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«Άψυχο, ψυχή δεν έχει 
και ψυχές παίρνει και 
φεύγει. Τι είναι;»  



Ταξίδι στο Χρόνο 

. 

«Ο χρόνος »  



Θέμα: Ταξίδι στο χρόνο 

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16  

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Α΄ ΕΠΑΛ 



Βρες χρόνο ποίημα του Γ.Ρίτσου 
Βρες χρόνο για δουλειά  -  αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. 

Βρες χρόνο για σκέψη  -   αυτό είναι η πηγή της δύναμης. 
Βρες χρόνο για παιχνίδι  -  αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης. 
Βρες χρόνο για διάβασμα  -  αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. 
Βρες χρόνο να είσαι φιλικός  -  αυτό είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. 
Βρες χρόνο για όνειρα - αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ ' αστέρια. 

Βρες χρόνο ν' αγαπάς και ν' αγαπιέσαι  -  αυτό είναι το προνόμιο των 
Θεών. 
Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρα σου  -  είναι πολύ σύντομη η μέρα για να 
'σαι εγωιστής 
Βρες χρόνο να γελάς  -  αυτό είναι η μουσική της ψυχής. 

Βρες χρόνο να είσαι παιδί  -  για να νοιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος. 
 
Τ όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη.  
Τ' όνειρο της μάνας είναι η Ειρήνη. 
τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η Ειρήνη.... 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα 
κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. 



Ταξίδι… πορεία μετάβασης 

Η ζωή μας… ένα ταξίδι 



Ταξίδι με νέους ορίζοντες, καινούργιες 
προοπτικές. 

Ταξίδι… μέσα στον «χρόνο» και στο «χώρο της γής» ! 
 



Είναι εφικτό να επέμβουμε στο χρόνο;  

Ο «χρόνος» ήταν και παραμένει το πιο φευγαλέο, 
σκοτεινό και άπιαστο αντικείμενο της 

ανθρώπινης σκέψης - φυσικής και μεταφυσικής! 

 



Αναφορά επέμβασης στο χρόνο στην Π.Δ.  

ταξιδεύοντας  

Η μόνη αναφορά βρίσκεται στην Παλαιά διαθήκη όταν ο Ιησούς του 
Ναυΐ ύψωσε τα χέρια του σε σημείο του σταυρού για να «σταθεί ο 
ήλιος» και να παραταθεί η ημέρα για να νικήσουν οι Ισραηλίτες στο 
λόφο της Γαβαών. 



Σήμερα καταγράφονται τέτοιες επεμβάσεις στο χρόνο 

Σύμφωνα με μαρτυρία μοναχών μεταβολή του χρόνου για πάνω από 
μια ώρα, πραγματοποιήθηκε από τον Άγιο Πορφύριο, μόνο για μια 
ομάδα μοναχών και όχι για ολόκληρο τον κόσμο.  
Το συμβάν εξηγήθηκε ως θαύμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί επέμβαση στο χωροχρόνο, με τη συμβατική σύγχρονη 
επιστημονική γνώση. 

 

http://www.immorfou.org.cy/newsvarious-articles/648-agios-porfirios-tehnologia.html


Ο νικητής του χρόνου 
 Αληθινή διήγηση: Ένας πατέρας, ο οποίος είχε ένα μικρό 
παιδάκι, γυρνούσε όλο το Άγιον Όρος να βρει το μοναχό 
που έσωσε το παιδί του από το θάνατο. 

 

 

 Το μικρό παιδί οδηγούσε ένα ποδήλατο κάποιο βράδυ και 
πηγαίνοντας να στρίψει κάπου, το χτύπησε φορτηγό.  

Το φορτηγό θα πολτοποιούσε το παιδί με τις ρόδες του, 
όταν εμφανίστηκε ένας μοναχός, ο οποίος το άρπαξε, το 
πέταξε στο πεζοδρόμιο και έτσι το παιδί σώθηκε. Ο μικρός 
είδε το μοναχό, αλλά δεν ήξερε ποιος είναι. 

 Είπε στον πατέρα του ό,τι συνέβη και αυτός έφερε το 
παιδί του στο Άγιον Όρος και γυρνούσαν όλα τα κελιά και 
τα μοναστήρια, για να βρουν ποιος ήταν αυτός ο μοναχός.  

