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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
 
Γνώση: Η κατανόηση (αφομοίωση επεξεργασμένων πληροφοριών) ενός θέματος η 
οποία βοηθά στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η γνώση αποκτάται τόσο με 
την εκπαίδευση (επιμόρφωση) όσο και με την πρακτική εμπειρία. 
 
Εκπαίδευση: ο θεσμός που με τη συστηματική διδασκαλία αποσκοπεί στην 
πνευματική, σωματική και ηθική ανάπτυξη των νέων.  
 

Τεχνοκρατική εκπαίδευση: μια μονοδιάστατη εκπαίδευση που αποσκοπεί στη 
μετάδοση ειδικών επαγγελματικών γνώσεων προκειμένου οι άνθρωποι να 
ανταποκριθούν στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.  
 
Ανθρωπιστική εκπαίδευση: ο όρος αξιοποιείται σε αντιδιαστολή προς την 
τεχνοκρατική εκπαίδευση για να δηλώσει τη μετάδοση γενικών γνώσεων αναφορικά με 
τον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναφέρεται στην εκπαίδευση 
που στόχο έχει τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του ανθρώπου και την 
ανάπτυξη όλων των πλευρών της προσωπικότητάς του.  
 
Εθνική αγωγή/παιδεία: ΄Εργο της εθνικής παιδείας είναι να μυήσει τον νέο στη 
γλώσσα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της πατρίδας του, στην πίστη, στις τέχνες 
και στα γράμματα και, γενικότερα, στον πολιτισμό, που προσδιορίζει την εθνική του 
ταυτότητα, την εθνική φυσιογνωμία της χώρας του και την εθνική ιδιοπροσωπία του 
λαού στον οποίον ανήκει 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: η διάχυση γνώσεων μέσω ποικίλων 
μαθημάτων (ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες) σχετικών με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό.  
 
 
Ευρωπαϊκή ταυτότητα: το κοινό αίσθημα ή κοινή συνείδηση ότι ανήκουμε στην ίδια 
κοινότητα και μοιραζόμαστε την ίδια κοινή ιστορική πορεία στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
 
Ευρωπαϊκή συνείδηση: Οι πολίτες κάθε χώρας αποκτούν πέρα από την εθνική και 
μια ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία βασίζεται  
Α)στην επίγνωση των κοινών τους πολιτισμικών καταβολών 
Β) στη συνειδητοποίηση των κοινών τους στόχων και προβλημάτων 
Γ) στην επίγνωση των κοινών τους αξιών και  δεσμών 
 
Κοινές ρίζες-πολιτισμικές καταβολές 
 Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός 
 Ρωμαϊκός πολιτισμός 
 Χριστιανισμός 
 Αναγέννηση 
 Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 

 
Κοινές ευρωπαϊκές αξίες Πρόκειται για τις κοινές αξίες της ευρωπαϊκής  
πολιτισμικής κληρονομιάς: 

 δημοκρατία 
 ελευθερία 
 κοινωνική δικαιοσύνη 
 ανθρωπισμός 
 ορθολογισμός 
 ανθρώπινα δικαιώματα 
 κράτος δικαίου 
 κράτος πρόνοιας 
 σεβασμός στην πολυμορφία: Το σύνθημά της είναι: «ενότητα στην πολυμορφία».  

 
Πολιτότητα 
Ο όρος αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός νέου παγκόσμιου πολίτη, ο οποίος θα 
χαρακτηρίζεται από νέες αρετές, ώστε να μπορεί να συμβιώνει με τους συνανθρώπους 
του στη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία. 

 
 
 
 
 

 
 

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 
 
Βασικοί σκοποί 
«Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας  
πολυπολιτισμικής κοινωνίας».  
 
«Στο πνεύμα της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, που προβλέπεται στο 
άρθρο 726 της Συνθήκης του Maastricht,θα πρέπει να καλλιεργούνται η εθνική και 
πολιτισμική ταυτότητα» 
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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Εθνική παιδεία-μέσα Σκοποί-αποτελέσματα 

 
Πρόγραμμα σπουδών-δραστηριότητες 

 
Κλασσική παιδεία 

Μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 
Αρχαία Ελληνική γραμματεία 

Νεοελληνική λογοτεχνία 
Γεωγραφία 

Ιστορία της Ελλάδας 
Μελέτη ιστορικών μνημείων 

Επισκέψεις ελληνικών  αρχαιολογικών τόπων και 
μουσείων 

Σχολικές εκδρομές 
Εθνικές γιορτές 

Παρακολούθηση Νεοελληνικού θεάτρου 
 

Αρχαία Ελληνική γλώσσα 
Νεοελληνική γλώσσα 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
 

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 
 

Α. 
Διδασκαλία της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 

,ιστορίας, πολιτισμού 
Ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής 

μαθητών ( Comenius, Erasmus κ.λπ .) 
Εκδρομές σε Ευρωπαϊκές χώρες 

Εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Β. 
Κατάρτιση(γνώσεις σχετικά για την Ε.Ε και 

κοινοτικά όργανα) 
 
 
 

Γ. 
Γνώση των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου 

πολίτη 
 

Η μετάδοση γνώσεων και αξιών που 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό έθνος 

Διαφύλαξη εθνικού χαρακτήρα της παιδείας 
Γνώση της εθνικής ταυτότητας - Εθνική 
αυτογνωσία 
Διαμόρφωση εθνικής συνείδησης 
Τόνωση των δεσμών που συνέχουν (συνδέουν) 
διαχρονικά και συγχρονικά ένα έθνος 
Καλλιέργεια του αισθήματος της φιλοπατρίας 
Δημιουργική αξιοποίηση της πνευματικής 
κληρονομιάς 
Σεβασμό και  διαφύλαξη της παράδοσης 
Αποφυγή ξενομανίας και προγονοπληξίας 
Καλλιέργεια καθολικού ανθρωπισμού 
Προσήλωση στις κοινές αξίες 
 
Καλλιέργεια και διαφύλαξη της εθνικής γλώσσας 
Κοινωνικοποίηση-πολιτικοποίηση εμπέδωση της 
δημοκρατικής ιδέας 

Σκοποί-αποτελέσματα 
Η μετάδοση γνώσεων και αξιών 

 
Γνώση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
Καλλιέργεια και της ευρωπαϊκής συνείδησης 
πλάι στην εθνική 
Εξάλειψη της ιστορίας του μίσους 
΄Αμβλυνση των διαφορών 
Κατανόηση της πολιτικής, πολιτιστικής, 
κοινωνικής και εθνικής ζωής των άλλων κρατών-
μελών 
Αλληλογνωριμία των λαών 
Καλλιέργεια του αισθήματος της φιλίας και της 
συνεργασίας , αμοιβαία κατανόηση 
Εγκατάλειψη του μύθου περί ανωτερότητας του 
Δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού 
Εξάλειψη του εθνοκεντρισμού 
Καλλιέργεια της πολιτότητας 
 
Συνειδητοποίηση της ιδιότητάς τους ως 
Ευρωπαίων πολιτών 
Ενεργοποίηση- αναζήτηση συγκλίσεων 
Ευαισθητοποίηση για τα κοινά προβλήματα 

  Συνεργασία στη βάση των κοινών αξιών        
 
Αξιοποίηση δικαιωμάτων στις χώρες-μέλη της ΕΕ 
-Εκπαίδευση 
 -Εργασία-κατάρτιση 
 -Περίθαλψη 
 -Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό  δικαστήριο για  
  θέματα περιβάλλοντος ή παραβίασης των  
  ανθρωπίνων δικαιωμάτων 



ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ     
επιμέλεια: Μαρία Κάππου  

 

 4 

Εθνική παιδεία 
Ζητούμενα: σκοποί, αποτελέσματα, τρόποι 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 

 
Η μετάδοση γνώσεων και αξιών 

 
 

ΜΕΣΑ 
 

Κλασσική παιδεία 
Ανθρωπιστική εκπαίδευση 

 
Μελέτη του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού 
 
 
 
 
 

 
Αρχαία Ελληνική  γραμματεία  

 
 
 
 
 

Αρχαία Ελληνική  γλώσσα 
Νεοελληνική γλώσσα 

 
Ιστορία της Ελλάδας 

Μελέτη Ελληνικών μνημείων 
Επισκέψεις ελληνικών μουσείων 
Επισκέψεις αρχαιολογικών και 

ιστορικών τόπων 
Σχολικές εκδρομές 

Γεωγραφία της Ελλάδας 

Νεοελληνική λογοτεχνία 
Εθνικές γιορτές 

Παρακολούθηση Νεοελληνικού 
θεάτρου 

 
 
 
 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
 
 

 
με σκοπό τη διαφύλαξη του εθνικού 
χαρακτήρα της παιδείας 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
Συνειδητοποίηση της προσφοράς του 

