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ΜΜΕ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 



ΑΤΟΜΟ 

1. Κατάλληλη παιδεία / κριτική σκέψη 
/πνευματική εγρήγορση, προβληματισμός 

2. Διαρκής και σφαιρική ενημέρωση /επεξεργασία 
μηνυμάτων 

3. Ωριμότητα /αυτοκριτική /αίσθηση μέτρου 
4. Συνειδητοποίηση δικαιωμάτων-υποχρεώσεων / 

υπευθυνότητα-διεκδίκηση 
5. Κοινωνική συνείδηση και ανθρωπιστικό πνεύμα 
6. Καλλιέργεια πολύπλευρων ενδιαφερόντων 

/δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
7. Ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικοπολιτικές και 

πολιτιστικές δράσεις 
8. Περιορισμός των υλιστικών στόχων ζωής 



1. Σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού / 
ελευθερία με όρια / παροχή προϋποθέσεων υγιούς 
και ολόπλευρης ανάπτυξης / λειτουργία ως πρότυπα 

2. Αφιέρωση περισσότερου χρόνου στα παιδιά 
3. Καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους και διαλόγου 
4. Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών (αλληλεγγύη, 

συνεργασία, σεβασμός στη διαφορετικότητα,, 
διαλλακτικότητα, εργατικότητα, ενδιαφέρον για τα 
κοινά, οικολογική συνείδηση, αισθητική παιδεία) 

5. Καλλιέργεια ηθικών-πνευματικών αρετών 
(εντιμότητα, ανιδιοτέλεια, ειλικρίνεια, αυτοκριτική, 
αυτοεκτίμηση, αυτενέργεια, φιλομάθεια, ρεαλισμός 
και αισιοδοξία, υπομονή και επιμονή ) 

6. Απομάκρυνση από υλιστικά πρότυπα ζωής 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 



1. Ανθρωπιστική παιδεία και όχι τεχνοκρατική εκπαίδευση 
(καλλιέργεια ηθικών, κοινωνικών, πνευματικών αρετών και όχι 
μόνο κατάρτιση και εξειδίκευση ) 

2. Εκσυγχρονισμός σχολείων (υποδομές:κτιριακές, οπτικοακουστικά 
μέσα /νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών με σύγχρονα 
μαθήματα/  νέες διδακτικές με χρήση Η/Υ/ όχι δασκαλοκεντρικό 
μάθημα αλλά ενθάρρυνση της ομαδοσυνεργατικής 
/ανακαλυπτικής μάθησης και αυτενέργειας μαθητών/ όχι στείρα 
απομνημόνευση –κριτική σκέψη / επιμόρφωση εκπ/κων) 

3.  Σύνδεση σχολείου με κοινωνία: πολιτιστικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές εκδηλώσεις και δράσεις /καλλιέργεια κοινωνικής, 
πολιτικής, οικολογικής συνείδησης , αθλητικού πνεύματος, 
καλλιτεχνικής παιδείας , δημοκρατικού ήθους, σεβασμού στη 
διαφορετικότητα/αναβάθμιση θεσμού μαθητικών κοινοτήτων 

4.  Ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους –για μειονότητες 
/αλλοδαπούς/ φτωχούς /ΑΜΕΑ/ άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

5.               ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ –ΨΗΦΙΑΚΟ-ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 



1.Αντικειμενική, έγκυρη, έγκαιρη, πολυφωνική ενημέρωση 

2. Προβολή υγιών κοινωνικών προτύπων 

3. Ποιοτική αναβάθμιση εκπομπών (ενημερωτικών, 
ψυχαγωγικών, μορφωτικών) 

4. Εφαρμογή κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας 

5. Ανεξαρτησία από οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα / 
αδέσμευτη λειτουργία 

6. Σεβασμός στη νοημοσύνη και στην αισθητική του δέκτη 

7 Προβολή κοινωνικών /περιβαλλοντικών  μηνυμάτων 
ευαισθητοποίησης κοινού 

8. Κατάρριψη προκαταλήψεων /ρατσισμού/ φανατισμού 

9. Άσκηση κριτικής σε αυθαιρεσίες της εξουσίας 

 