Μέχρι που κατέβηκαν στον πατέρα Παΐσιο και το μικρό 
παιδί αμέσως τον αναγνώρισε. 



Το εσωτερικό ταξίδι 

Τον 4ο αι., ο Άγ. Σεραπίων ο Σινδωνίτης, ταξίδευε μια φορά 
για προσκύνημα στη Ρώμη.  

Εκεί του είπαν για μια περίφημη έγκλειστη, μια γυναίκα που 
ζούσε πάντα σ' ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς ποτέ να βγαίνει έξω.  

Δυσπιστώντας για τον τρόπο της ζωής της -γιατί ο ίδιος ήταν ένας 
μεγάλος περιπλανώμενος-  

ο Σεραπίων την επισκέφθηκε και τη ρώτησε:  

«Γιατί κάθεσαι εδώ;»  

κι εκείνη του απάντησε:  

«Δεν κάθομαι. Ταξιδεύω».  

Η γυναίκα πνευματικά ήταν πάντα σε κίνηση.  



Η γυναίκα πνευματικά ήταν 
πάντα σε κίνηση.  

Ταξίδευε μέσω του 
εσωτερικού χώρου της 

καρδιάς, σ' ένα ταξίδι που δεν 
μετριέται με τις ώρες του 

ρολογιού ή με τις μέρες του 
ημερολογίου γιατί είναι ένα 
ταξίδι έξω απ' το χρόνο και 

μέσα στην αιωνιότητα. 

 

Το εσωτερικό ταξίδι της καρδιάς 



Προσευχή στην αρχή ταξιδιού 

Ω, Σωτήρα, που 
ταξίδεψες μαζί με τον 
Λουκά και τον Κλεόπα 

στους Εμμαούς· 
ταξίδεψε με τους 

δούλους σου καθώς 
τώρα ξεκινούν το 
δρόμο τους και 

υπεράσπισέ τους από 
κάθε κακό.  

Κάλλιστος Γουέαρ 



Ένα μονοπάτι στο ταξίδι σου 

Ο Χριστιανισμός 
είναι κάτι 

περισσότερο από μια 
θεωρία για το 

σύμπαν, είναι ένα 
μονοπάτι που 

παίρνουμε 
ταξιδεύοντας  

 
Ο Θεός έχει πάντα χρόνο για σένα. 
Εσύ έχεις γι' Αυτόν; 



Καθημερινά παραπονιόμαστε ότι:  

 «δεν έχουμε χρόνο» ή πως  

ο χρόνος «ρέει», «κυλά» και «φεύγει» ασταμάτητα,  

χωρίς ποτέ να προσδιορίζουμε επακριβώς, 

 τι είναι αυτό που αδιάκοπα κυλά και μας διαφεύγει  

ή, έστω,  

ποιος ή τι καταμετρά την αδιάκοπη ροή του.  
 



Η έννοια του χρόνου 
Τι είναι “χρόνος”; 

Όταν λέμε “χρόνος” , τι εννοούμε;  

–το πλαίσιο όπου συντελούνται τα γεγονότα και συνδέει το 
παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. 

 –Μια πραγματική, θεμελιώδη ιδιότητα του σύμπαντος, που 
καθορίζεται μέσω της μέτρησης και συνεπώς είναι μέγεθος.  

–τις μεταβολές που συμβαίνουν γύρω μας. 
 –την ακριβή μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν 
στο μέλλον.  

–τη μέτρηση της φθοράς (σύμφωνα με τους Βυζαντινούς).  
– διάσταση που μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε δύο ταυτόσημα 

κατά τα άλλα γεγονότα που συμβαίνουν στο ίδιο σημείο του 
χώρου. το διάστημα μεταξύ δύο τέτοιων γεγονότων αποτελεί τη 
βάση μέτρησης του χρόνου. για γενική χρήση, η περιστροφή της 

γης γύρω από τον άξονά της μας δίνει τις ωρολογιακές μονάδες, 
ενώ η περιστροφή της γύρω από τον Ήλιο μας δίνει τις 



 Όργανα μέτρησης του χρόνου 

Για πολλούς αιώνες ο χρόνος 
μετριόταν με βάση την περιστροφή 
της γης (γύρω από τον άξονα της και 
γύρω από τον Ήλιο) και την 

παρατήρηση της περιοδικότητας των 
ουράνιων και γήινων φαινομένων.  