Ελληνικού πολιτισμού στον 
Ευρωπαϊκό και οικουμενικό πολιτισμό 
Τόνωση των δεσμών που συνέχουν 
(συνδέουν) διαχρονικά και συγχρονικά 
το Ελληνικό έθνος 
Εγκατάλειψη του μύθου περί 
ανωτερότητας του Δυτικοευρωπαϊκού 
πολιτισμού 
 
Επαφή με τις Ελληνικές αξίες 
(ελευθερία, ορθολογισμός, 
δημοκρατία, ανθρωπισμός) 
Καλλιέργεια καθολικού ανθρωπισμού 
Αποφυγή της ξενομανίας 
 
Καλλιέργεια και διαφύλαξη της 
εθνικής γλώσσας 
 
Κατανόηση της εθνικής ταυτότητας 
Εθνική αυτογνωσία 
Διαμόρφωση εθνικής συνείδησης 
Καλλιέργεια του αισθήματος της 
φιλοπατρίας 
Σεβασμός και δημιουργική 
αξιοποίηση της πνευματικής 

κληρονομιάς 
Σεβασμός και διαφύλαξη της 
παράδοσης 
Προσήλωση στις κοινές αξίες 
(ανθρωπισμός, ελευθερία, 
ορθολογισμός, μέτρο, δημοκρατία, 
διάλογος, ελληνικές αισθητικές αξίες 
κ.λπ.) 
Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 
(ενεργητική συμμετοχή στα κοινά, 
επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη της 
δημοκρατίας. 
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 Ο ρόλος της παιδείας στην εθνική άμυνα 

 
 

Η έννοια της «εθνικής άμυνας» είναι μια σύνθετη έννοια που 

περιλαμβάνει κάθε μορφή υπεράσπισης ενός έθνους έναντι επιβουλών και 

διεκδικήσεων που  άμεσα ή έμμεσα  απειλούν την ύπαρξη, την επιβίωση και 

την ακεραιότητά του. Κάθε αντίσταση και αγώνας, ένοπλος ή ηθικός, εναντίον 

έμπρακτης ή επαπειλούμενης αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, 

της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας ενός έθνους συνιστά την εθνική άμυνα. 

Δεν είναι δε τυχαίο ότι η έννοια της άμυνας έχει συνδεθεί με την 

έννοια τού έθνους (μιλούμε για εθνική άμυνα), αφού η άμυνα αναλαμβάνεται 

και ασκείται κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας, για να 

διαφυλαχθούν τα ιερά και τα όσια τα οποία συνιστούν ένα έθνος: η πατρίδα, η 

θρησκεία, η οικογένεια, οι θεσμοί, η ελευθερία, η δημοκρατία, η παιδεία, ο 

πολιτισμός. Η εθνική άμυνα απλώνεται και σκεπάζει όλα όσα ενσαρκώνει ο 

ιστορικός βίος ενός έθνους, η εθνική του υπόσταση, η ταυτότητά του ως έθνους. 

Γι' αυτό και η άμυνα τού έθνους, η εθνική του άμυνα, έχει μεν ως επίκεντρο 

και ως αιχμή το ένοπλο τμήμα της εθνικής άμυνας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά 

επεκτείνεται και σε μια ηθική και πνευματική άμυνα η οποία περιβάλλει, 

συμπληρώνει και εμπνέει την εθνική άμυνα. Αυτή τη μορφή εθνικής άμυνας 

υπαγορεύει η εθνική συνείδηση, ό,τι ενώνει όλους τους πολίτες: η κοινή 

πατρίδα, η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη, η κοινή ιστορία, τα 

κοινά ήθη και έθιμα, η κοινή νοοτροπία, οι κοινές αξίες, ο κοινός πολιτισμός. 

Ό,τι με μια λέξη, στην περίπτωση της Ελλάδος, θα μπορούσε να ονομασθεί 

ελληνική παιδεία και ελληνική συνείδηση. 

Η προσφορά ελληνικής παιδείας στους νέους και η καλλιέργεια στις 

ψυχές τους ελληνικής συνείδησης συνιστά την εθνική μας παιδεία. Δεν 

νοείται δε εθνική άμυνα που δεν πηγάζει, δεν τροφοδοτείται και δεν εμπνέεται 

από μια εθνική παιδεία, από μια παιδεία που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της 

προσωπικότητας τού παιδιού, ώστε να αποτελέσει συνειδητό και υπεύθυνο 

πολίτη μιας ελεύθερης και δημοκρατικής χώρας, της οποίας την ανεξαρτησία, 

την ακεραιότητα και τους δημοκρατικούς θεσμούς να αισθάνεται από μόνος του 

την ανάγκη και να θεωρεί τιμή του να υπερασπίσει, αν και όποτε χρειαστεί. 

Η εθνική άμυνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις, με το στράτευμα και τη 

στράτευση, προετοιμάζει τους πολίτες να υπερασπισθούν την πατρίδα με τα 

όπλα. Η εθνική παιδεία, με την καλλιέργεια τού πνεύματος, τού ήθους και 

τού φρονήματος των νέων μέσα από την Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, τούς 

προετοιμάζει ηθικά και πνευματικά να καταλάβουν τί σημαίνει υπεράσπιση της 

πατρίδας, ποιες αξίες και ποια ιδανικά έχουν χρέος να υπερασπίσουν όταν 

χρειαστεί να πολεμήσουν, και γιατί πρέπει  έστω και με κίνδυνο της ζωής τους  

να αγωνιστούν γι' αυτά. Ο σκοπός της εθνικής παιδείας, δηλ. της παιδείας 

που παρέχεται στη σχολική εκπαίδευση, είναι διττός: α) να διδάξει γνώσεις, 

να εφοδιάσει δηλ. τους μαθητές με πληροφορίες σε διάφορους κλάδους τού 
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επιστητού και να αναπτύξει τη γνωστική και νοητική δύναμη τού νέου, ώστε να 

ενεργεί και να σκέπτεται σωστά και δημιουργικά· β) (που ενδιαφέρει το θέμα 

μας) να καλλιεργήσει την ψυχή και το πνεύμα τού νέου, να τού εμπνεύσει 

αξίες και ιδανικά, να τού δώσει αρχές, να τού δείξει μορφές συμπεριφοράς και 

αυτοπειθαρχίας, να τού ξυπνήσει ευαισθησίες ηθικές, κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές. Ειδικότερα, έργο της εθνικής παιδείας είναι να μυήσει τον νέο 

στη γλώσσα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της πατρίδας του, στην 

πίστη, στις τέχνες και στα γράμματα και, γενικότερα, στον πολιτισμό, 

που προσδιορίζει την εθνική του ταυτότητα, την εθνική φυσιογνωμία 

της χώρας του και την εθνική ιδιοπροσωπία του λαού στον οποίον 

ανήκει. Και ο μεν στόχος της γνωστικής και νοητικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται 

κυρίως με τα γνωστικά μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, 

πληροφορική κ.λπ.), ενώ ο στόχος της πνευματικής και εθνικής γενικότερα 

καλλιέργειας και αγωγής επιτυγχάνεται κυρίως με τα εθνικά λεγόμενα 

μαθήματα (γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, θρησκευτικά, γεωγραφία, 

πολιτισμός, παραδόσεις κ.λπ.). Στους δασκάλους της πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδίως 

τους φιλολόγους, εμπιστεύεται η Πολιτεία, η κοινωνία και το έθνος ολόκληρο 

την εθνική παιδεία των νέων, την εθνική εκπαίδευση των αυριανών πολιτών του. 

Αυτό και μόνο δείχνει τί βαρύτητα δίδεται στο Σχολείο και τί βάρος 

εναποτίθεται στους ώμους των εκπαιδευτικών, των δασκάλων των Σχολείων μιας 

χώρας, των ανθρώπων που θα οδηγήσουν εξ απαλών ονύχων τους νέους να 

αποκτήσουν εθνική συνείδηση. Γι' αυτό και ο ρόλος του δασκάλου  του 

αληθινού δασκάλου και όχι του απλού διδάσκοντος  σφραγίζει την εθνική 

Παιδεία και προσδιορίζεται ως λειτούργημα. Γι' αυτό και ο ρόλος των 

Πανεπιστημίων που καταρτίζουν τους δασκάλους και των δύο βαθμίδων της 

Παιδείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθοριστικός θα έλεγα της εθνικής 

παιδείας. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη της Πολιτείας, η οποία 

επιλέγει, καταρτίζει, οργανώνει και ελέγχει το σύστημα λειτουργίας της εθνικής 

παιδείας. Εθνική Παιδεία και Εθνική Άμυνα, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 

τους, αφού δεν μπορεί να υπάρξει η μία χωρίς την άλλη, συνιστούν τον κορμό 

της εθνικής πολιτικής μιας χώρας και βασική προϋπόθεση για την εθνική της 

ανεξαρτησία, εδαφική και πνευματική. 

