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ΑΞΙΕΣ- Ι∆ΑΝΙΚΑ 
 

 

« Η φιλοσοφία του ΄΄δέοντος΄΄, όπως κάθε φιλοσοφία, υπόκειται σε διαρκή 

αλλαγή. Μόνο που υπάρχουν µερικές ρίζες, µερικές αξίες, που προσιδιάζουν στην 

έννοια του ανθρώπου και δεν µπορούν να εξολοθρευτούν, χωρίς ν΄ ακυρωθεί και 

η έννοια του ανθρώπου.» 

 

                             Από το βιβλίο «Ο σύγχρονος άνθρωπος» του Παναγιωτόπουλου   

 

 

Ένα άλλο γεγονός το οποίο πολλοί θεωρούν ως κρίση των αξιών, σ΄ ένα βαθµό 

δικαιολογηµένά, είναι το γεγονός ότι αναδύονται παράλληλα µε τις υγιείς, τις 

θετικές αξίες, και οι άλλες, που σαφώς αντιφάσκουν µε τις πρώτες και τις 

αναιρούν. Και όντως τέτοιες παρασιτικές αξίες κάνουν έντονη την παρουσία τους 

σήµερα.   

 

                                                                                                                  Αθ. Κιτσάκης 

 

 

∆ύο κίνδυνοι υπάρχουν:η απολυτοποίηση των σχετικών αξιών και η νόθευση των 

απολύτων αξιών. Συµβαίνει συχνά να κάνουµε το σχετικό απόλυτο. Στην εποχή 

µας αυτό γίνεται µε τις αξίες. Έχοµε κάνει είδωλα το σώµα και τις υλικές αξίες.  

   

           Περιοδικό Ακτίνες (από το βιβλίο Έλλογη σκέψη, τοµ. β της Τ. Κωστάλα) 

 

 

 
Ορισµός:  

- Αξίες (συχνά πληθ.)= το ιδανικό, η ιδέα που καθορίζει τον τρόπο ζωής και σκέψης. 

Καθετί που αναγνωρίζεται από ένα σύνολο ατόµων ως σηµαντικών για τους ίδιους 

και αποτελεί µέτρο αξιολόγησης προσώπων, συµπεριφοράς, πραγµάτων κλπ 

το σύστηµα αξιών/ κλίµακα 

  

- Ιδανικά= ιδεώδη= ο υψηλός πνευµατικός ή ηθικός σκοπός, για τον οποίο αγωνίζεται 

κανείς 

 

 

 

Ο διαχωρισµός των αξιών/ αρετών: 

 

Ηθικές αξίες:  
εντιµότητα, ανθρωπιστική διάθεση, ηρωική διάθεση, σεβασµός, αξιοπρέπεια, αγάπη 
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Ψυχικές: 

Θάρρος, τόλµη, αυτογνωσία, υποµονή, αισιοδοξία, εσωτερική γαλήνη, 

αυτοπεποίθηση, εγκράτεια, φιλαλήθεια 

 

Πνευµατικές: 

µελέτη, κριτική, αξιολόγηση, περίσκεψη, διαύγεια, γόνιµη περιέργεια 

 

Κοινωνικές: 
συνεργασία, αλληλεγγύη, αλτρουισµός, εργατικότητα, συναίνεση, κοινωνική 

συνείδηση, πειθαρχία, ευνοµία, δικαιοσύνη 

 

Πολιτικές αρετές: 

υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωµάτων, δηµοκρατικό ήθος, εκπλήρωση πολιτικών 

υποχρεώσεων 

 

Εθνικές:  
φιλοπατρία, υπεράσπιση της εθνικής ταυτότητας, εθνικό φρόνηµα, εθνική 

αυτογνωσία 

 

Αισθητικές: 
φιλοκαλία/ καλαισθησία αισθητική αντίληψη 

 

Πολιτιστικές: 

ολυµπιακό πνεύµα, υπεράσπιση λαϊκού πολιτισµού, τήρηση εθίµων, γνώση της 

γλώσσας  

 

 

Αιτίες αµφισβήτησης των αξιών 
 

- Στο νέο κλίµα που προκάλεσε η τεχνολογική πρόοδος η υποβάθµιση των 

παραδοσιακών αξιών έναντι των µοντέρνων είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Πλέον 

έχουν αναδυθεί νέοι επιστηµονικοί κλάδοι όπως, οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνητή 

νοηµοσύνη, η ροµποτική, η βιοτεχνολογία κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι 

κάποιες παραδοσιακές πνευµατικές αρετές (πχ: η σφαιρική αντίληψη, η γόνιµη 

αµφιβολία, η ευρυµάθεια κλπ) δεν είναι εύκολο να καλλιεργηθούν ενώ αντίθετα η 

θεωρία της τεχνοκρατίας είναι αυτή που τελικά αναπτύσσεται.  