–δευτερόλεπτο 

–λεπτό(= 60 δευτερόλεπτα). 

–Ώρα(= 60 λεπτά = 3600 δευτερόλεπτα). 

-Ημέρα [ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη περιστροφή της γης γύρω από 
τον άξονα της και ισούται με 24 ώρες] 

–εβδομάδα  
[η διαίρεση του έτους σε περιόδους 7 ημερών αντιπροσωπεύει το διάστημα μεταξύ 
δύο διαδοχικών φάσεων της Σελήνης] 

Μήνας  
(α. το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να κάνει η Σελήνη μία πλήρη περιφορά 
γύρω από τη γη,  
β. το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ομώνυμων φάσεων της Σελήνης) 

Έτος  
(α. ο χρόνος που χρειάζεται για να κάνει η γη μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον 

Ήλιο και είναι περίπου 365 ημέρες)  
–αιώνας(=100 έτη).  
–Χιλιετία(=1000 έτη). 
 

Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης του χρόνου;  



Η έννοια του χρόνου 

Ο Αριστοτέλης έδωσε αυτόν τον ορισμό: 
 

''Τούτο γαρ εστίν ο χρόνος, αριθμός κινήσεως  

κατά το πρότερον, και το ύστερον'‘ 

Δηλαδή 

 Ο χρόνος είναι ο αριθμός(μέτρο /ρυθμός)της κίνησης ως προς το παρόν, 

και το μέλλον, ή '‘ Ο χρόνος είναι το μέτρο της κίνησης, απο το πριν, 

στο μετά, ενώ σημείωνε ό,τι: '‘ είναι φανερό πως χωρίς κίνησης, 

μεταβολή, δεν υπάρχει χρόνος'' 



«κόσμου 
περιστροφής 

χρόνος εστίν»  

Ευκλείδης 



. 

 . 



“Ο χρόνος είναι χρήμα” (time is money)  
 Ο χρόνος είναι χρήμα, αλλά πόσο κοστίζει;  

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Warrick της Βρετανίας, με επικεφαλής 

τον καθηγητή Ian Walker του εν λόγω Πανεπιστημίου, επινόησαν ένα 

μαθηματικό τύπο, ο οποίος δείχνει το ακριβές κατ’ αυτούς κόστος. 

Ο τύπος χρηματοποίησης του χρόνου είναι ο εξής: 

V=(W  [(100-t) /100]) /C, 

όπου V η αξία μιας ώρας, W το ποσό που κερδίζει ένας άνθρωπος σε 

μία ώρα, t η φορολογία και C το κόστος ζωής στον τόπο κατοικίας του 

ανθρώπου αυτού. 

{Αδυναμία του ανωτέρου τύπου, είναι η σχετικότητα, αφού το 

κόστος ζωής (C) είναι σχετικό και ποικίλλει από άνθρωπο σε 

άνθρωπο}.  

*Δεν μετατρέπονται όλα σε χρήμα και δεν έχουν τα πάντα 

μία τιμή (χρηματική), ένα αντίτιμο με το οποίο μπορείς να τα εξαγοράσεις. 

 Τα υλικά μόνο αγαθά αποτιμώνται σε χρήμα, ενώ τα πνευματικά και τα συνδεδεμένα 

με αυτά (όπως είναι ο χρόνος) ανάγονται μόνο σε πνευματικές αξίες. 



Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσουμε  την 

κοινωνική ζωή ενάρετων ανθρώπων στο παρελθόν και τι 

συμβουλεύουν  ώστε να αναπτύξουμε θετικές κοινωνικές 

σχέσεις σήμερα και στο μέλλον και να αναζητήσουμε 
νέες ευκαιρίες αναθέρμανσης της σχέσης μας με το Θεό! 

http://4.bp.blogspot.com/-8vufEtjConM/U5CljHRxGDI/AAAAAAAAEBM/6Q1c9E1p-PI/s1600/111886-paisios.jpg


Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 

τονίζουν πως ο Θεός υπέρκειται του χρόνου γι’ 

αυτό αποκαλείται Άναρχος Αΐδιος, Αναλλοίωτος. 



Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει: 
 «Άτρεπτον το Θείον και Αναλλοίωτον».  
 