 

Γ. Μπαμπινιώτης, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 7.1.2001 
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Οι κοινές ρίζες των Ευρωπαίων-διαφορές/αντιφάσεις 

 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
Προβλήματα- Διαφορές 

Παρελθόν-1945 
Ιστορικές συγκρούσεις, εχθρότητες 

 
 

Διαφορετικοί  
λαοί, πολιτισμοί, παραδόσεις, 

γλώσσες, μια ατέλειωτη πολυμορφία. 
Υπάρχουν τόσα στοιχεία που 

διαφοροποιούν τον ένα Ευρωπαίο από 
τον άλλο, για παράδειγμα τον Γάλλο 

από τον Γερμανό 
 

Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
Ετερογενές σύνολο κρατών 

Γλώσσα, παραδόσεις, αντιλήψεις, 
νοοτροπίες 

Υπεροχή των Κεντροευρωπαίων 
(Αυταρχισμός-ρατσισμός) 

Μεσογειακός πολιτισμός 
Διαφορά Βορρά-Νότου 

 
 

Ενοποιητικά στοιχεία 
1957-σήμερα 
Προσπάθεια ειρηνικής συνύπαρξης-
συγκρότηση της Ε.Ε. 
 
Υπάρχουν όμως και πολλά που τους 
ενώνουν και τους κάνουν 
«διακριτούς» από τον υπόλοιπο κόσμο. 
 
 
 
 
Κοινές ρίζες-πολιτισμικές 
καταβολές 
Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός 
Ρωμαϊκός πολιτισμός 
Χριστιανισμός 
Αναγέννηση 
Διαφωτισμός 
Κοινές ευρωπαϊκές αξίες 
Πρόκειται για τις κοινές αξίες της 
ευρωπαϊκής πολιτισμικής 
κληρονομιάς: δημοκρατία, ελευθερία, 
κοινωνική δικαιοσύνη,  ανθρωπισμός, 
ορθολογισμός 
ανθρώπινα δικαιώματα,κράτος 
δικαίου, κράτος πρόνοιας 
Σεβασμός στην πολυμορφία 
Το σύνθημά της είναι: «ενότητα στην 
πολυμορφία». Η Ε.Ε. δεν καταργεί 
ούτε υποκαθιστά τις εθνικές 
ταυτότητες. Αντίθετα, τις συμπληρώνει 
και τις εμβαθύνει. 
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Αναλυτικά 
 
Από την Ευρώπη ξεκίνησε η δημοκρατική προσπάθεια ανάπτυξης και 
ολοκλήρωσης του ανθρώπου με τη δημιουργία πολιτισμού. Αφετηρία της 
υπήρξε η αρχαία ελληνική σκέψη, ο ελληνικός πολιτισμός. Άλλωστε, η λέξη 
Ευρώπη είναι ελληνική. Ελλάδα, λοιπόν, και Ευρώπη είναι έννοιες αλληλένδετες. Η 
Ευρώπη ως πολιτιστική έννοια γεννήθηκε στην Ελλάδα και Ελλάδα χωρίς Ευρώπη, 

όπως και το αντίθετο, δε νοείται. 
      Και σε άλλες περιοχές αναπτύχθηκαν πολιτιστικά συστήματα αξιών και θεσμών. 
Κανένα όμως εκτός από αυτό που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, με αφετηρία την 
ελληνική σκέψη και εμπλουτισμένο με τη ρωμαϊκή και χριστιανική, δεν 
έβαλε ως βασικό του στόχο το σεβασμό και την ολοκλήρωση του ανθρώπου, 
μέσα από την ελεύθερη έκφραση και δράση του. Χαρακτηριστικό της Ευρώπης 
είναι ο πλουραλισμός και η ποικιλομορφία των ιδεών.  
       Ετσι, παράλληλα με το σεβασμό και την ελευθερία του ατόμου καλλιέργησε 
τον ολοκληρωτισμό, το φασισμό και τον κομμουνισμό. Φρόντισε τη δημοκρατία, 
αλλά γνώρισε και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπήρξε, κατά συνέπεια, ένας 
χώρος «δημιουργικής αντίφασης». Παρά τις κοινές πολιτιστικές ρίζες, η ιστορία της 
Ευρώπης ως το 1945 είναι γεμάτη από αιματηρές συγκρούσεις.  
        Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά επικρατεί ειρήνη και σταθερότητα. 
Εξαιρέσεις αποτελούν η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο (1974) και η πρόσφατη 
εμφύλια γιουγκοσλαβική διαμάχη. ΄Ενας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που 
συντέλεσαν στην ειρηνική συνύπαρξη των ευρωπαϊκών λαών, είναι αναμφισβήτητα η 
προώθηση της ενοποίησής τους. 
 Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.), αποφάσισαν να θέσουν τέρμα 
στους πολέμους και να αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας για την επίλυση των 
προβλημάτων και την προαγωγή των κοινών στόχων και συμφερόντων.  
[…] Απώτερος σκοπός είναι η εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
ομοσπονδιακές βάσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Αυτό σε καμιά 
περίπτωση δε σημαίνει την εξαφάνιση των εθνικών κρατών ούτε την εξάλειψη των 
εθνικών πολιτιστικών ταυτοτήτων. Η Ένωση προβάλλεται αναγκαία, γιατί σήμερα 
κανένα εθνικό κράτος δεν μπορεί από μόνο του να επιλύσει τα περίπλοκα 

προβλήματα (οικονομία, περιβάλλον, τεχνολογία, ναρκωτικά, μετανάστευση 
κ.ά.).Αυτή, κατά συνέπεια, θα συμβάλει στην εμπέδωση της ειρήνης και στη 
μεγιστοποίηση της ευημερίας. (Π. Ιωακειμίδη, Η «Αντίφαση της Ευρώπης» και η 
δυναμική της Ενοποίησης, Θέματα Ιστορίας, Β΄Ενιαίου Λυκείου, μάθημα 
επιλογής, σελ. 159-160) 
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Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 
 
 
Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση διαπαιδαγωγεί τους μαθητές έτσι ώστε να 
αποκτήσουν νέες αξίες και να υιοθετήσουν διαφορετικές στάσεις: 

 
Ζητούμενα: Αναγκαιότητα-αποτελέσματα 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 
 

 
Ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση 
Η διάχυση γνώσεων μέσω ποικίλων 

μαθημάτων (ιστορία, λογοτεχνία, 
γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες) 

σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες, την 

ευρωπαϊκή ταυτότητα, τον 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΜΕΣΑ 
 

Ανθρωπιστική Παιδεία 
Διδασκαλία της Ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας  
ιστορίας 

Ειδικότερα, η διδασκαλία της 
Ιστορίας επιβάλλεται να 

περιλαμβάνει πληροφορίες για την 

εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 
όπως αυτός διαμορφώθηκε στη 
διαδρομή των αιώνων από την 

ελληνική κλασική αρχαιότητα, τον 
ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, 

την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό μέχρι 
και τη σύγχρονη πολιτισμική 

πραγματικότητα. 
Η αισθητική αγωγή είναι αναγκαίο 

να αποβλέπει στην επαφή και 
τη γνωριμία με το έργο, τα πνευματικά 

και καλλιτεχνικά ρεύματα- 
παλαιότερα και σύγχρονα- που 

σημάδεψαν την πορεία του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

 
με σκοπό την κατανόηση της 
Ευρωπαϊκής ταυτότητας και κατ’ 
επέκταση τη διαμόρφωση  
ευρωπαϊκής συνείδησης 
Δηλ.  οι πολίτες κάθε χώρας αποκτούν 
πέρα από την εθνική και μια 
ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία 
βασίζεται  
Α)στην επίγνωση των κοινών τους 
πολιτισμικών καταβολών 
Β) στη συνειδητοποίηση των κοινών 
τους στόχων και προβλημάτων 
Γ) στην επίγνωση των κοινών τους 
αξιών και  δεσμών  
-Πολιτιστικά 
-Ιστορικά 
-Θρησκευτικά 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η μετάδοση γνώσεων και αξιών 
εκτίμηση των μαθητών για τις 
ευρωπαϊκές αξίες γενικά και ιδιαίτερα 
τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες, 
όπως είναι η ανεκτικότητα και η 
ισότητα. 
Κατανόηση του ρόλου του Αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού στην 
Αναγέννηση της Ευρώπης 
Κατανόηση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού διαφωτισμού για τον 
Νεοελληνικό διαφωτισμό 
Αλληλογνωριμία των λαών 

  Αμοιβαία κατανόηση 
΄Αμβλυνση των διαφορών 
Εξάλειψη της ιστορίας του μίσους 

  Αναζήτηση συγκλίσεων 
Προσέγγιση των ανθρωπιστικών αξιών 
Εμπέδωση της ειρήνης 
Εμπέδωση των δημοκρατικών ιδεωδών 
Συνειδητοποίηση του ρόλου των 
Ευρωπαϊκών επαναστάσεων για την 
κατάκτηση των ανθρωπίνων 
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Η προβολή της ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής κληρονομιάς μπορεί 