 

- Το καταναλωτικό πρότυπο ζωής επιβάλλει την έκπτωση των ηθικών αξιών, όπως η 

ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη, η εντιµότητα, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισµός, η αξιοπρέπεια 

κλπ. Η υπεραξία, χρήµα, καθορίζει τις φιλικές, τις οικογενειακές, τις εργασιακές 

σχέσεις και τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον. Επιπλέον, το άτοµο έχει πλέον 

απολέσει την αίσθηση του µέτρου αναφορικά µε την αγορά υλικών αγαθών γι αυτό 

και αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόηµα των ιδανικών. ∆είγµατα όπως 

η εξαντλητική εργασία για υψηλότερους µισθούς, ο ευτελισµός του ανθρώπου σε 

τηλεοπτικές εκποµπές µόνο και µόνο για τις υλικές απολαβές, οι χρεώσεις πλήθους 

χρηστών πιστωτικών καρτών εξαιτίας των αγορών τους, η διάπραξη εγκληµάτων από 

κάποιους µε αντάλλαγµα τη προσφορά αρκετών χρηµάτων πιστοποιούν την ηθική 

εξαχρείωση της ανθρωπότητας.  
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- Θα ήταν παράλειψη η υποτίµηση της σηµασίας που προξενούν οι εισερχόµενες 

αξίες από το εξωτερικό. Ο πιθηκισµός προκαλεί διάβρωση στα ήθη/ στις αξίες κάθε 

χώρας και αναµφίβολα δεν είναι εύκολο να αποφευχθεί λόγω της παγκοσµιοποίησης. 

Ο νεοεισερχόµενος τρόπος ζωής και διασκέδασης µεταφέρει καινούργιες αρχές οι 

οποίες δε συνάδουν προς τα ιδιαίτερα πρότυπα κάθε χώρας. Αποτελούν, θα λέγαµε, 

ξένο σώµα στη δοµή της κοινωνίας προκαλώντας ιδεολογική σύγχυση πρωτίστως στη 

νεολαία.  

 

- Σοβαρή ευθύνη στην παραβίαση των ηθικών κανόνων έχουν και οι φορείς 

κοινωνικοποίησης. Από τη µια η σύγχρονη οικογένεια µε τη χαλαρή της δοµή δε 

µεταδίδει πλέον τις ανθρωπιστικές αξίες αλλά επιτείνει το πρόβληµα της κρίσης 

αυτών µέσω της αδιαφορίας για την ορθή διαπαιδαγώγηση των ανήλικων παιδιών. Το 

ρόλο, λοιπόν, των γονέων αναλαµβάνουν τα ΜΜΕ, που καθηµερινά βοµβαρδίζουν 

τους νέους µε εφήµερες αξίες οι οποίες εξαχρειώνουν τους τελευταίους. Εκτός από 

αυτό, εκποµπές στις οποίες «νέα είδωλα», όπως τραγουδιστές, ηθοποιοί, 

δηµοσιογράφοι κλπ χωρίς πνευµατικότητα και ηθικότητα προβάλλονται συνεχώς ενώ 

θα έπρεπε άτοµα από το χώρο του πνεύµατος να είναι οι προσκεκληµένοι.  

  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήµατος. Είναι 

αλήθεια ότι το σχολείο δεν παράγει νέους εφοδιασµένους µε ιδανικά. Ο 

ανταγωνισµός όσο αφορά τις επιδόσεις των παιδιών στα µαθήµατα και στους 

εσωσχολικούς αθλητισµούς αγώνες, η µη καλλιέργεια πνευµατικών αρετών όπως η 

ερευνητικότητα, ο γόνιµος διάλογος αλλά αντιθέτως η ανάπτυξη της στείρας 

αποστήθισης/ του άγονου εγκυκλοπαιδισµού συνεχίζουν να αποτελούν την 

πραγµατικότητα του ελληνικού σχολείου. Ακόµα και η έλλειψη ενδιαφέροντος εκ 

µέρους των δασκάλων για την καλλιέργεια αισθητικών αξιών µε διάφορους τρόπους 

όπως οι επισκέψεις σε εκθέσεις ζωγραφικής, σε µουσειακούς χώρους, σε θέατρα κλπ 

συµπληρώνει την ελλιπή λειτουργία της εκπαίδευσης.    

