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Κείµενο: Παιδεία και εκπαίδευση 
«Το σχολικό σύστηµα σε όλα τα επίπεδα αναπαράγει τη µετριότητα» 

Η λέξη «παιδεία» συνοδεύει αναπόφευκτα τη ζωή µας από τη γέννηση µέχρι το 
θάνατο. Στις µέρες µας όµως και δυστυχώς σε παγκόσµια κλίµακα ο µέσος πολίτης έχει 
παρανοήσει τη λέξη «παιδεία», την οποία πρακτικά συγχέει µε τη λέξη «εκπαίδευση». 

Η τεχνολογική επανάσταση σε µια κοινωνία που καθορίζει τις αρχές της µε 
γνώµονα το οικονοµικό κέρδος αύξησε σηµαντικά την προσφορά, ενώ παράλληλα 
µείωσε κατά πολύ τη ζήτηση εργασίας. Επίσης, η ραγδαία αύξηση της επιστηµονικής 
γνώσης σε όλους τους τοµείς απαιτεί όλο και περισσότερα ειδικά προσόντα των 
εργαζοµένων, γεγονός που συνεπάγεται µακροχρόνια πτυχιακή και µεταπτυχιακή 
εκπαίδευση. 

Για να γίνεις ευτυχισµένος άνθρωπος χρειάζεσαι παιδεία, ενώ για να βρεις 
πλέον εργασία χρειάζεσαι εκπαίδευση. Η κλασική έννοια της παιδείας, δηλαδή το 
ελληνοχριστιανικό µοντέλο, οδηγεί τον άνθρωπο στη σύµµετρη ανάπτυξη ψυχής και 
σώµατος, δεν αποσκοπεί στη στείρα συσσώρευση γνώσης και στοχεύει στην ατοµική 
ευτυχία. Έτσι αρχίζει λοιπόν να εξηγείται η τροµακτική αύξηση της συχνότητας της 
κατάθλιψης στο γενικό πληθυσµό σήµερα, εφόσον η µανιώδης αφοσίωση στην 
απόκτηση προσόντων για την πραγµάτωση της «επιτυχίας» οδηγεί, τελικά, στην 
απώλεια της «ευτυχίας». Αξίζει λοιπόν τον κόπο ο άνθρωπος να θυσιάσει την ψυχική 
του υγεία για µια επίπλαστη ευτυχία; 

Ιδιαίτερα στον τόπο µας οι γονείς προετοιµάζουν τα παιδιά τους να γίνουν οι 
αυριανοί πρωταθλητές στο αντικείµενο που θα επιλέξουν να σπουδάσουν. Έτσι, τα 
παιδιά από νωρίς µαθαίνουν να γίνονται ανταγωνιστικά, σταµατούν να χαίρονται τις 
χαρές της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας και η ψυχή τους γερνάει γρήγορα χάνοντας 
την αθωότητά της. Ήδη στην ηλικία των τριάντα ετών αρκετοί νέοι άνθρωποι σήµερα 
χτυπάνε την πόρτα των ψυχιάτρων, προκειµένου να τους χορηγηθούν ψυχοφάρµακα. 
Μάλιστα, οι συνεχείς άστοχες και παρανοειδείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οδηγούν τους µαθητές στο απόλυτο χάος, όµως, το 
διαρκές χάος στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα εξυπηρετεί τελικά τα συµφέροντα της 
παραπαιδείας. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον σπουδαίο Βρετανό καθηγητή-ερευνητή Ken 
Robinson, το επικρατούν σύστηµα εκπαίδευσης εξορίζει τα πιο δηµιουργικά και 
ταλαντούχα παιδιά σε όλα τα επίπεδα. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση ακόµη και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο αναπαράγει τη 
µετριότητα, διότι η µετριότητα είναι εκείνη που ανατροφοδοτεί το συντηρητικό 
ακαδηµαϊκό σύστηµα. Κάποτε αποκτούσαν µεταπτυχιακούς τίτλους διάκρισης (π.χ. 
Philosophy Doctor, PhD) µόνον εξαιρετικά προικισµένα άτοµα που µε την 
επιστηµονική τους σκέψη άλλαξαν κυριολεκτικά την πορεία της επιστήµης. Σήµερα, 
σχεδόν όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται σε ένα διδακτορικό πρόγραµµα (PhD) κάποια 
στιγµή θα αποκτήσουν τον τίτλο αυτό, αλλά βέβαια ούτε σε 5% δεν ανέρχεται το 
ποσοστό εκείνων των διδακτορικών που συνεισφέρουν κάτι σηµαντικό στην ιστορία 
της επιστήµης. Απλά και οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι έχουν αποκτήσει καθαρά εµπορική 
αξία, διότι µέσα από τα δίδακτρα συντηρείται η ακαδηµαϊκή βιοµηχανία. Οπωσδήποτε 
το ακαδηµαϊκό σύστηµα εφόσον συνδέεται µε την αγορά εξασφαλίζει και σε εκείνους 
που κατέχουν τον απαιτούµενο τίτλο µελλοντικές θέσεις εργασίας. 