να επεκτείνεται και να συμπληρώνεται 
με επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία 

και χώρους τέχνης. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ενίσχυση των προγραμμάτων 
ανταλλαγής μαθητών ( Comenius, 

Erasmus κ.λπ .) 
Εκδρομές σε Ευρωπαϊκές χώρες 

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν 
σε ευρύτερες δραστηριότητες, σε 

συνεργασία με πολιτιστικά ιδρύματα, 
με ευρωπαϊκά σχολεία ή μέσω 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 
 

Κατάρτιση-γνώσεις σχετικά για 
την Ε.Ε 

Οι μαθητές επιβάλλεται  να 
εξοικειώνονται  με τους θεσμούς, τα 

όργανα και τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ως 

ευρωπαίοι πολίτες να έχουν 
κοινό μέτρο επιλογών και δράσης. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

δικαιωμάτων 
Εξάλειψη του εθνοκεντρισμού και του 
ρατσισμού 
Καλλιέργεια του αισθήματος της 
φιλίας και της συνεργασίας 
Κατανόηση της πολιτικής, 
πολιτιστικής, κοινωνικής και εθνικής  
ζωής των άλλων κρατών-μελών 
Σεβασμός και  αποδοχή της 
πολιτισμικής ετερότητας του άλλου 
και αρμονική  
συμβίωση σε πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  
  

 
 Με την άμεση εμπειρία συνειδητοποιεί 

την πλούσια ποικιλομορφία της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
Κατανοεί  τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα που διευκολύνει την 
πολιτιστική σύμμειξη, την ανταλλαγή 
διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων 
 
 
 
Ο μαθητής υπερβαίνει το στενό 
πλαίσιο της κοινότητάς του και 
ενημερώνεται για τις Ευρωπαϊκές και 
διεθνείς εξελίξεις . 
Με την έγκυρη πληροφόρηση για τις 
κοινωνικές, πολιτικές και διοικητικές 
δομές των ευρωπαϊκών χωρών  
κατανοεί τις τρέχουσες εξελίξεις, η 
κατανόηση των οποίων τον βοηθά να 
ερμηνεύει  και τις εξελίξεις στη χώρα 
του, λόγω της αλληλεξάρτησης των 

λαών. 
Κατανοεί τόσο τις  συνέπειες  των 
οργανισμών των ιδρυμάτων και των 
ιδεών που συμβάλλουν στην ευρύτερη 
ενότητα και συνεργασία για την 
αντιμετώπιση της σύγκρουσης και της 
διάστασης. 
Ευαισθητοποίηση για τα κοινά  
προβλήματα 
Ενεργοποίηση 
Κάνει τους μαθητές ικανούς να  
δεχτούν τις ευθύνες που έχουν ως 
Ευρωπαίοι πολίτες και να αναπτύξουν  
εποικοδομητικές στάσεις για επείγοντα 
καίρια σύγχρονα θέματα, όπως είναι  
ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα  
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Γνώση των δικαιωμάτων του 
Ευρωπαίου πολίτη 

 
 
 
 
 

 
 Προπαρασκευή έναντι του 

ανταγωνισμού 
(μορφωτικό επίπεδο-κριτική 

ικανότητα-αυτοεκτίμηση 
Εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών 

 
 
 

 
 

σ’ ολόκληρο τον κόσμο 
Προθυμία και εκδήλωση ενδιαφέροντος  
για συνεργασία στα πλαίσια της  
Ευρώπης των πολιτών 
Αναπτύσσει στους μαθητές την 
αντίληψη της αξίας του να ζουν σε μια 
πλουραλιστική κοινωνία και να 
αντλούν δύναμη από τα κινήματα τους 
οργανισμούς και τις φιλόδοξες απόψεις 
που προωθούν την ενότητα στην 
Ευρώπη. 
 

 -Εκπαίδευση 
 -Εργασία-κατάρτιση 
 -Περίθαλψη 
 -Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό  
   δικαστήριο για θέματα περιβάλλοντος  
   ή παραβίασης των ανθρωπίνων  
   δικαιωμάτων 
 
Η ανάπτυξη κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων αναγκαίων 
για συμμετοχή στις σύγχρονες 
κοινωνικές εξελίξεις. 
Ανταγωνιστικότητα στο χώρο της 
εργασίας  
Μιλά μια τουλάχιστον ευρωπαϊκή 
γλώσσα εκτός από τη μητρική του σε 
επίπεδο που να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική επικοινωνία με τους 
Ευρωπαίους 
 

 
 
 
H ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στη διδακτική πράξη δεν πρέπει  να γίνεται 
σε βάρος των σκοπών που θέτει το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε να βρίσκεται σε 

αντίθεση με τις πολιτιστικές, ηθικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες κάθε λαού 
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Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
Το προφίλ του αυριανού πολίτη έχει σημαντικά  διαφοροποιηθεί και νέες 
δεξιότητες, στάσεις και γνώσεις πρέπει να οικοδομηθούν με βάση τους 
πυλώνες: 
-πώς να αποκτήσει γερή γενική παιδεία με τεχνολογικό γλωσσικό μαθηματικό και 
επιστημονικό περιβαλλοντικό αλφαβητισμό  
-πώς να μαθαίνει δια βίου  
-πώς να πράττει, να συνεργάζεται και να ενεργεί σε νέο περιβάλλον αναπτύσσοντας   
την έρευνα, το επιχειρησιακό πνεύμα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία 
-πώς να υπάρχει στοχαζόμενος κριτικά και αυτοπραγματώνοντας τις δυνατότητες, 

κλίσεις και ενδιαφέροντά  του 
-πώς να συνταιριάσει αρμονικά την εθνική και προσωπική του συνείδηση με τη 
συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση  

 Αντισταθμιστική αγωγή και εκπαίδευση 

 Συμβατότητα των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 

 Κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών  
 

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 21ΑΙ. 

 
Α. Θα πρέπει κατά τη μαθησιακή διαδικασία  

 Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κοινωνική, πολιτιστική εθνική και 
εκπαιδευτική απόκλιση των μαθητών 

 Να οργανώνει δυναμικά  μαθησιακά περιβάλλοντα και να διευκολύνει τη 
μάθηση για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές  

 Να ενσωματώνει την τεχνολογία στη διδακτική διαδικασία 
 Να προωθεί την επαγγελματική του ανάπτυξη δια-βίου 
 Ο Ευρωπαίος εκπαιδευτικός να μιλά περισσότερες από μια ευρωπαϊκές 

γλώσσες και να μπορεί να διδάσκει σε μια γλώσσα άλλη από τη μητρική του 
και να είναι σε θέση να ζει και να συνεννοείται σε χώρα με διαφορετική γλώσσα 
από τη  δική του 

Β.  Να προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών για την κοινωνία  
     της γνώσης ούτως ώστε ο μαθητής.... 

 να αναπτύξει κίνητρο για μάθηση πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση  

 να μαθαίνει πώς να μαθαίνει  

 να επεξεργάζεται πληροφορίες με κριτικό βλέμμα  

 να αλφαβητιστεί τεχνολογικά  

 να αναπτύξει δημιουργικότητα και καινοτομική ικανότητα 

 να αναπτύξει επιχειρησιακό πνεύμα 

 να εργάζεται και να συνεργάζεται με άλλους  

 να επικοινωνεί αποτελεσματικά  
 
Γ. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτότητας (citizenship) των μαθητών  

 να ζουν σε πολυπολιτισμική ανεκτική και μη αποκλεισμική κοινωνία 

 να αναπτύξουν θετική στάση και δράση για περιβαλλοντικά θέματα  

 να εργάζονται για την ισότητα των φύλων στην οικογένεια, την εργασία και την 
κοινωνία (ευρωπαϊκές αξίες και στόχοι) 
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 να ζουν ως Ευρωπαίοι πολίτες 

 να οργανώνουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους στα πλαίσια μιας 
αυξανόμενα διεθνοποιημένης αγοράς εργασίας 
 

Δ. Ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας 
Ο εκπαιδευτικός να έχει τις στάσεις και τις γνώσεις ώστε να εργάζεται πέρα από 
το  αναλυτικό πρόγραμμα και να συνδυάζει αρμονικά την εθνική με την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα 
 

Ε. Ευρωπαϊκή πολυπολιτισμικότητα 
Ο ευρωπαίος εκπαιδευτικός να έχει θετική σχέση με την κουλτούρα της χώρας 
του, να είναι ανοικτός απέναντι στις άλλες κουλτούρες και να γνωρίζει πώς να 

συμπεριφέρεται σε άλλες κουλτούρες με μη κυριαρχικό τρόπο. 
 