 

- Στο σύνολο των παραγόντων που δηµιουργούν την κρίση των αξιών εντάσσεται και 

το «εύθραυστο», µέχρι ενός βαθµού, σύστηµα των νόµων που ισχύει. Τα γνωστά 

παράθυρα των νόµων, η λεγόµενη φωτογραφική διάταξη των τελευταίων επιτρέπουν 

τη διάπραξη τεχνασµάτων εις βάρος του κράτους, όπως η φοροκλοπή. Έτσι, η 

τήρηση των δηµοκρατικών ρυθµίσεων εκ µέρους των πολιτών εγκαταλείπεται 

γεγονός που συµβάλλει στη διατήρηση της «κοινωνίας της ατασθαλίας» .    

 

  

 

Οι συνέπειες που προκύπτουν από τη νόθευση- διάβρωση αξιών των αξιών:  

 

 

Ψυχολογικός τοµέας- Ηθικός: 
 

Ο άνθρωπος υποδουλώνεται στα πάθη/ τις αδυναµίες του και χάνει την 

αυτοκυριαρχία του. ∆εν ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο για αυτό και παύει να παλεύει 

µε επιµονή και υποµονή. Η ανασφάλεια και η αγωνία τον ωθούν σε αντικοινωνικές 

πράξεις, όπως η διάπραξη εγκληµάτων, και σε άλλου είδους ανέντιµες 

δραστηριότητες, όπως ο χρηµατισµός.  
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Πολιτικός: 
 

Το µη υγιές πολιτικό κλίµα που διαµορφώνεται από τις πράξεις των πολιτικών και 

των πολιτών απειλεί τη δηµοκρατία. Η υποκρισία και η αλαζονεία των εξουσιαστών 

γεννά την αδιαφορία του σώµατος των απλών πολιτών για τα κοινά. Όµως, η 

απολιτικοποίηση τονώνεται και από κατάλυση του δικαίου εκ µέρους των επίσηµα 

ασκούντων πολιτική δράση. Ειδικότερα, το ρουσφέτι, η ψηφοθηρία, η υφαρπαγή του 

δηµοσίου χρήµατος αποτελούν δυστυχώς συνήθη φαινόµενα του πολιτικού µας 

συστήµατος. Από την πλευρά των πολιτών, η µη αφοσίωση στους νόµους αλλά 

αντιθέτως η επαναλαµβανόµενη παραβίαση αυτών, η ρουσφετοληψία, η ένταξη 

κάποιων νέων σε αναρχικές οργανώσεις, κλπ κάνουν εµφανές τον τραυµατισµό του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 

 

Οικολογικός:  
 

- Οι εµπρηστές αποτελούν οµάδες ατόµων που ανενδοίαστα καταπονούν το  

περιβάλλον για την αποκόµιση προσωπικών κερδών εξυπηρετώντας παράλληλα τους 

οικοπεδοφάγους. Εποµένως, η επικράτηση της ωφελιµοκρατίας/ του ατοµισµού 

αποτελεί τραγική συνέπεια των κρίσης των διαχρονικών αξιών.  

- Το δέλεαρ της απόκτησης αµύθητων ποσών µέσω της οικοδόµησης τουριστικών 

πολυτελών θέρετρων σε καµένη γη είναι σίγουρα µεγάλο για πολλούς επιχειρηµατίες. 

Έτσι, είναι εµφανές ότι ο υλικός ευδαιµονισµός ως κοινωνική τάση και πρακτική 

συµβάλλει στην ηθική σήψη των ατόµων. 

 

 

 

 

Τρόποι αντιµετώπισης της κρίσης των αξιών 
 

Τόσο το κάθε άτοµο ξεχωριστά όσο και στο σύνολό τους οι αρµόδιοι για την αγωγή  

µιας κοινωνίας οφείλουν να προβούν στη σωστή ιεράρχηση των αξιών: 

 

Ας ξεκινήσουµε µε τη δράση του καθενός: 

 

- αυτογνωσία µέσω της συνεχούς αυτοκριτικής. Αναθεώρηση των βασικών 

πεποιθήσεών του καθώς και αναζήτηση νέων ειδώλων και µάλιστα όχι τηλεοπτικών 

- αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως: η 

συµµετοχή στα κοινά, η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων υψηλού 