ΜΜΕ 

http://www.tideon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=724:-772003-322750&catid=156:2009-04-10-18-04-35&Itemid=505


1. Εξασφάλιση αρχών δημοκρατικού πολιτεύματος: ισονομία /ισότητα 
πολιτών/ αξιοκρατία/ πολυφωνία-ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
/διαφάνεια/ διαφύλαξη ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
ελευθεριών /ενίσχυση πολιτικής συμμετοχής πολιτών 

2. Ενίσχυση κράτους πρόνοιας (ασφάλεια, περίθαλψη, παιδεία –
ενίσχυση ασθενέστερων στρωμάτων και αναξιοπαθούντων) 

3. Εξυγίανση δημόσιας ζωής –πάταξη διαφθοράς και αναξιοκρατίας 
4. Κοινωφελή έργα /έργα υποδομής 
5. Μέτρα ενίσχυσης οικονομικής ζωής: δημιουργία θέσεων εργασίας, 

προσέλκυση επενδύσεων, κατάρτιση ανέργων, κίνητρα σε 
επιχειρηματική δράση, ενίσχυση πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής 

6. Περιβαλλοντική πολιτική  / Δράσεις και υποδομές προαγωγής 
πολιτισμού και τέχνης 

7. Περιορισμός γραφειοκρατίας / εκσυγχρονισμός δημόσιας 
διοίκησης με διαδίκτυο 

8. Αυστηρότητα στην τήρηση νόμων /μέτρα πρόληψης φαινομένων 
κοινωνικής παθογένειας και όχι μόνο επιβολή κατασταλτικών μέτρων 

9. Διοικητική αποκέντρωση /ενίσχυση τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 



Σημαντικό το χρέος των πνευματικών ανθρώπων: 
1. Θεματοφύλακες των αξιών και των θεσμών της 

κοινωνίας. 
2. Όχι ελιτισμός και αυτοπεριθωριοποίηση –ενεργή 

συμμετοχή στο δημόσιο βίο (πρότυπα), 
διαφωτισμός και ευαισθητοποίηση κόσμου /δημόσια 
καταγγελία πράξεων που καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 

3. Διαφύλαξη παγκόσμιας ειρήνης 
4. Διαφύλαξη αρμονικής και ισότιμης διαβίωσης μέσα 

σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία 
5. Σκοπός τους η διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ο σεβασμός περιβάλλοντος / η 
ισόρροπη ανάπτυξη υλικού και πνευματικού 
πολιτισμού  
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 



 
 
Πνευματικός άνθρωπος ή διανοούμενος ή πνευματικός 
ταγός  είναι αυτός που ασχολείται με τα κοινωνικά, 
πολιτιστικά και ηθικά προβλήματα, με την έρευνα της 
αλήθειας, τη γνώση και το πνεύμα του ανθρώπου                  
(οι φιλόσοφοι, οι ποιητές, οι διακεκριμένοι συγγραφείς, 
οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες ή καθηγητές 
Πανεπιστημίων, οι θρησκευτικοί ηγέτες που 
προβληματίζονται με κριτικό πνεύμα πάνω στα 
προβλήματα της ζωής).  

    Ο πολυμαθής άνθρωπος, αυτός που με αίσθημα ευθύνης 
υπηρετεί την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες και 
συμμετέχει ενεργά στην προαγωγή τους. Δεν περιορίζεται 
σε ξηρές και άγονες γνώσεις, αλλά μετουσιώνει τις γνώσεις 
αυτές σε στάση ζωής που διαπαιδαγωγεί και μορφώνει την 
κοινωνία μέσα στην οποία ζει. 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

     Κριτική σκέψη είναι η νοητική και 
συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το 
άτομο αξιολογεί και ελέγχει την αξιοπιστία των 
πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι 
να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με 
βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει 
στη διάθεσή του. 

     Η κριτική σκέψη είναι η διαδικασία της 
εξέτασης, της ανάλυσης, του προβληματισμού 
και της αμφισβήτησης καταστάσεων, θεμάτων και 
πληροφοριών κάθε είδους. 


