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Κείμενο: ΖΟΤΜΕ ΜΘΑ ΠΛΑΝΗΣΘΚΗ ΚΡΘΗ ΠΑΘΔΕΘΑ 

 

ήκεξα βηώλνπκε κηα θξίζε επξένο θάζκαηνο θαη δηεζλνύο θιίκαθαο. Γελ κη

ιώ γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008. Μηιώ γηα κηα θξίζε 

πνπ πεξλά απαξαηήξεηε, ε νπνία όκσο καθξνπξόζεζκα κπνξεί λα απνβεί πνιύ πην ε

πηθίλδπλε γηα ην κέιινλ ηεο δεκνθξαηίαο: κηα πιαλεηηθή θξίζε παηδείαο. 

Βαζηέο αλαηξνπέο ζπληεινύληαη ζε όζα νη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο δηδάζθνπ

λ ζηνπο λένπο θαη δελ έρνπκε αθόκε αληηιεθζεί ην κέγεζόο ηνπο. Άπιεζηεο γηα νηθν

λνκηθή επηηπρία, νη ρώξεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηά ηνπο εγθαηαιείπνπλ κε απ

εξηζθεςία θάπνηεο γλώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ δεκνθξαηηώλ. Οη γελη

θέο ζπνπδέο θαη νη ηέρλεο ζπλερώο ράλνπλ έδαθνο, ηόζν ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπη

εξνβάζκηα εθπαίδεπζε όζν θαη ζην παλεπηζηήκην, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηνπ θόζ

κνπ. Δπίζεο ππνρσξνύλ θαη όιεο νη αλζξσπηζηηθέο θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, θαζ

ώο νη ρώξεο αλαδεηνύλ ην βξαρππξόζεζκν θέξδνο θαιιηεξγώληαο ρξήζηκεο θαη εθαξ

κόζηκεο ηθαλόηεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζε απηόλ ηνλ ζηόρν. Αλ ππεξηζρύζεη απηή ε ηά

ζε, πνιιέο ρώξεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν ζύληνκα ζα παξάγνπλ γεληέο ρξήζηκσλ κε

ραλώλ, ππάθνπσλ θαη ηερληθά εμεηδηθεπκέλσλ, αληί γηα νινθιεξσκέλνπο πνιίηεο, ηθ

αλνύο λα ζπιινγίδνληαη κόλνη ηνπο, λα ακθηζβεηνύλ ηηο παξαδόζεηο θαη λα αληηιακβ

άλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ θόπνπ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ άιισλ. 

ήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε λα επηιύ

ζνπκε -είηε είλαη νηθνλνκηθά, είηε νηθνινγηθά, είηε ζξεζθεπηηθά ή πνιηηηθά- είλαη πι

αλεηηθήο θιίκαθαο. Καλείο καο δελ μεθεύγεη από απηή ηελ παγθόζκηα αιιειεμάξηεζ

ε. Δπνκέλσο, ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα όινπ ηνπ θόζκνπ έρνπλ έλα ηεξάζηην 

θαη επείγνλ έξγν: λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηελ ηθαλόηεηα λα ζεσξνύλ ηνλ ε

απηό ηνπο κέινο ελόο εηεξνγελνύο θξάηνπο (όια ηα ζύγρξνλα θξάηε είλαη εηεξόθιεη
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α) θαη ελόο αθόκε πην εηεξνγελνύο θόζκνπ θαη λα έρνπλ κηα θάπνηα αληίιεςε ηεο Ιζ

ηνξίαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ πνπ ηνλ θαηνηθνύλ. 

 Οη πνιίηεο ηνπ θόζκνπ ρξεηάδνληαη κηα γεληθή κόξθσζε. Αζθαιώο ρξεηάδνλ

ηαη θαη πνιιέο πξαθηηθέο γλώζεηο πνπ νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ ρσξίο λα 

εθπαηδεπηνύλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ απνκλεκνλεύνληα

ο γεγνλόηα από ηα ζρνιηθά βηβιία (θαη αο ππνζέζνπκε πσο απηά δελ πεξηιακβάλνπλ 

ιάζε). Ωζηόζν, γηα λα γίλεηο ππεύζπλνο πνιίηεο, ρξεηάδεζαη θάηη άιιν: ηελ ηθαλόηεη

α λα αμηνινγείο ηηο ηζηνξηθέο απνδείμεηο, ηνλ ρεηξηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ αξρώλ θαη η

ελ εμάζθεζε ηνπ θξηηηθνύ ζνπ πλεύκαηνο. Να κπνξείο λα ζπγθξίλεηο δηαθνξεηηθέο α

πόςεηο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο, λα κηιάο ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιώζζα, λα κπν

ξείο λα αμηνινγείο ηελ πνιππινθόηεηα ησλ κεγάισλ ζξεζθεηώλ ηνπ θόζκνπ. Σν λα θ

αηέρεηο κηα ζεηξά γεγνλόησλ ρσξίο λα κπνξείο λα ηα θξίλεηο είλαη ειάρηζηα πξνηηκόη

εξν από ηελ άγλνηα. Σν λα έρεηο όκσο κηα δνκεκέλε ζθέςε πάλσ ζε έλα επξύ θάζκ

α πνιηηηζκώλ, νκάδσλ θη εζλώλ θαη ζηελ ηζηνξία ησλ αιιειεπηδξάζεώλ ηνπο επηηξέ

πεη ζηηο δεκνθξαηίεο λα πξνζεγγίζνπλ κε ππεύζπλν ηξόπν ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκ

εησπίδνπλ ζήκεξα. 