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης παρατηρεί:  
«από την γέννησή μας έχουμε εν δυνάμει το κατ’ εικόνα 

ύστερα όμως αξιοποιώντας σωστά τον χρόνο μας 

και εργαζόμενοι τις αρετές πραγματοποιούμε και 

το καθ’ ομοίωσιν δηλαδή την αγιότητα και την 
θέωση».  
 
Ο Άγιος Θεόφιλος διδάσκει: 

 «Να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο της ζωής σου 

αγωνιζόμενος για τη σωτηρία σου. 
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Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 

« Ο νικητής του χρόνου είναι ο 
άγιος. 
 Αυτός που νέκρωσε τα πάθη και 
έχει τον Θεό Λόγο να ενεργεί 
εντός του, 

 έγινε άναρχος και ατελεύτητος 

και δεν έχει ζωή χρονική.  

Αυτός στ’ αλήθεια είναι ο νικητής 
του χρόνου και του θανάτου». 

Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής 



Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 
«Έτσι όταν σε κάποια χρονική περίοδο της ζωής σε 
εξευτελίζουν, εσύ αντίταξε σ’ αυτό την ταπείνωση και 
προσπέρασε την κακία των ανθρώπων.  
 
Αν πάλι γίνεις στόχος ψεύτικης κατηγορίας εξαγόρασε 

αυτό το χρονικό διάστημα καλλιεργώντας την υπομονή 

και έχοντας την ελπίδα σου στον Θεό.  

 
Τέλος αν αναίτια γίνεσαι αντικείμενο του μίσους 
εξαγόρασε τον χρόνο αυτής της δοκιμασίας 
αντιπροσφέροντας αγάπη.  

 

Έτσι λοιπόν σε κάθε κακό, εσύ να προβάλεις το καλό, 

για να γίνει ο χρόνος σου πηγή πνευματικού κέρδους.». 



Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 

«Λέει ένας Άγιος : 
«να ξέρεις ότι σ’ αυτό τον κόσμο είσαι ένας διαβάτης, 

ένας περαστικός και όχι ένα πολίτης» 

 
 και γνωρίζοντας ότι δεν είσαι μόνιμος σ’ αυτό τον κόσμο 
τότε θα μπορέσεις να καταλάβεις πως θα αξιοποιήσεις τα 
γεγονότα του παρόντος κόσμου.  



Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 

Διά της θείας χάριτος ο άνθρωπος γεύεται την πείρα της 

αιωνιότητος 

 

«ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους 
αιώνας των αιώνων»  

«Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω» 



Οι Πατέρες της εκκλησίας για το χρόνο 
Το μεγάλο ταξίδι ... Η ψυχή μετά τον θάνατο  

. 

την ανεπανάληπτη ώρα που η ψυχή θα 
εγκαταλείψει το σώμα, θα χωριστεί και θα 
ξεκινήσει το δικό της ταξίδι … 



Ταξίδι στο παρελθόν και στο μέλλον 

Πολλές θεωρίες αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν, 
αλλά πρακτικά, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί.  



Είναι εφικτό να ταξιδέψουμε στο χρόνο; 

Τα ταξίδια στον χρόνο, ενώ περιγράφονται τόσο 

 ρεαλιστικά στις ταινίες του Χόλιγουντ και στα 
διηγήματα επιστημονικής φαντασίας, ίσως τελικά 

αποδειχτούν ανέφικτα στην πράξη.  

Κάποτε ρώτησαν τον 

Αϊνστάιν : 

«τι είναι ο χρόνος;», 

 αυτός απάντησε: 

«ό,τι μετράνε τα 

ρολόγια μας».  



Ταξίδι στο χρόνο: επιστημονικό γεγονός ή 
επιστημονική φαντασία;  

Οι πολυπόθητες επισκέψεις μας στο απώτερο μέλλον ή στο 
παρελθόν σκοντάφτουν όχι μόνο σε τεχνολογικά εμπόδια αλλά 

και σε ανυπέρβλητες φυσικές απαγορεύσεις.  