Στ.Ευρωπαϊκή επαγγελματοποίηση 
Οι ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί να έχουν την εκπαίδευση που τους καθιστά 
ικανούς να διδάσκουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και να είναι ικανοί να 
διδάσκουν διαθεματικά σε ευρωπαϊκή προοπτική. Να χρησιμοποιούν 
ερευνητικά δεδομένα για να εξηγήσουν επαγγελματικά θέματα και να διδάξουν 
και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να παρακολουθήσουν προγράμματα 
κοινά σε ευρωπαϊκά κράτη 
 

Ζ. Ευρωπαϊκή πολιτότητα 
Ο ευρωπαίος εκπαιδευτικός να συμπεριφέρεται ως ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή 
να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους πολίτες άλλων χωρών και να μοιράζεται 
αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της  
ελευθερίας  

 
Οι προηγούμενες προϋποθέσεις μπορούν να επιτευχθούν δίνοντας κίνητρα στον 
εκπαιδευτικό, όπως 

 ανοικτό σύστημα συντονισμού με ευκαιρίες ανταλλαγής επισκέψεων και 
συνεργασίας σε ευρωπαϊκές χώρες  

 σύνδεση της επιμόρφωσης με την ανάπτυξη σταδιοδρομίας  

 αύξηση αμοιβής και ανάληψη νέων ρόλων στη σχολική μονάδα 

 απόκτηση ευρωπαϊκών πιστοποιητικών προσόντων.  
Χρειάζονται γι’αυτό σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σε νέα θέματα, όπως 
πολυπολιτισμικότητα, πολιτότητα, ευρωπαϊκή διάσταση, διαθεματικότητα. Τέλος, 

είναι αναγκαίες οι ευκαιρίες επιμόρφωσης προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών με εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση μέσω της τεχνολογίας και των ανοικτών πανεπιστημίων.  
 
Πηγή www.diapolis.auth.gr/.../Ευρωπαϊκή%20διάσταση%20στην%20εκπαί. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.diapolis.auth.gr/.../Ευρωπαϊκή%20διάσταση%20στην%20εκπαί
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 
 
H ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με διάφορες μορφές και περιεχόμενο) ξεκίνησε πολύ 
νωρίς, ήδη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, προχώρησε δειλά και αποσπασματικά, 
πέρασε από διάφορα στάδια και υπό διαφορετικές ιστορικές συνθήκες, 
αμφισβητήθηκε, αναθεωρήθηκε, αλλά μπόρεσε και ωρίμασε βαθμηδόν στις 
συνειδήσεις των λαών και των ηγετών των χωρών της Ευρώπης. Έτσι έφτασε τελικά να 
αποτελεί σήμερα την αδιαμφισβήτητη και δυναμική πραγματικότητα που είναι 
γνωστή ως «Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτή η ιστορική διάσταση, αυτή η διαδικασία 
συνειδησιακής ωρίμασης (που πόρρω απέχει από μια συμβατική, ευκαιριακή και 
συμπτωματική συμπόρευση), πρέπει να αποτελεί σταθερό σημείο επιστημονικής και 
ιδεολογικής αναφοράς για την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και την πορεία της 

ολοκλήρωσης αυτής της ιδέας. 
Εκπλήσσουν πραγματικά οι ομοιότητες (χωρίς να λείπουν βεβαίως και οι έντονες 
διαφορές) στα κίνητρα, στους σκοπούς και στις μορφές συμφωνίας που 
παρατηρούνται ανάμεσα στις συμπολιτειακές ενώσεις της ελληνικής και ρωμαϊκής 
αρχαιότητας αφενός και στη σύμπηξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. Είναι 
επίσης εκπληκτικό πόσο συνεκτικά λειτούργησε μια θρησκεία, ο Χριστιανισμός, με τις 
δικές του αξίες, στη συνένωση των νέων λαών που συνδιαμόρφωσαν στους 
μεσαιωνικούς χρόνους τις τύχες της Ευρώπης, αλλά και πόσες συγκρούσεις και 
θρησκευτικούς πολέμους προκάλεσε ο θρησκευτικός φανατισμός. Κι ωστόσο, η 
χριστιανική διδασκαλία από κοινού με τον ορθό λόγο και τους παραδοσιακούς 
θεσμούς τής ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας έφεραν κοντά τους λαούς της Ευρώπης 
μέσα από τη βαθμιαία συνειδητοποίηση κοινών αρχών και αξιών.  
Βεβαίως, όλους αυτούς τους αιώνες (από την αρχαιότητα μέχρι και όλον τον 
μεσαίωνα), οι φιλοδοξίες διαφόρων ηγετών και ηγεμόνων δυναστικών οίκων να 
επεκτείνουν την κυριαρχία τους σε ευρύτερες μάζες πληθυσμού και σε μεγαλύτερες 
γεωγραφικές εκτάσεις προκάλεσαν σφοδρές συγκρούσεις που τραυμάτισαν την 
ενότητα και κλόνισαν την ειρήνη στην Ευρώπη. Ουδέν, όμως, κακόν αμιγές καλού. Οι 
απώλειες σε ζωές, οι καταστροφές, οι ερημώσεις, οι ενοχές, η ανάγκη αποτροπής των 
συγκρούσεων οδήγησαν βαθμηδόν σε επιμέρους συμμαχίες και ενώσεις. Μετά δε από 
τα δεινά που επισώρευσαν στην Ευρώπη οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η ανάγκη για 
μια κοινή βάση αρχών, κανόνων και μορφών πολιτικής συμπεριφοράς που θα 
επέτρεπαν την υπέρβαση των αντιθέσεων και μια ουσιαστική συνένωση των 
Ευρωπαϊκών λαών οδήγησε σταδιακώς στο «πολιτικό θαύμα» της Ενωμένης Ευρώπης 
που βιώνουμε σήμερα. Μεγάλες πολιτικές μορφές της Ευρώπης συνέλαβαν και 
πραγματοποίησαν το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο Robert Schuman, o Jean 

Monet, o Paul Henri Spaak, αλλά και ο Charles de Gaulle, o Winston Churchill, o 
Konrad Adenauer και πολλοί άλλοι. Για την Ελλάδα, η πολιτική φυσιογνωμία που 
συνέλαβε και αγωνίστηκε σκληρά για την ένταξη της Ελλάδος στην Ενωμένη Ευρώπη 
υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Την πολιτική του συνέχισε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου και, με ιδιαίτερη επιτυχία, ο Κώστας Σημίτης.  
Έχει λεχθεί ότι η Ευρώπη είναι «η ήπειρος των αντιφάσεων». Ωστόσο, η Ευρώπη των 
αντιφάσεων - των συνενώσεων δηλαδή αλλά και των συγκρούσεων, της χριστιανικής 
αγάπης αλλά και των θρησκευτικών πολέμων, της δημοκρατίας αλλά και των 
ολιγαρχικών έως και φασιστικών καθεστώτων, της ειρήνης αλλά και των άγριων 
πολέμων, τού πιο σημαντικού πολιτισμού στις τέχνες και στα γράμματα αλλά και ενός 
φάσματος ασύλληπτης βαρβαρότητας - αυτή η Ευρώπη των αντιφάσεων είναι και αυτή 
που κατόρθωσε, περνώντας από πολλά στάδια εξέλιξης, να φθάσει στην Ενωμένη 
Ευρώπη των αρχών τού 21ου αιώνα, στην Ευρώπη των 25 με μια σταθερή πορεία 
προς την ολοκλήρωση.  
H ιστορικότητα της ιδέας της Ευρώπης από κοινού με τη γνώση των σφαλμάτων, των 
αδυναμιών και των αποτυχιών τού παρελθόντος μπορούν να βοηθήσουν σε ακόμη 
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μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει 
κάποτε να διδαχθεί και στα σχολεία της Ευρώπης για να εδραιωθεί στις ψυχές των 
νέων ανθρώπων. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για μια ποιοτική ένωση των ευρωπαϊκών 
χωρών, η οποία θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών, τη γλώσσα, την 
παράδοση, την ιδιοπροσωπία κάθε ευρωπαϊκού λαού, την πολιτισμική πολυμορφία 
της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα καλλιεργεί, θα βαθαίνει και θα αναδεικνύει ό,τι 
ενώνει τους Ευρωπαίους και ό,τι τους διακρίνει ιστορικά από άλλους σύγχρονους 
πολιτισμούς.  
Ο καίριος χώρος για τη συνειδητοποίηση της ουσίας της Ενωμένης Ευρώπης και για 
μια ποιοτική βίωση αυτής της ουσίας είναι - μη το ξεχνάμε - ο χώρος της Παιδείας. Οι 
ιδέες, οι αρχές και οι αξίες περνούν μέσα από την Εκπαίδευση, τη σχολική και την 
ανώτατη. Εκεί φύονται, καλλιεργούνται, συνειδητοποιούνται, αποκτούν βάθος, ουσία 