Ο σθξάηεο, πνπ ζεσξνύζε πσο αλ δελ εξεπλάο ηε δσή ζνπ δελ αμίδεη λα ηε 

δεηο, δνύζε ζε κηα θνηλσλία πνπ αγαπνύζε ηηο έληνλεο ζπδεηήζεηο, εμέηαδε θάζε επηρ

εηξεκαηνινγία θαη πιήξσζε κε ηε δσή ηνπ ηελ εκκνλή ηνπ ζην ηδαληθό ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. ήκεξα ην παξάδεηγκά ηνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθη

ηθήο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε δπηηθή παξάδνζε. Αλ ζεσξνύκε απαξαίηεη

ν όινη νη θνηηεηέο λα δηδάζθνληαη  κηα ζεηξά γεληθώλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κ

ε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ είλαη γηαηί πηζηεύνπκε πσο απηά ηα καζήκαηα ζα ηνπο 

δώζνπλ ηα εξγαιεία λα ζθέπηνληαη θαη λα επηρεηξεκαηνινγνύλ νη ίδηνη, αληί λα απνδ

έρνληαη απιώο ηελ παξάδνζε θαη ηελ εμνπζία θαη γηαηί ζεσξνύκε πσο απηή ε ηθαλόη

εηα νξζνινγηζκνύ είλαη ζεκαληηθή ζε θάζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

 

[Γηαζθεπή άξζξνπ  ηεο Ακεξηθαλίδαο θηινζόθνπ Martha Nussbaum 

ΠΗΓΗ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ 7 Ινπιίνπ 2010] 

 

 

Επωηήζειρ 

 

1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 -120 ιέμεηο 

(25 μονάδερ) 

 

2. «Η θξίζε ηεο παηδείαο κπνξεί λα απνβεί πνιύ επηθίλδπλε γηα ην κέιινλ ηεο 

δεκνθξαηίαο» : Υξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ πεξίνδν σο ζεκαηηθή λα 

αλαπηύμεηε ην πεξηερόκελν ηεο ζε κηα παξάγξαθν 70-90 ιέμεσλ.  

(10 μονάδερ) 

 

      3. ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην απόζπαζκα «

Αλ ζειήζνπκε λα …… δεκνθξαηηθή θνηλσλία» ππάξρεη ην αθόινπζν επηρείξεκα: 

- Η ηθαλόηεηα λα ζθέθηεζαη θαη λα επηρεηξεκαηνινγείο ν ίδηνο αληί λα απνδέρεζαη ηε

λ παξάδνζε θαη ηελ εμνπζία είλαη ηθαλόηεηα ζεκαληηθή γηα θάζε δεκνθξαηηθή θνηλσ

λία. 



 

 

- Σα γεληθά καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ δίλνπλ ηα εξ

γαιεία ζηνπο θνηηεηέο λα ζθέθηνληαη θαη λα επηρεηξεκαηνινγνύλ νη ίδηνη. 

Άπα, απηά ηα καζήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα θάζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

 

Να βξείηε ην είδνο ηνπ ζπιινγηζκνύ θαη λα ηνλ αμηνινγήζεηε. 

 

 

ηην ςπόλοιπη παπάγπαθο να βπείηε έναν ακόμη ηπόπο πειθούρ και ηα ανηίζηοι

σα μέζα.  

(10 μονάδερ) 

 

  4. Να βξείηε ηνπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ. 

(μονάδερ 10) 

 

5. απνβεί, ζπληεινύληαη, απεξηζθεςία, ζπιινγίδνληαη, αληηιακβάλνληαη: 

Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκία από ηνπο παξαπάλσ ιέμεηο. 

 (μονάδερ5) 

 

6. Έλα από ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην ζύγρξνλν ζρ

νιείν είλαη ην θαηλόκελν ηνπο θνηλσληθήο αληζόηεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνύ από ηελ 

εθπαίδεπζε. Να απεπζύλεηο κηα επηζηνιή ζηελ Τπνπξγό Παηδείαο, ζηελ νπνία ζα αλ

αθέξεηαη ηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ θαη εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ πνπ δηαπηζηώλ

εηο ζην ειιεληθό ζρνιείν θαη ζα πξνηείλεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν ζα κ

πνξνύζε λα πξνσζήζεη ίζεο επθαηξίεο γηα όινπο. (500 - 600 ιέμεηο) 

(μονάδερ 40) 

 

 

 

 

 

Καλή Επιηςσία ! 

 