 



Ταξίδι στο χρόνο: πρακτικά προβλήματα 

• Τα πρακτικά προβλήματα με το ταξίδι στον χρόνο είναι 

τεράστια για να λυθούν, και ακόμα κι αν θα μπορούσατε, 

ποιοι θα το ήθελαν; 

 

• *Αν ταξιδεύατε πίσω στο παρελθόν και σκοτώνατε έναν 

από τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας τυχαία. Μετά πού 

θα ήσαστε; 

 

• Εάν το ταξίδι στο χρόνο είναι δυνατό, γιατί ακόμα 

περιμένουμε να υποδεχτούμε τους πρώτους επισκέπτες μας 

από το μέλλον; 

 



Ταξιδεύουμε στην εποχή των εφευρέσεων  

Εφευρέσεις που άλλαξαν 
ριζικά τον κόσμο. 



Εφευρέσεις που άλλαξαν ριζικά τον κόσμο. 

Οπτικοί φακοί   -            Πιεστήριο           -             Ατμομηχανή   

 

  Αλφάβητο   -            Χαρτί       -     Πυρίτιδα      -           Πυξίδα 

      Εμβολιασμός        -            Ψυγείο       -      Βιομηχανική χαλυβουργία 



Εφευρέσεις που άλλαξαν ριζικά τον κόσμο. 

          Ηλεκτρισμός        -          Ραδιόφωνο            -            Αεροπλάνο     

  Συστήματα Υγιεινής      -       Τηλέφωνο     -     Κινητήρας εσωτερικής καύσης 

       Πενικιλίνη        -        Πυρηνική σχάση    -    Ηλεκτρονικά στοιχεία ημιαγωγών 



Εφευρέσεις που άλλαξαν ριζικά τον κόσμο. 

          Internet       -          Προσωπικός υπολογιστής 



Εφευρέσεις που άλλαξαν ριζικά τον κόσμο. 

Καταξιωμένοι επιστήμονες 
αστρονόμοι και καθηγητές της 

Ιατρικής επισκέπτονταν τον Άγιο 
Πορφύριο και δέχονταν τις 

επιστημονικές παρατηρήσεις του. 

 Ο Άγιος στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, είχε προβλέψει την 

επανάσταση που θα έφερνε σε όλη 
την ανθρωπότητα το ιντερνέτ.  

 Έλεγε τότε: «Τι ωραία που θα είναι 
όταν τα κομπιούτερ θα μιλούν 

μεταξύ τους!» .  

 

ο Άγιος Πορφύριος ο 
Καυσοκαλυβίτης δίκαια 
μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως ο σοφός Άγιος της 
σύγχρονης έρευνας και 
τεχνολογίας 

http://www.immorfou.org.cy/newsvarious-articles/648-agios-porfirios-tehnologia.html


Εφευρέσεις και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα 



Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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Τέλος παρουσίασης ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
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Επαγγέλματα του Χτες – Ευκαιρίες του σήμερα 

Επαγγέλματα και ειδικότητες του παρελθόντος 

22 επαγγέλματα με ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα 
σήμερα:  

Τα 10 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ευρώπη 

  Πώς και πού μπορείτε να βρείτε δουλειά σήμερα: 
 



Επαγγέλματα και ειδικότητες του παρελθόντος 

Το πέρασμα του χρόνου φέρνει στους ανθρώπους πολλές και διάφορες 
αλλαγές.  

Η εξέλιξη επόμενο ήταν να διώξει από τη ζωή μας κάποια πράγματα ή 
καταστάσεις, και στη θέση τους να μπουν καινούργια, ίσως πιο καλά, πιο 

εξυπηρετικά, πιο ωφέλιμα ή και μερικές φορές… ζημιογόνα.  

Έτσι, μέσα σ’ αυτή την αναδημιουργία, πολλά επαγγέλματα που 
δημιούργησαν οι άνθρωποι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χάθηκαν 

για πάντα.  

Σκοπός της παρουσίασης είναι μέσα από ένα ταξίδι στο παρελθόν, να 
γνωρίσουμε επαγγέλματα που εξυπηρετούσαν παλαιότερες ανάγκες των 

ανθρώπων και να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίες επαγγελμάτων στο σήμερα 
και στο μέλλον! 