αισθητικού γούστου, η µελέτη λογοτεχνικών βιβλίων, το σερφάρισµα στο διαδίκτυο 

για λόγους έρευνας/ άντλησης πληροφοριών σε διάφορα ζητήµατα κλπ 

 

Οικογένεια: 

 

Μετάγγιση αξιών και όχι των απαξιών της σύγχρονης εποχής που δεν ολοκληρώνουν 

το νέο ως προσωπικότητα. Στο βωµό των υλικών απολαύσεων, οι γονείς λησµονούν 

το ρόλο τους ως βασικούς παιδαγωγούς   
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ΜΜΕ: 
 

- Να τεθεί µέτρο στην φθηνή διασκέδαση που προσφέρει η τηλεόραση µε τις οποίες 

εµποδίζεται η ανάπτυξη των αισθητικών αξιών. Η προβολή  υποκατάστατων τέχνης 

µόνο σύγχυση δηµιουργεί στους τηλεθεατές 

 

- Να ελαττωθεί η προβολή ειδήσεων που υπερτονίζουν φαινόµενα όπως η 

αναξιοκρατία, η παραβίαση των νόµων, η εγκληµατικότητα, η διαφθορά του 

πολιτικού σώµατος, η άµετρη µανία του ανθρώπου για το κέρδος,   

 

Σχολείο: 
 

- Το σύνολο των καθηγητών έχει χρέος να αφυπνίζει την κοινωνική, πολιτική και 

εθνική συνείδηση του νέου µέσα από τη καλοσχεδιασµένη διδασκαλία µαθηµάτων 

αλλά και από άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες 

 

Κράτος: 

 

(δίπλα σε ορισµένες προτάσεις δηλώνεται η αξία που χρήζει να υιοθετηθεί) 

- Ολοκληρωτικό τέλος στην ανέξοδη υποσχεσιολογία των πολιτικών οι οποίοι 

παραπείθουν το λαό.                                                                               (φιλαλήθεια) 

- Τέρµα στο λαϊκισµό µέσω του οποίου οι πολίτες υποτιµούνται          ( πολιτικό 

ήθος) 

- Πρωτοβουλία για τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος                ( σεβασµός 

προς το 

   φυσικό πλούτο) 

- Εξωτερική πολιτική που εξυπηρετεί την υπεράσπιση της διεθνούς ειρήνης      

(ειρήνη) 

- Προώθηση του πολιτισµού της κάθε χώρας που τονώνει- µέχρι συγκεκριµένων 

ορίων- την εθνική υπερηφάνεια ενός λαού στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης  

(φιλοπατρία, κοσµοπολιτισµός) 

 

 

Λεξιλόγιο: 
 

Πιθηκισµός- πιθηκίζω= µιµούµαι άκριτα τη συµπεριφορά, τα ήθη ή το ντύσιµο 

άλλων, κυρίως κατά τρόπο άκοµψο και αφύσικο, χωρίς να έχω αφοµοιώσει τα 

στοιχεία αυτά  

Παραπείθω= παραπλανώ, ξεγελώ 

Ωφελιµοκρατία= χρησιµοθηρία 

Απολιτικοποίηση= το να γίνεται κανείς απολιτικός, δηλαδή να µη σχετίζεται µε την 

πολιτική ζωή και τα κοινά ή να µην ενδιαφέρεται για αυτά 

Υφαρπάζω= (µτφρ) επιτυγχάνω να αποσπάσω κάτι από κάποιον χρησιµοποιώντας 

πλάγιο τρόπο 

∆έλεαρ= θέλγητρο  

Περίσκεψη (χωρίς πληθ.)= ο προσεκτικός και υπεύθυνος συνυπολογισµός κάθε 

δεδοµένου και λεπτοµέρειας, η προσεκτική σκέψη και συνεχής εξέταση 

Φρόνηµα= η συναίσθηση της αξίας ή της υπεροχής και τα φρονήµατα= οι απόψεις, οι 

πεποιθήσεις 

Ροµποτική= κλάδος της κυβερνητικής που ασχολείται µε τη χρήση και τον έλεγχο 

των ροµπότ, κυρίως στη βιοµηχανία 

Ανάδυση= (µτφρ) η εµφάνιση στο προσκήνιο 

Συνάδει/ ουν= βρίσκεται σε αρµονική σχέση ή συµφωνία µε κάποιον 
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Παράθυρο (για νόµο)= η ασάφεια στη διατύπωση νόµου, η οποία διευκολύνει 

κάποιον να τον παρακάµψει ή να αποφύγει τις κυρώσεις που επιβάλλει 
  