Η ανακύκλωση, βέβαια, της µετριότητας την οποία αναπαράγει η πλειονότητα 
των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων αποκλείει συνήθως από την αγορά εργασίας τα πιο 
δηµιουργικά και ευφάνταστα µυαλά. Μια ενδιαφέρουσα κίνηση γίνεται τελευταία σε 
κάποια πανεπιστήµια της Ολλανδίας. Εκεί προκειµένου να προβάλουν το επιστηµονικό 
έργο όσων δεν συµµετείχαν σε ένα τυπικό διδακτορικό πρόγραµµα (µε δίδακτρα), 
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απονέµουν διδακτορικούς τίτλους σε άτοµα τα οποία έχουν έναν συγκεκριµένο αριθµό 
αναγνωρισµένων πρωτοποριακών δηµοσιεύσεων σε κάποιο επιστηµονικό 
αντικείµενο. 

Η σφαιρική παιδεία αποσκοπεί στην ευτυχία ατόµων και κοινωνιών, ενώ η 
µονοµερής εκπαίδευση αποσκοπεί στην εκβιαστική ένταξή µας στην κοινωνία της 
αγοράς σε εποχές µεγάλης ανεργίας. Ίσως αυτό το µεγάλο πρόβληµα του κορεσµού 
στην αγορά εργασίας να ωθήσει, τελικά, τους νέους να κάνουν ό,τι τους λέει η καρδιά 
τους, µε γνώµονα λιγότερο την υλική ευµάρεια και περισσότερο την ατοµική ευτυχία. 
Έτσι και αλλιώς η υλική ευµάρεια δεν εξασφαλίζεται πλέον… 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ / Καρδιολόγος, Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 
Κέντρου, συνθέτης και συγγραφέας(διασκευή) 

	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις περίπου.  

Μονάδες 25 
 

Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80-100 λέξεων µε τη µέθοδο της σύγκρισης -
αντίθεσης την εξής θεµατική πρόταση: Στις µέρες µας όµως και δυστυχώς σε 
παγκόσµια κλίµακα ο µέσος πολίτης έχει παρανοήσει τη λέξη «παιδεία», την οποία 
πρακτικά συγχέει µε τη λέξη «εκπαίδευση».  

Μονάδες 10 

 

Β2. Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της 5ης παραγράφου του κειµένου («Η 
σύγχρονη εκπαίδευση … µελλοντικές θέσεις εργασίας»). Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Μονάδες 10 

 

Β3. α) Ποιον τρόπο πειθούς χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην 3η παράγραφο του 
κειµένου («Για να γίνεις ευτυχισµένος άνθρωπος … για µια επίπλαστη ευτυχία;»). Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 5) 
 

      β) Να εντοπίσετε τρία (3) παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου από το 
κείµενο  που σας δόθηκε. (Μονάδες 3) 

Μονάδες 8 

Β4. α) Να εξηγήσετε τη χρήση των σηµείων στίξης στα παρακάτω παραδείγµατα: 
(µονάδες 2) 
• για την πραγµάτωση της «επιτυχίας» (τα εισαγωγικά) 
• η υλική ευµάρεια δεν εξασφαλίζεται πλέον… (τα αποσιωπητικά) 

β) Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις:  

κέρδος, πραγµάτωση, πρωτοποριακών, αποσκοπεί, ευµάρεια  
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 (µονάδες 5) 

 

Μονάδες 7 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο οι σηµερινοί νέοι αποκτούν εκπαίδευση και όχι 
παιδεία γι᾽ αυτό και δεν διαµορφώνουν ισορροπηµένη προσωπικότητα. Σε ένα άρθρο 
σας που θα δηµοσιευθεί στη ιστοσελίδα του σχολείου σας να αναφερθείτε στις 
αρνητικές συνέπειες της µονοδιάστατης αυτής εκπαίδευσης και στο πώς θα µπορούσε 
να βοηθήσει τους νέους το εκπαιδευτικό σύστηµα να διαµορφώσουν ολοκληρωµένη 
προσωπικότητα.(500-600 λέξεις) 
 