και συνέχεια. H ευρωπαϊκή διάσταση της Παιδείας πρέπει να αρχίσει από τα 
Πανεπιστήμια, στην κατάρτιση των αυριανών εκπαιδευτικών της Γενικής 
Εκπαίδευσης, για να περάσει σωστά, ουσιαστικά και διαθεματικά στη μόρφωση και 
διαμόρφωση των αυριανών πολιτών της Ενωμένης Ευρώπης. Θεωρώ, μάλιστα, 
ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης έχουν πεισθεί και 
ενθαρρύνουν συστηματικά τη διακινητικότητα (mobility) των φοιτητών, τη μετάβαση 
και φοίτησή τους (για μερικά εξάμηνα και με αναγνώριση αυτής της φοίτησης) σε 
άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κι αυτό σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο. Όπως είναι σημαντική και η δυνατότητα - που αρχίζει να διαφαίνεται - 
απόκτησης κοινών πανεπιστημιακών πτυχίων ή και μεταπτυχιακών τίτλων. H 
συμφοίτηση και συνεργασία των νέων σ' ένα κατ' εξοχήν πνευματικό πεδίο που είναι η 
κατάκτηση της επιστήμης δημιουργεί τους καλύτερους όρους για μια ποιοτική βίωση 
της Ένωσης.  
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ  (Από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ , 2004) 

 

Ευρωπαϊκή και εθνική ταυτότητα (Από τον ημερήσιο τύπο, διασκευή) 

 
Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην 
Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, είναι επόμενο να επέρχονται ποικίλες 
ανακατατάξεις, σε κρατικό και διεθνικό επίπεδο, και να δημιουργούνται έντονοι 
προβληματισμοί για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον σχετικά με τις επερχόμενες 
εξελίξεις. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβληματίζονται καθώς διανύουν 
το μεταβατικό στάδιο της διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών τους. 

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται αποτελεί πρόκληση για όλους τους 
Ευρωπαίους, με την έννοια ότι οφείλουν, μέσα σε πνεύμα σύμπνοιας και καλής 
συνεργασίας, να διαμορφώσουν τη διαπολιτισμική Ευρώπη και τη νέα εικόνα του 
Ευρωπαίου πολίτη, πίσω από την οποία θα βρίσκεται σε σταθερό υπόβαθρο η 
ταυτότητα του πολίτη κάθε κράτους. Η σχέση των διαφόρων πολιτισμών που 
υπάρχουν στην Ευρώπη και ο εντοπισμός των κοινών στοιχείων τους απασχολούν 
έντονα τους ερευνητές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η συμπόρευση διαφόρων πολιτισμών 
μέσα στην Ευρώπη θα οδηγήσει τελικά σε μια σύνθεση που θα φέρει ακόμα πιο κοντά 
τους Ευρωπαίους πολίτες. 
Η πολιτιστική πολυμορφία είναι επιθυμητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγεί σε 
εντάσεις και διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. Αντίθετα, ο κίνδυνος του μαζικού 
πολιτισμού και της διαμόρφωσης ομοιόμορφων τρόπων συμπεριφοράς των διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων, που επιβάλλουν σταδιακά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, είναι 
ήδη ορατός, καθώς υπάρχει η τάση παραμερισμού ή ακόμα και εξαφάνισης των 
πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Κύρια επιδίωξη της κοινής Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής πρέπει να είναι η καλλιέργεια του δημοκρατικού πολίτη, η οποία θα 
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στηρίζεται σε γνώσεις, αξίες και συνειδητούς τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στην 
πολιτεία και στα μεμονωμένα άτομα.  
Για το σκοπό αυτό μια από τις βασικές προϋποθέσεις είναι και η δημιουργία του 
κατάλληλου κλίματος στο σχολείο, στο οποίο πρέπει να εφαρμόζονται και να γίνονται 
σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαίδευση σχετικά με τα καθήκοντα και τα 
δικαιώματα του πολίτη, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ενήλικες, αποτελεί τη 
βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
 

 
1Ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Θέματα-

πληροφορίες 

Λογικές σχέσεις 

         

Η μειονεξία των Νεοελλήνων απέναντι στη Δύση και στον 

πολιτισμό  της  δεν είναι  φαινόμενο  τωρινό.  Είναι  μάλλον  

ένα  συλλογικό  υποσυνείδητο διαμορφωμένο  σε  ιστορική  

διαδρομή  τριών  τουλάχιστον  αιώνων. Ταπεινωμένος  ο  

Ελληνισμός  από  την  τουρκική  κατάκτηση,  βυθισμένος  

στη φτώχεια και την απαιδευσία, άρχισε να ταυτίζει τα «φώτα» 

του πολιτισμού και την πρόοδο με την οικονομική ανάπτυξη, 

τον πολιτικό φιλελευθερισμό και την τεχνολογική εξέλιξη της 

Δύσης. 
           

Σήμερα χρειαζόμαστε ξεχωριστή καλλιέργεια, ίσως και ειδικές

σπουδές, για να αποτιμήσουμε  το  εκπληκτικό  πολιτιστικό  

επίπεδο  εκείνου  του  ταπεινωμένου ελληνισμού:  Τη  λαϊκή  

αρχιτεκτονική,  την  εικονογραφία,  τους  κοινοτικούς  

θεσμούς, το ήθος της αγοράς, την οργάνωση των συντεχνιών,  

το τραγούδι και τη  μουσική  των  χρόνων  της  

τουρκοκρατίας.  Αλλά  κάποτε  αυτά  όλα θεωρήθηκαν  

υπανάπτυξη  και  βαρβαρότητα    σε  σύγκριση  με  τις  

μηχανές,  τα βιομηχανικά  προϊόντα,  τα  τσιμεντένια  

κιβούρια  της  μοντέρνας  στεγαστικής  

και τα «δικαιώματα του ατόμου» που παρήγαγε η Δύση. 
       

Έπρεπε να απειλήσει την ίδια τη ζωή μας αυτός ο «πολιτισμός»

 των δυτικών με τα  φαρμακερά  του  απόβλητα  και   με  τον  

απροκάλυπτο  εξανδραποδισμό  

της ανθρώπινης ύπαρξης  τον εξανδραποδισμό από τις 

ολοκληρωτικές ιδεολογίες ή  την  καταναλωτική  αλλοτρίωση  

του  ανθρώπου.  Μόνο  κάτω  από  αυτή  την απειλή  

αρχίσαμε  να  υποψιαζόμαστε  για  κάποια  άλλη  ποιότητα  

ζωής  που υπήρξε  στις  ιστορικές  μας  ρίζες.  Αρχίσαμε  να  

συγκρίνουμε  δειλά  και  

απορημένα την τεχνική της δικής μας παράδοσης,  που  

σέβεται  και  αναδείχνει και  «λογοποιεί»  το  φυσικό  υλικό,  

με  τη  βαρβαρότητα  

της καταναλωτικής βουλιμίας που βιάζει και νεκρώνει τη  
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φύση αποτιμώντας την μόνο οικονομικά. 

          Συγκρίνουμε  την  οργάνωση  της  κοινωνικής  ζωής  

τη  βασισμένη  στις προσωπικές  σχέσεις  και  το   ήθος  των  

προσωπικών   σχέσεων   με  τον  απρόσωπο ορθολογισμό  

των  συστημάτων  «γενικής  ευτυχίας».  Βλέπουμε  τις  

βυζαντινές μας  εικόνες  και  τη  βυζαντινή  μουσική  να  

γίνονται  μέτρο  αναφοράς  για  τη συνειδητοποίηση  του  

αποδιοργανωτικού  αδιεξόδου  της  δυτικής  τέχνης.  

Και ξέρουμε ότι στον τόπο μας αυτές οι εικόνες και αυτή η μο

υσική  ενδιέφεραν όχι τους  λίγους  ειδικούς,  αλλά  ήταν  

καθολική  απαίτηση  της  λαϊκής  ευαισθησίας  

ως το τελευταίο χωριό και μοναστήρι. 

      Άλλοι  από  μας,  λιγότερο  υποψιασμένοι,  αρχίζουν  

συγκρίνοντας  τις  αληθινές ανέσεις,  που  προσφέρει  η  

σοφή  κατασκευή  του  λαϊκού  κτίσματος  με  την  

εφιαλτική  ασχήμια  και  τον  πνιγμό  της  εργολαβιστικής  

βιομηχανοποιημένης «στέγης».  Αναζητούν  τη  νοστιμιά  των  

καρπών  της  γης  που  σώζει  η  μικρή,δίχως  βιομηχανικά  

λιπάσματα,  καλλιέργεια.  Ψάχνουν  για  χειροποίητα  

αντικείμενα  με  τη  σφραγίδα  της  προσωπικής  έμπνευσης  

και  δεξιοτεχνίας,  για να  γλιτώσουν  από  την  απρόσωπη  

ομοιομορφία  και  την   

κακογουστιά των προϊόντων της μηχανής. 
  

«Η μειονεξία των Νεοελλήνων» Χρήστος Γιανναράς 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο σε 100 ‐ 120 λέξεις. 
 
