλογος

Ευνομία …

ΠΟΛΙΤΕΙΑ



άτομο

Υπεράσπιση 
αξιών

Ενεργοποίηση 
πνευματικών 

δυνάμεων

Συλλογική δράση
Οργανώσεις

Διαμαρτυρίες
Έκφραση άποψης

Κοινωνική δικτύωση
εθελοντισμός

Πρακτικά/δράση

Σε προσωπικό 
επίπεδο

Στάση ζωής
Αγώνας για 

ατομική πρόοδο
αυτογνωσία

θεωρητικά

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



Οικογένεια 

Στάση γονέων/φιλελεύθεροι 
γονείς

Συναισθηματική στήριξη
Διάλογος – επικοινωνία

Δραστηριότητες
Πρότυπα 

Αγωγή/προαγωγή αξιών
Ηθικοποίηση

Κοινωνικοποίηση
Πνευματική ανάπτυξη

Εθνική αγωγή
Περιβαλλοντική αγωγή

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



Πνευματικοί άνθρωποι

Έργο                                  δράση                                   ήθος                                    

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

− να καταγγέλλουν
− να εξηγούν
− να  αφυπνίζουν
− Να διαφωτίζουν

− να πρωτοστατούν 
σε συλλογικές 
δράσεις

− Να ενεργοποιούν 
αντιδράσεις

− να έχουν άμεμπτη 
προσωπική ζωή

− Να αποτελούν παράδειγμα 
φωτεινό

− Να δείχνουν συνέπεια 
μεταξύ όσων εξαγγέλλουν 
και όσων ακολουθούν στην 
προσωπική τους ζωή



Ανθρωπιστές πολιτικοί

Εσωτερική πολιτική                                           εξωτερική πολιτική

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

− να προωθούν τις 
διαπραγματεύσεις και τον 
διάλογο

− Να υπερασπίζονται την ειρήνη
− Να συμμετέχουν σε δράσεις 

διεθνούς αλληλεγγύης
− Να σέβονται τους άλλους 

λαούς και τα δικαιώματά τους
− Να σέβονται το διεθνές δίκαιο

− να σέβονται τους πολίτες
− να εργάζονται για την 

αντιμετώπιση των συλλογικών 
προβλημάτων 

− να σέβονται τις αρχές και τις 
αξίες της δημοκρατίας

− να προωθούν τον πολιτικό 
διάλογο

− να είναι έντιμοι και ειλικρινείς



Ανθρωπιστές επιστήμονες 

Έργο                                          ήθος                                         δράση                      

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Μέσα από την 
επιστήμη τους να 

εργάζονται για την 
αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της  

ανθρωπότητας

Να έχουν 
υποδειγματικό ήθος 

προκειμένου να 
αποτελούν φωτεινό 
παράδειγμα για τον 

μέσο άνθρωπο

Να συμμετέχουν σε 
συλλογικές δράσεις 

προκειμένου να 
αφυπνίζουν τους 

πολίτες και για θέματα 
του συλλογικού βίου



Μη κυβερνητικές οργανώσεις

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

θεωρητικά                                                        πρακτικά

− να προάγουν τον ανθρωπισμό
− να πρωτοστατούν σε εκστρατείες 

αφύπνισης και ενεργοποίησης των 
κοινωνιών 

− Να εγείρουν τον προβληματισμό για 
τα μεγάλα προβλήματα της 
ανθρωπότητας

− Να ευαισθητοποιούν τις κοινωνίες 
για τα φαινόμενα παθογένειας

− να καταγγέλλουν περιπτώσεις 
παραβίασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

− έλεγχος της κατάστασης στον 
πλανήτη 

− Άμεση παρέμβαση με 
ανθρωπιστική δράση



Επαφή με τα αγαθά του ηθικοπνευματικού
πολιτισμού

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

παράδοση

μνημεία                 

γλώσσα                         

τέχνη      

πνευματικοί άνθρωποι

αθλητισμός

τουρισμός

διαπολιτισμική προσέγγιση

→ Πνευματική ανάπτυξη
→ ηθικοποίηση
→ Κοινωνικοποίηση
→ Πολιτική αγωγή
→ Διεθνιστική αγωγή
→ Εθνική αγωγή
→ Περιβαλλοντική αγωγή



ΜΜΕ

Ενημέρωση                                               ψυχαγωγία

Έγκυρη και αντικειμενική 
ενημέρωση

Αποκάλυψη της αλήθειας
Έγκαιρη πληροφόρηση

Παροχή γνήσιας ψυχαγωγίας
Επαφή με τα αγαθά του 

υψηλού πολιτισμού
Προβολή των τεχνών και των 

γραμμάτων
Στόχευση στην 

ηθικοπνευματική καλλιέργεια 
του ατόμου

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



ΠΡΟΤΥΠΑ

Προαγωγή ηθικοπνευματικού πολιτισμού

Προαγωγή ανθρωπιστικού αξιακού συστήματος

Μεταλαμπάδευση κοινωνικών αρετών

Υψηλό παράδειγμα ατομικών αρετών

Καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης

Αφύπνιση συνειδήσεων

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις

Ενεργοποίηση πολιτών για δράση υπέρ της αντιμετώπισης προβλημάτων

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



Υγιής δημοκρατία

Ανθρωπιστές πολιτικοί

Αντάξιοι της δημοκρατίας πολίτες ισχύς                                                                                 

δημοκρατικών αξιών

Αποτελεσματικοί θεσμοί /διοίκηση

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



Καθολική ισχύς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

• Τα ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλεται να έχουν καθολική ισχύ

• Να ισχύουν σε διεθνές επίπεδο

• Να ισχύουν ανεξάρτητα από φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις

• Η εφαρμογή τους να μην εξαρτάται από την κρατική πολιτική, αλλά να προστατεύονται διεθνώς 
υπό την αιγίδα ενός διεθνούς δικαίου, αναγνωρισμένου από όλα τα κράτη

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ



Δεοντολογία
(επιστημόνων, δημοσιογράφων…)

Επαγγελματισμός                          κοινωνική ευαισθησία (λειτούργημα)                                  

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

− να διαθέτουν επαγγελματισμό
− να τηρούν τους κανόνες 

ανθρωπιστικής και έντιμης 
άσκησης του επαγγέλματός 

τους
− να σέβονται τους συναδέλφους 

τους
− να συνεργάζονται

− να σέβονται τους πολίτες
− να κατανοούν τις δυσκολίες 

τους
− να συμβάλλουν στη βελτίωση 

της θέσης τους
− να μην ενισχύουν την 

ανισότητα
− να έχουν οι ίδιοι ευαισθησία 

απέναντι στα κοινωνικά 
προβλήματα και να στοχεύουν 

στην  ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας


