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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 
 
1) Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή των νοηµάτων στις παρακάτω παραγράφους; 

 
 

1.    Οι ελεγχόµενες συζητήσεις µέσω διαδικτύου µπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη 
εναίσθησης, σύµφωνα µε τους επιστήµονες. Όταν µιλάµε µε τους φίλους µας µέσω emails 
ή social media, δεν µπορούµε να δούµε τις αντιδράσεις τους, τις εκφράσεις του προσώπου 
τους και εποµένως δεν ξέρουµε αν καταφέραµε να επικοινωνήσουµε ουσιαστικά µαζί τους. 
Τα συναισθήµατα, επίσης, που εκφράζουµε µπορούν να παρεξηγηθούν είτε ως υπερβολικά 
είτε ως αδιάφορα. Οι ψυχολόγοι, µάλιστα, προειδοποιούν ότι ακόµα και η «παρουσία» 
ενός κινητού τηλεφώνου σε ένα δωµάτιο µπορεί να µειώσει την οικειότητα που έχουµε µε 
τους συνοµιλητές µας αφού αποσπά την προσοχή και την εµπιστοσύνη που νιώθουµε. 

(Γιατί τα social media δεν είναι η λύση στην µοναξιά,	www.antikleidi.com) 

2.    Οι δυσµενείς επιδράσεις της τηλεόρασης στο παιδί ποικίλλουν. Αρχικά, η µίµηση 
προτύπων αποτελεί τον βασικότερο τρόπο επίδρασης των βίαιων σκηνών πάνω στο παιδί. 
Κατά τον Bandura (1983) η τηλεόραση µπορεί να µας «εκπαιδεύσει» στο πως θα πράξουµε 
βίαια, καθώς µας παρουσιάζει αναλυτικά σκηνές βίας και τους διάφορους τρόπους µε τους 
οποίους αυτή πραγµατώνεται. Πιο συγκεκριµένα, τεχνικές βίας και ακριβείς 
αναπαραστάσεις εγκλήµατος διδάσκουν στα παιδιά ποιους τρόπους και ποιες µεθόδους 
µπορεί κάποιος να ακολουθήσει έτσι ώστε να διαπράξει µια άνοµη πράξη ή ένα έγκληµα. 
Τα παιδιά, όντας πολύ καλοί παρατηρητές, µιµούµενα τις σκηνές που έχουν δει, 
µεταφέρουν στην κοινωνία, το σχολικό, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον επιθετικές 
συµπεριφορές, διαπράττοντας κάποιες φορές παρόµοιες πράξεις. Μάλιστα, όταν η βία που 
προβάλλεται, εκλαµβάνεται από τον τηλεθεατή ως δικαιολογηµένη, τότε εκείνος 
θεωρώντας ότι η συγκεκριµένη πράξη είναι σωστή, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να 
την υιοθετήσει. Έπειτα, από την στιγµή που ο τηλεθεατής εκθέτει τακτικά τον εαυτό του 
σε σκηνές ωµής βίας, υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να χάνει σιγά-σιγά την αίσθηση της 
ανησυχίας και του προβληµατισµού που θα είχε κάποιος παρακολουθώντας τέτοιου είδους 
σκληρές σκηνές (απευαισθητοποίηση της βίας). Επρόκειτο για ένα είδος σταδιακού 
εθισµού, όπου ο τηλεθεατής γίνεται συναισθηµατικά κενός µετά από αρκετή έκθεση σε 
σκηνές µε βίαιο περιεχόµενο. Επιπροσθέτως, η τηλεόραση συχνά δηµιουργεί έναν µη 
πραγµατικό φόβο, ο οποίος σχετίζεται µε τη λαθεµένη εκτίµηση καταστάσεων. Ο φόβος 
αυτός µας κάνει να συµπεριφερόµαστε µε υπερβολή σε κάποιες καταστάσεις στην 
«πραγµατική» ζωή (διαστρέβλωση πραγµατικότητας), εκτιµώντας αυτές τις ίδιες ως 
επικίνδυνες, ενώ δεν είναι. 

 
(Ευστράτιος Σαρρής, e-ptolemeos.gr) 
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2) Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή ανάµεσα στις παραγράφους; 
  

1.    Όµως η σχέση ανάµεσα στην ακραία ανέχεια και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων παραµένει στο περιθώριο του πολιτικού διαλόγου και των αναπτυξιακών 
πολιτικών. Προκειµένου να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή σε αυτήν την τόσο καίρια, αν και 
συχνά παραµεληµένη σχέση, η φετινή ∆ιεθνής Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις 10 
∆εκεµβρίου είναι αφιερωµένη στον αγώνα κατά της φτώχειας. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει 
να αποτελέσει µια ευκαιρία για προβληµατισµό αλλά και µία έκκληση προς τις 
κυβερνήσεις και τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να διασφαλίσουν για όλους 
µια ζωή µε αξιοπρέπεια. 

    Όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η ελευθερία του λόγου, το δικαίωµα της ψήφου, το 
δικαίωµα στην τροφή, στην εργασία,  στην υγειονοµική περίθαλψη και στη στέγαση,  είναι 
βαρύνουσας σηµασίας για το φτωχό πληθυσµό,  καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισµός συνδέονται άµεσα µε τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και 
ευκαιρίες, τον κοινωνικό και πολιτικό στιγµατισµό. Σε πολλές κοινωνίες η προσπάθεια 
των φτωχών να απολαύσουν τα δικαιώµατά τους παρεµποδίζεται απλώς και µόνο επειδή 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα. Αυτό µε τη σειρά του παρακωλύει τη 
συµµετοχή τους στη δηµόσια ζωή, τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τις πολιτικές που 
τους αφορούν και την προσφυγή τους σε ένδικα µέσα για την αποκατάσταση της αδικίας. 

 

(Ανθρώπινα δικαιώµατα, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός Της Louise Arbour/ Υπάτης Αρµοστού του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώµατα) 

 
 

2.    Χειρότερο ακόµη, η βία πολλαπλασιάζεται στα κανάλια. Δηµοσιογράφοι, πολιτικοί, 
παπάδες, καλλιτέχνες, µαζί και τα απαραίτητα ψώνια, αρπάζονται, φωνάζουν και 
χειρονοµούν, κάποτε βρίζουν και απειλούν ο ένας τον άλλον: όλα για να επιβληθούν, µια 
ατελείωτη έκρηξη βίας, µε την ψεύτικη δικαιολογία πως αυτό αρέσει στον «κουτό λαό της 
τηλεθέασης». 

 
   Πίσω όµως απ’ όλα τούτα βρίσκεται µια παράδοξη όσο και επικίνδυνη αντίληψη των 
ορίων εφαρµογής του νόµου. Η ευκολία µε την οποία ζητείται η απελευθέρωση, η 
«απαλλαγή από τις κατηγορίες», η κατανόηση, η επιείκεια είναι χαρακτηριστική. Στην 
Αµάρυνθο έκρυβαν τα «παλικάρια» τους, στη Νίκαια χειροκρότησαν τον πατροκτόνο, 
στην Αλεξάνδρας έβριζαν τον εισαγγελέα. Όπως έκαναν και οι αστυνοµικοί: δεν πρόσεξαν 
(ποτέ δεν προσέχουν), τις κρυµµένες και παραποιηµένες πινακίδες στα εκατοντάδες 
παπάκια που ξεκίνησαν από όλες τις γωνιές της µητρόπολης όταν έπεσε το σήµα για τη 
µατωµένη συµπλοκή των «οπαδών». Βλέπετε, δεν είχαν πάρει εντολή να εφαρµόσουν τον 
νόµο. Απλώς είδαν τη βία να περνάει δίπλα τους. 
 

 
(«Βία δίπλα µας», Mπάµπης Παπαδηµητρίου, www.kathimerini.gr) 
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3) Στο παρακάτω κείµενο να επισηµάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις, µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η συνοχή των παραγράφων µεταξύ τους και να καθορίσετε τη 
σηµασία τους.  
 