 



 Επαγγέλματα του παρελθόντος 

Αμαξάς    -  Αγγειοπλάστης  –  Αχθοφόρος     -   Βαφέας μαλλιών 

          Βυρσοδέψης         -             Γυρολόγοι            -              Καστανάς 

          Καλαθοποιός        -       Λουστραδόρος          -           Μπαρμπέρης                     



Επαγγέλματα του παρελθόντος 

         Τσαγκάρης      - Υπαίθριος φωτογράφος -        Υφάντρα  

     Παγωτατζής          -        Σαλεπιτζής               -          Σιδεράς 



22 επαγγέλματα με ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα σήμερα: 
• Πληροφορικός Ψηφιακής 

Εικόνας,  

• Πληροφορικός-
Οικονομολόγος, 

• Φοροτεχνικός-Λογιστής  

• Ορκωτός Ελεγκτής, 

• Εμποροπλοίαρχος,   

• Μηχανικός εμπορικού 
ναυτικού, 

• Μηχανολόγος-Μηχανικός,  

• Γεωπόνος σύγχρονων 
καλλιεργειών, 

• Ζωοτεχνικός,  

• Τεχνολόγος γεωργίας και 
τροφίμων,  

• Μηχανολόγος-Τεχνολόγος 
ενέργειας,   

 

• Τεχνολόγος-ακτινολογίας ή 
ιατρικών εργαστηρίων,  

• Νοσηλευτής, 
• Φυσιοθεραπευτής,  

• Κτηνίατρος,  

• Ιχθυολόγος,  
• Μάγειρας-Ζαχαροπλάστης 

• Κομμωτής,  

• Επιπλοποιός,  
• Ηλεκτρονικός-Ηλεκτρολόγος,  

• Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας 

• Φύλακας ιδιωτικής ασφάλειας 

Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος, του Θεόδωρου Κατσανέβα 
Εκδόσεις : Πατάκης, ανανεωμένη έκδοση 2007 και www.careergatetest.com ).  



Τα δέκα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στο εξωτερικό είναι: 

• 1. Μηχανικοί και 
προγραμματιστές 
συστημάτων 

• 2. Μάγειροι 

• 3. Αρχισερβιτόροι, 
σερβιτόροι και μπάρμεν 

• 4. Μηχανολόγοι μηχανικοί 
και τεχνολόγοι 

• 5. Πωλητές (υπάλληλοι) 

• 6. Λοιπό προσωπικό 
ειδικευμένο στους Η/Υ 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα»: 
Τα δέκα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση σήμερα στο εξωτερικό είναι: 

• 7. Μηχανικοί ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

• 8. Υπεύθυνοι πωλήσεων και 
μάρκετινγκ 

• 9. Βοηθοί μαγείρου και 
εστιατορίου 

• 10. Συγκολλητές και 
φλογοκόπτες μετάλλων 



Επαγγελματικοί τομείς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον «μετανάστευσης» 
σήμερα στο εξωτερικό είναι: 

• 1. Διοίκηση, οικονομία, νομικά 

• 2. Πωλήσεις, αγορές, εμπορία (marketing) 

• 3. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία 

• 4. τεχνικές εργασίες 

• 5. Πολιτισμός, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, σχέδιο 

• 6. Πληροφορική /ΤΠ 

• 7. Κατασκευές 

• 8. Μεταφορές 

• 9. Παιδαγωγική εργασία 

• 10. Βιομηχανική παραγωγή 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα»: 
 Επαγγελματικοί τομείς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον «μετανάστευσης» 
σήμερα στο εξωτερικό είναι: 



Πώς και πού μπορείτε να βρείτε δουλειά σήμερα: 

• 1. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας νέος για τη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγελμάτων, 
είναι να αποκτήσει ατομική αυτογνωσία, να μάθει ποιος είναι, τι θέλει και τι μπορεί να κάνει. 

• Μέσα από τις σπουδές διερεύνησε τις ικανότητες και τις δεξιότητές 
σου και αναζήτησε συμβουλές ειδικών. 

• 2. Το δεύτερο βήμα είναι η διερεύνηση του κόσμου της εργασίας, των συνθηκών και αμοιβών, του 
περιεχομένου, της ιεραρχικής ανέλιξης και κυρίως των προοπτικών των επιμέρους επαγγελμάτων. 

• Οι προοπτικές του επαγγέλματος αποτελούν βασικό κριτήριο 
επιλογής αυτού. Όμως το επάγγελμα που θα επιλέξετε να ταιριάζει 
στο χαρακτήρα, τις προτιμήσεις, τις κλίσεις σας. 

• 3. Το οικογενειακό περιβάλλον και η παράδοση, βαρύνουν στην επιλογή του επαγγέλματος. 