Β1. «Σήμερα χρειαζόμαστε ξεχωριστή καλλιέργεια, ίσως και ειδικές σπουδές, για να 
αποτιμήσουμε το εκπληκτικό πολιτιστικό επίπεδο εκείνου του ταπεινωμένου 
ελληνισμού.» Να σχολιασθεί η φράση (80-100 λ.) 
Β2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στο κείμενο; 
Β3. Με ποιον τρόπο είναι ανεπτυγμένη η τελευταία παράγραφος του κειμένου; 

Β4. Σε ποιο είδος κειμένου πιστεύετε ότι ανήκει το κείμενο που διαβάσατε; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Β5. Απαιδευσία, συλλογικό, υπανάπτυξη, ξέρουμε, ομοιομορφία: Να γράψετε τα   
αντώνυμα των λέξεων 
 
Γ. Παραγωγή Λόγου 
Διαβάσατε το κείμενο και με αφορμή τους προβληματισμούς του συγγραφέα 
αποφασίζετε να γράψετε ένα κείμενο για το περιοδικό του σχολείου σας, στο οποίο 
αφού τονίσετε τη σημασία των στοιχείων του  Ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη 
εποχή να αναφερθείτε στην αναγκαιότητα της εθνικής αγωγής στο σύγχρονο 
παγκοσμιοποιημένο κοσμο. 
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2ο ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θέματα-
πληροφορίες 

Λογικές σχέσεις 

Η νέα Ευρώπη χρειάζεται νέα μορφή εκπαίδευσης. Η όλο και 
στενότερη ένωση των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο αν οι πολίτες κατανοήσουν την πολιτική, 
πολιτιστική κοινωνική και οικονομική ζωή στα άλλα κράτη - 
μέλη. Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης αποτελεί, 
επομένως, αναπόσπαστο τμήμα της παιδείας των αυριανών 
Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, η προσπάθεια προσέγγισης λαών οι 
οποίοι έχουν τις ίδιες πολιτιστικές καταβολές, αλλά 
διαφοροποιούνται, λόγω ποικίλων συνθηκών, στον τρόπο 

έκφρασής τους, πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη κάποιες 
βασικές παραμέτρους. 
       Μια βασική παράμετρος είναι εκείνη του εθνικού 
χαρακτήρα κάθε χώρας. Το κοινό πρότυπο που αναζητά η 
Ευρώπη για να ενωθεί μέσω αυτού, δεν πρέπει να βρίσκεται σε 
αντίθεση μ’ εκείνο που υπαγορεύεται από τις ιδιαίτερες 
πολιτιστικές, ηθικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αξίες του κάθε 
λαού. Άρα, η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στη 
διδακτική πράξη πρέπει να γίνει διακριτικά και όχι σε βάρος των 
αρχικών σκοπών και στόχων που θέτει ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα. 
 Μια άλλη, εξίσου βασική παράμετρος, σχετίζεται με τη 
διδακτική πράξη. Οι επιζητούμενοι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει 
να υλοποιηθούν σεβόμενοι αφενός τα σύγχρονα παιδαγωγικά 
δεδομένα και αφετέρου τις κοινωνικές ανάγκες της εποχής. Η 
Ευρώπη, ως όλον, ως σύστημα αρχών και αξιών και όχι μόνο ως 
νομικό πρόσωπο ή οικονομικό όργανο, θα πρέπει να μελετηθεί 
μέσω διαφόρων πτυχών θεώρησής της.        
         Μια τέτοια θεωρητική θεμελίωση παραπέμπει σ’ ένα 
μοντέλο εισχώρησης και εφαρμογής της έννοιας «ευρωπαϊκή 
διάσταση» στη διδακτική πράξη και πρακτική, το οποίο βασίζεται 
κυρίως στη διάχυση όρων και ιδεών που σχετίζονται με το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, στα προγράμματα διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων. Η ευρωπαϊκή διάσταση, ως γνώση τόσο 
των κοινοτικών οργάνων και θεσμών όσο και των ιστορικών, 

πολιτιστικών, θρησκευτικών και γλωσσικών εκείνων στοιχείων 
που συνδέουν τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν μπορεί να νοηθεί ως 
αυτόνομα διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο. Σε μια τέτοια 
περίπτωση η διάσταση αυτή θα έχανε την έννοια και τη 
λειτουργικότητά της. Η διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης δεν 
μπορεί να αποτελέσει θέμα ιδιαίτερης διδασκαλίας. Η συνείδηση 
δεν διδάσκεται. Διαμορφώνεται. Η διαμόρφωση αυτή προκύπτει 
από την ευαισθητοποίηση διαφόρων πτυχών της προσωπικότητας 
και την προβολή των κατάλληλων παραμέτρων και θεωρείται 
επιτυχημένη, όταν συντρέχει και το ανάλογο διδακτικό κλίμα. 
Άρα, η ευρωπαϊκή διάσταση θεωρείται ως λειτουργικότερη και 
αποδοτικότερη, αν παρουσιαστεί και διδαχθεί ως σύνθετη έννοια 
μέσω διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.  
      Η διάχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στα αναλυτικά 
προγράμματα των μαθημάτων τα οποία διδάσκονται οι νέοι της 
Ευρώπης, φαίνεται να είναι ο πιο ασφαλής και αποτελεσματικός 
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τρόπος δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
Παρέχοντας στους μαθητές γνώσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κράτη - μέλη και τις κοινές καταβολές τους μέσα από 
μαθήματα όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Γλώσσα, οι 
Κοινωνικές Επιστήμες, πετυχαίνεται η προβολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως «όλου». Η κατανόηση της αδιαίρετης ενότητας του 
«όλου» θα οδηγήσει στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων 
Ευρωπαίων πολιτών. Σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
προετοιμασίας των πολιτών αυτών αποτελεί ο εκπαιδευτικός. 
Μόνο ο άρτια επιστημονικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός, ο 
οποίος διακατέχεται από τις αξίες της ελευθερίας και της 
ισότητας, θα μπορέσει να θέσει γερά θεμέλια για την Ενωμένη 

Ευρώπη και να «μυήσει» τους μαθητές του στους πνευματικούς 
θησαυρούς της. 
(Απόσπασμα συντομευμένο και διασκευασμένο από το βιβλίο 
του Αντ. Κ. .Δανασσή- Αφεντάκη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, τ. 
Γ΄ Σύγχρονες τάσεις της Αγωγής, Αθήνα 1995, σσ. 217-219.) 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Α.    Να γράψετε την περίληψη του κειμένου 25 Μ 
 
Β1. Μόνο ο άρτια επιστημονικά καταρτισμένος εκπαιδευτικός, ο οποίος διακατέχεται 

από τις αξίες της ελευθερίας και της ισότητας, θα μπορέσει να θέσει γερά θεμέλια 
για την Ενωμένη Ευρώπη και να «μυήσει» τους μαθητές του στους πνευματικούς 
θησαυρούς της. Να αναπτυξετε το περιεχόμενο της φράσης (περίπου 100 λέξεις) 

      15 Μ 
Β2. Να προσδιορίσετε τους τρόπους πειθούς που αξιοποιεί ο συντάκτης του κειμένου 

για να τεκμηριώσει τις επιμέρους θέσεις του και να κρίνετε την πειστικότητα της 
επιχειρηματολογίας του.10 Μ 

Β3. Να ονομάσετε το γραμματειακό είδος στο οποίο θα μπορούσε να ανήκει το 
συγκεκριμένο απόσπασμα και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με κριτήρια 
τη θεματολογία του, τη χρησιμοποιούμενη γλωσσική ποικιλία και το ύφος του, το 
σκοπό της σύνταξής του καθώς και τους πιθανούς αποδέκτες - αναγνώστες του. 

      10 Μ 

 
Γ1.    Μετέχοντας, ως εκπρόσωπος μαθητών Λυκείου, σε μια τηλεοπτική εκπομπή με 

θέμα «Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», αναγκάζεσθε να διερευνήσετε 
συστηματικά το αν και κατά πόσο το σημερινό Λύκειο συμβάλλει ικανοποιητικά 
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συνείδησης των Ελλήνων μαθητών προτείνοντας 
παράλληλα τους τρόπους εκείνους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί 
αυτό.Για το σκοπό αυτό να εκπονήσετε  μια εισήγηση/ομιλία έκτασης 500 λέξεων.  
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3ο ΚΕΙΜΕΝΟ Θέματα-

πληροφορίες 
Λογικές σχέσεις 

Ενόψει της νέας χιλιετίας, το ανθρώπινο γένος είναι 
υποχρεωμένο να σχεδιάσει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα 
και να διαμορφώσει τους όρους ενός νέου πολιτισμού. Και 
είναι υποχρεωμένο να το πράξει τούτο -επιτρέψτε μου να 
επισημάνω- όχι γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα και ο 
πολιτισμός του παρελθόντος απέτυχαν, αλλά δ ιότ ι  άλλαξε 
η κοινωνία. Τίποτε από όσα ο άνθρωπος μπορεί να σκεφθεί 
και να δημιουργήσει -αν πρόκειται να καταστεί βιώσιμο- 
δεν είναι δυνατό να υπάρξει ερήμην της κοινωνίας. 
Αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες; Αλλάζουν, επίσης, οι 
ιδέες, οι πεποιθήσεις, οι μορφές της τέχνης, οι 
επιστημονικές αντιλήψεις και ούτω καθεξής. 