… Καταρχήν, η ευθύνη του πνευµατικού ηγέτη αναφέρεται στο έργο του, στον τοµέα 
απασχόλησής του. Επιβάλλεται να έχει συναίσθηση της ευθύνης που απορρέει από την εργασία 
του και να αγωνίζεται για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση πάνω σε αυτή. 
Σεµινάρια, διαλέξεις οµιλίες και µελέτη συγγραµµάτων πρέπει να περιλαµβάνονται στο 
καθηµερινό του πρόγραµµα, ώστε να είναι γνώστης των εξελίξεων στον εργασιακό του χώρο. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να προωθεί την έρευνα και να υιοθετεί το διάλογο ως µέσο επιτάχυνσης 
των προσπαθειών. Η συνεργασία και η άµιλλα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις του µε τους 
συναδέλφους του, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
Ο ίδιος οφείλει να είναι εργατικός και να µην επαναπαύεται στη δόξα και τα χρήµατα που του 
προσέφεραν τα µέχρι τώρα επιτεύγµατά του.                                               . 
       Επιπρόσθετα, καθήκον των πνευµατικών ανθρώπων είναι να διασφαλίζουν το δηµοκρατικό 
πολίτευµα, να το υπερασπίζονται και να το προστατεύουν. Πρέπει να αποκαλύπτουν τη φενάκη 
που κρύβεται πίσω από τα φιλολαϊκά συνθήµατα των δηµαγωγών και να ασκούν αυστηρή 
κριτική στους πολιτικούς ηγέτες. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να συνδράµουν αποφασιστικά 
στην αφύπνιση των µαζών και συγχρόνως να τις παρωθήσουν στη δηµιουργική συµµετοχή στα 
κοινά. Εάν µάλιστα µε την πειθώ τους καταστήσουν κατανοητή την αξία της δηµοκρατίας στις 
µάζες είναι πολύ πιθανό να εξασφαλίσουν την ευρωστία και την ακεραιότητά της. Ο λαός θα 
συνειδητοποιήσει την αξία της, θα την υπερασπίζεται, θα την καταστήσει τρόπο ζωής και 
συνεπώς θα την παγιώσει και ως πολίτευµα.                                      . 
      Παράλληλα, οι άνθρωποι του πνεύµατος έχουν χρέος να οικοδοµήσουν ένα υγιές και στέρεο 
σύστηµα ηθικών αξιών στην κοινωνία. Πρέπει ως πρότυπα ιδανικής βίωσης της ζωής να 
εµφυσήσουν στους ανθρώπους το πνεύµα της άµιλλας, του αλτρουισµού της δικαιοσύνης και 
της ισότητας. Οφείλουν να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια του ατόµου να υπερβεί τον 
ατοµικισµό του, να το στρέψουν στη συνεργασία, να το βοηθήσουν να δει τη ζωή µέσα από το 
πρίσµα της συλλογικότητας. Με το έργο τους και τη στάση τους να παρωθούν τους ανθρώπους 
σε ενδοσκόπηση και αυτοπαρατηρησία ώστε να καταπολεµηθούν τα ταπεινά ελατήρια της 
ανθρώπινης φύσης, οι εξάρσεις του θυµικού που υποβιβάζουν ηθικά τον άνθρωπο στο επίπεδο 
της αγριότητας.                                                       . 
     Τέλος, καθήκον των πνευµατικών ηγετών είναι να συµβάλουν στη µόρφωση των ανθρώπων, 
στην πνευµατική τους ολοκλήρωση, γενικότερα στη δηµιουργία πνευµατικής ζωής. Με τα 
δηµιουργήµατά τους πρέπει να παρωθούν τις µάζες, να θέτουν ερωτήµατα που καταργούν τον 
πνευµατικό εφησυχασµό. Είναι αναγκαίο να επιδιώκουν την παρουσία τους στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, ώστε να µεταλαµπαδεύουν αποτελεσµατικότερα τις γνώσεις τους στους δέκτες. 
Στο έργο τους πρέπει να προβάλλουν την αλήθεια, την κριτική θεώρηση των πραγµάτων ώστε 
να διευρύνονται οι πνευµατικοί ορίζοντες των ανθρώπων. Με κάθε ευκαιρία, κυρίως µε 
ανεπιτήδευτο διάλογο, οφείλουν να προβληµατίζουν τις µάζες και να τις θέτουν προ των 
ευθυνών τους.                                                                . 
      Ο πνευµατικός ηγέτης λοιπόν, οφείλει, να είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια ανύψωσης 
του βίου του ανθρώπου. Η ανεξάντλητη πνευµατική του δύναµη πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά 
από τον ίδιο ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο για την κοινωνική αναβάθµιση και δεν υπάρχει 
αµφιβολία πως ένας τέτοιος αγώνας θα είναι δύσκολος και επίπονος. Από αυτόν όµως 
εξαρτάται η επιβίωση του ανθρώπου ως ελεύθερου, πνευµατικού και υπεύθυνου όντος. 
 

(Τσανακτσίδης Ελευθέριος, Φοιτητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.) 
 

 