• Η γνώμη των γονέων έχει σημαντική βαρύτητα και είναι σεβαστή, 
αλλά αυτός που θα αποφασίσει αβίαστα για το μέλλον και τη ζωή 
του είναι ο νέος.  

Η αλλαγή επαγγελμάτων και ειδικοτήτων στη διάρκεια της σταδιοδρομίας είναι πολύ 
πιθανή, αφού σήμερα η αγορά εργασίας μετεξελίσσεται ραγδαία, ενώ υπάρχουν πολλά 
περισσότερα επαγγέλματα και ειδικότητες απ’ ότι στο παρελθόν. 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%95%CE%A3
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91


Σημαντικοί παράγοντες επιλογής του επαγγέλματος και της ειδικότητας 

• 1. Ο τόπος κατοικίας. 

• 2. η περιοχή που πρόκειται να απασχοληθεί ένα άτομο 
στο μέλλον.  

• 3. Οι οικονομικές δυνατότητες της κάθε οικογένειας. 

• 4. Η απόκτηση ειδικής γνώσης των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η διαρκής 
ανανέωση των γενικών και ειδικών γνώσεων και 
εμπειριών. 

• 5. Σύνδεση ενάρετων επιδόσεων και ισχυροποίηση της 
θέλησης στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας. 

 



Συμπεράσματα επίτευξης στόχων 
Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος και επιτυχημένος 

επαγγελματίας, είναι εκείνος που 

 έχει πνευματικές ανησυχίες,  

εμμένει σε αξίες και αρχές, 

αναζητά τη πλατιά μόρφωση,  

ασχολείται με την τέχνη και τη λογοτεχνία, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την κοινωνική αλληλεγγύη,  

αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη,  

ενεργεί με εντιμότητα, διορατικότητα και ευαισθησία 
και  

δραστηριοποιείται θετικά για το δικό του αλλά και για 
το γενικότερο καλό. 



Ταξίδι στο χρόνο 

. 



Βρες χρόνο ποίημα του Γ.Ρίτσου 
Βρες χρόνο για δουλειά  -  αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. 

Βρες χρόνο για σκέψη  -   αυτό είναι η πηγή της δύναμης. 
Βρες χρόνο για παιχνίδι  -  αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης. 
Βρες χρόνο για διάβασμα  -  αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. 
Βρες χρόνο να είσαι φιλικός  -  αυτό είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. 
Βρες χρόνο για όνειρα - αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ ' αστέρια. 

Βρες χρόνο ν' αγαπάς και ν' αγαπιέσαι  -  αυτό είναι το προνόμιο των 
Θεών. 
Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρα σου  -  είναι πολύ σύντομη η μέρα για να 
'σαι εγωιστής 
Βρες χρόνο να γελάς  -  αυτό είναι η μουσική της ψυχής. 

Βρες χρόνο να είσαι παιδί  -  για να νοιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος. 
 
Τ όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη.  
Τ' όνειρο της μάνας είναι η Ειρήνη. 
τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η Ειρήνη.... 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα 
κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. 



Ερευνητικά   ερωτήματα  

Επιπλέον, σκοπός της παρουσίασης είναι να καταγραφούν οι 

δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται σήμερα οι νέοι στην 
καθημερινότητά τους. 



Ερευνητικά   ερωτήματα  

Όταν λέμε “χρόνος” , τι εννοούμε;  

Ποια είναι η έννοια του χρόνου στην εκκλησία; 
Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τον χρόνο; 
Γιατί μετράμε το χρόνο;  
Με ποια όργανα μετράμε το χρόνο; 
Πώς μετρούσαν τον χρόνο στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια; 

Πώς αξιοποιείται  ο χρόνος της καθημερινότητας των νέων  (15-17 ετών) 
; 
Ποιές δραστηριότητες επιλέγουν να κάνουν κατά τη διάρκεια του 
ελεύθερου χρόνου τους οι νέοι ; 
Ποια θέση έχουν οι νέες τεχνολογίες στον ελεύθερο χρόνο των νέων; 

Υπάρχει κοινωνικός καθορισμός στους τρόπους διάθεσης του ελεύθερου 
χρόνου των νέων; 
Ποιους θεωρείς τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έμειναν στο 
χρόνο; 
Ποια θεωρείς τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας ; 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Ταξίδι στο χρόνο 

Τέλος παρουσίασης 