Σήμερα η συζήτηση γ ια  την κοινωνική αλλαγή 
επικεντρώνεται στο αίτημα για συνεργασία και συνύπαρξη 
των λαών, στην προσπάθεια να οδηγηθούμε από ένα πλήθος 
μικρών και μεγάλων κοινωνικών συνόλων σε μια ενιαία 
κοινότητα ανθρώπων. Το πιο απτό και προχωρημένο δείγμα 
δημιουργίας στην εποχή μας μιας ευρύτερης από τον 
παραδοσιακό τύπο κράτους κοινωνίας είναι ασφαλώς η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εγχείρημα, βέβαια, δεν είναι νέο 
στην ιστορία. Τηρουμένων των αναλογιών, τόσο κατά το 
απώτερο όσο και κατά το πρόσφατο παρελθόν, 
επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν μεγάλοι κοινωνικοί 
σχηματισμοί. Έτσι, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος 
κατόρθωσε να συνενώσει πολλές κοινωνίες ανθρώπων σε ένα 
ενιαίο κράτος, ενώ μόλις τον περασμένο, αιώνα 
δημιουργήθηκαν οι συνασπισμοί της Σοβιετικής Ένωσης 
και της Γιουγκοσλαβίας. Η μοίρα όλων αυτών των 
προσπαθειών ήταν κοινή: κάποια στιγμή να διαλυθούν εις 
τα εξ ων συνετέθησαν. 

Εκείνο, ωστόσο, που χαρακτηρίζει την προσπάθεια 
δημιουργίας μιας ενιαίας κοινότητας ανθρώπων στην εποχή 
μας -και μπορεί να δικαιολογήσει την αισιόδοξη πεποίθηση 
ότι η συνένωση των ανθρώπων που οικοδομείται σήμερα δεν 
θα έχει την ίδια τύχη με τους κοινωνικούς συνασπισμούς 
του παρελθόντος- είναι ο τρόπος με τον οποίο συντελείται 
αυτή. Εν αντιθέσει προς το βίαιο, επαναστατικό και 
κατασταλτικό τρόπο, με τον οποίο επιχειρήθηκε κατά το 
παρελθόν η διαμόρφωση της νέας μορφής της κοινωνίας, 
σήμερα αυτή επιδιώκεται με συναινετικές διαδικασίες. Η 
συγκρότηση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ορισμένως, έχουν οικοδομηθεί -και συνεχίζουν να 
οριοθετούνται-μέσα από συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις 
και κοινές αποφάσεις. 

Όσο, όμως, και αν δικαιούται να αισιοδοξεί κανείς 
ότι με. τον ειρηνικό και συναινετικό αυτόν τρόπο η Ευρώπη 
οδηγείται σταθερά σε. μ ια  ενιαία κοινότητα πολιτών, δεν 
μπορεί παρά να τρέφει κάποια ανησυχία για το είδος της 
κοινωνίας που θα διαμορφωθεί και, ειδικότερα, για την 
πνευματική υφή της. Προσωπικά προβλέπω αφενός μεν ότι 
η σχεδιαζόμενη μορφή εκπαίδευσης, όσο και αν τυπικά θα 
καλύπτει ολόκληρη την κοινωνία της Ενωμένης Ευρώπης, 
στην πραγματικότητα θα αναδείξει μεγάλες ανισότητες. 
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αφετέρου δε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα οδηγηθεί σε 
μια προοδευτική άμβλυνση, που ενέχει τον κίνδυνο του 
εκφυλισμού τελικώς. 

Είναι λογικό, συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στην προοπτική μιας ενιαίας κοινωνίας πολιτών, να 
αναζητεί τη θέσπιση ενός κοινού τύπου εκπαίδευσης, όπως 
ως τώρα σε μια εθνική κρατική οντότητα, στην Ελλάδα 
λόγου χάρη,  ισχύε ι ,  το αυτό εκπαιδευτικό σύστημα σε 
όλη την επικράτεια της* δεν υφίστανται άλλοι νόμοι για την 
εκπαίδευση των πολιτών των Αθηνών, άλλοι νόμοι γ ια  την 
εκπαίδευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. άλλοι για την 
εκπαίδευση των πολιτών της Κρήτης και ούτω καθεξής. 

 

(Θεοδόσης Πελ ε γ ρ ι ν η ς.. 
«Ασκήσεις Φιλοσοφίας για τη ζωή,   και την τέχνη», 

εκδ. Ελλην ι κ ά Γ ρ ά μ μ α τα, (Διασκευή) 
 

  
 
Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας μια περίληψη του κείμενου που σας δόθηκε         
          (100-120λέξεις).Μονάδες 25 
 
 
Β1.   Να   αναπτύξετε   με    70-80    λέξεις    το   νόημα    του    παρακάτω   
         αποσπάσματος   του κειμένου: «Όσο όμως και αν δικαιούται ... για την  

        πνευματική υφή της». Μονάδες 10 
  Β2.   Να προσδιορίσετε το είδος του συλλογισμού που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 

στην πρώτη παράγραφο του κειμένου και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
Μονάδες 5 

  Β3.   Να  γράψετε   ένα   συνώνυμο   για   καθεμιά   από   τις   παρακάτω   λέξεις   
του   κε ιμένου:  απτό, εγχείρημα, συνασπισμός, συντελείται, ενέχει. 
Μονάδες 5 

Β4.     Να εντοπίσετε δυο σημεία του κειμένου στα οποία ο συγγραφέας κάνει   
μεταφορική χρήση της γλώσσας. Μονάδες 5 

Γ.       Να γράψετε μια επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας στην οποία να 
υποστηρίξετε την αναγκαιότητα καλλιέργειας παράλληλα της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής συνείδησης και να προτείνετε τρόπους με τους  οποίους μπορεί να 
συμβάλει σ’αυτή την κατεύθυνση το σχολείο.Μονάδες 50 

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Να αναπτύξετε το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος σε μια παράγραφο 60 - 70  
λέξεων: « … η σύγχρονη ζωή ανακατώνει τους λαούς, τους βοηθεί να καταλάβουν 
καλύτερα ο ένας τον άλλον, να διακρίνουν τα κοινά σημεία τους, να αποχτήσουν 
συνείδηση των δεσμών τους». Μονάδες 10  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει μια συνάντηση νέων από τις χώρες - μέλη της. Ως 
εκπρόσωπος της Ελλάδας έχετε αναλάβει να συντάξετε ένα κείμενο 500 – 600 λέξεων 
που θα εκφωνηθεί στη συνάντηση αυτή. Στην ομιλία σας να αναφερθείτε στα οράματα 
και στις αξίες που οφείλει να μεταδίδει η ευρωπαϊκή εκπαίδευση στους νέους, ώστε 
παράλληλα με τη διατήρηση της εθνικής τους συνείδησης, να εργάζονται για τον 
πολιτισμό και την πρόοδο όλων των λαών. Μονάδες 40  
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 Έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε στο Ευρωκοινοβούλιο Νέων, εκπροσωπώντας τη 
χώρα μας, για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Στην ομιλία που εκφωνείτε 
αναλύετε τα εφόδια με τα οποία οφείλει το σχολείο να εξοπλίζει τους σημερινούς 
μαθητές και αυριανούς πολίτες, ώστε να ζήσουν αρμονικά και να εργαστούν 
δημιουργικά στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Μονάδες 40 
 
 Η πολιτιστική ομάδα του σχολείου σας κάνει μια εκδήλωση με θέμα "Η διαμόρφωση 
της ταυτότητας του Ευρωπαίου Πολίτη". Με εισήγησή σας προσπαθήστε:  
α. Να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας για τη σημασία που έχει η διατήρηση 
της πολιτιστικής ταυτότητας των λαών, οι οποίοι συνυπάρχουν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.β. Να προτείνετε δραστηριότητες του σχολείου σας που θα 
βοηθούσαν στη διατήρηση και στο σεβασμό της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε 

λαού. (400-500 λέξεις) 
 
Συμμετέχετε στη Βουλή των Εφήβων, και ειδικότερα στην Επιτροπή για θέματα 
Παιδείας, και έχετε αποφασίσει στην εισήγησή σας να μιλήσετε για τους στόχους που 
πρέπει να θέσει η εκπαίδευση μέσα στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί με την 
ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη και οι οποίοι σχετίζονται με τη διπλή 
ιδιότητα που έχουν πλέον οι μαθητές, ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες. Να 
συντάξετε τη σχετική εισήγηση, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις Μονάδες 
40 


