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ΚΕΙΜΕΝΟ  

[Παιδεία και εκπαίδευση]  
Παιδεία και εκπαίδευση είναι δύο όροι που συχνά πυκνά εναλλάσσονται, σάμπως να πρόκειται για συνώνυμα, με ταυτόσημο 
νόημα και στόχο∙ θεωρητικό και πρακτικό. Ως ρίζα και κορμός ενός πολύκλαδου δένδρου, η λέξη παιδεία (δυσμετάφραστη ή και 
αμετάφραστη στις ξένες γλώσσες) εμφανίζει εξελισσόμενο, σημασιολογικό και λειτουργικό εύρος και βάθος. Οι αρχές της 
ανιχνεύονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή, δηλώνοντας κατ΄ αρχήν την τροφή και την ανατροφή ενός παιδιού, αλλά και την 
καλλιέργεια ενός δένδρου. Στον Πλάτωνα η λέξη σαφώς πλέον αναβαθμίζεται και αναδεικνύεται σε μέτρο γνώσης και αρετής, 
καλύπτοντας τελικώς τόσο την πλατωνική οντολογία όσο και την πλατωνική επιστήμη1. Η ίδια λέξη θεωρείται στην ελληνική 
αρχαιότητα ενίοτε2 συνώνυμη της νεαρής ηλικίας, ενώ σκοπίμως συνάπτεται κάποτε τόσο με την παιδία όσο και με την παιδιά· 
σημαίνοντας την παιδαριώδη φλυαρία και ανοησία αφενός, το παίγνιο (ως διασκέδαση ή ως φιλόσοφη μέθοδο) αφετέρου. 

Πλησιέστερη ετυμολογικά και λειτουργικά προς την παιδεία αναγνωρίζεται η μεταγενέστερη εκπαίδευσις, παράγωγη του 
ρήματος εκπαιδεύω, το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα, με τη σημασία του 
διδάσκω κάποιον κάτι ή εντυπώνω σε κάποιον κάτι με τη διδασκαλία∙ αυτού του είδους η εκπαίδευση αφορά ενίοτε και την 
προσαρμοστική άσκηση ενός ζώου. 

Ωστόσο, οι όροι παιδεία και εκπαίδευση δεν είναι ούτε ετυμολογικά και σημασιολογικά συνώνυμοι ούτε λειτουργικά 
ισοδύναμοι. Πράγμα που σημαίνει ότι η ευκαιριακή (μπορεί και σκόπιμη) εναλλαγή τους στη θεωρία και στην πράξη δημιουργεί 
σύγχυση εις βάρος και των δύο συντελεστών της κρίσιμης αυτής συζυγίας. Ζητούμενο επομένως παραμένει ο νηφαλιότερος 
έλεγχος, προκειμένου να διαφανούν τόσο τα κοινά όσο και τα διαφορετικά τους σημεία, που επιτρέπουν συγχρόνως τη σύγκριση 
και τη διάκρισή τους. Που πάει να πει ότι: παιδεία και εκπαίδευση βρίσκονται εξ ορισμού σε συμμαχική και συνάμα σε αντίπαλη 
σχέση. Κοινός τους παρονομαστής παραμένει η διαβαθμισμένη γνώση ως μάθηση, ασκημένη κυρίως εντός θεσμοθετημένων 
θυλάκων3 της πολιτείας, χωρίς να αποκλείεται και η ιδιωτική τους κηδεμονία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνει τη μορφή 
ταξικής και οικονομικής υπεροχής. 

Από εκεί και πέρα αρχίζουν προφανείς και λανθάνουσες διαφορές, οι οποίες, ανάλογα με τον χώρο και τον χρόνο, 
αυξομειώνονται, χωρίς όμως να καταργούνται. Οι διαφορές προκύπτουν από τη διαφορετική τους φύση και τον αποκλίνοντα 
προορισμό τους. Δηλαδή: Η παιδεία είναι περισσότερο μέθοδος∙ η εκπαίδευση κυρίως πράξη. Η παιδεία είναι (πρέπει να είναι, για 
να μην παραβαίνει τον εαυτό της) λειτουργία λίγο πολύ ελεύθερη. […] Αντίθετα, η εκπαίδευση ελέγχεται εκ προθέσεως 
εντεταλμένη4. Η παιδεία είναι (οφείλει να είναι) προαιρετική∙ η εκπαίδευση θεωρείται, και σωστά, υποχρεωτική. 
 
Δ. Ν. Μαρωνίτης, εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», 1/3/2009 και 8/3/2009 (το κείμενο προσαρμόστηκε για τον σκοπό της 
αξιολόγησης). 
 
1Η θεωρία του Πλάτωνα για το ον και την επιστήμη. 
2Ενίοτε: μερικές φορές. 
3Θεσμοθετημένοι θύλακες: εδώ, εννοούνται οι εκπαιδευτικοί θεσμοί.  
4Δηλαδή, η εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι έχει καθορισμένη αποστολή. 
 
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-110 λέξεις). 

Μονάδες 25 
Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 
 

α. Το περιεχόμενο του όρου «παιδεία» παραμένει αμετάβλητο στο πέρασμα του χρόνου. 
β. Η παιδεία στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή αφορά αποκλειστικά στον άνθρωπο. 
γ. Η λέξη παιδία για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε την παιδαριώδη φλυαρία και ανοησία. 
δ. Η «παιδεία» και η «εκπαίδευση» είναι έννοιες εντελώς άσχετες μεταξύ τους. 
ε. Η εκπαίδευση λειτουργεί ως θεσμοθετημένη διαδικασία. 

Μονάδες 10 
Β2. α) Να βρείτε έναν τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου «Από εκεί … υποχρεωτική.» (μονάδες 2) 

και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο (μονάδες 3). 
Μονάδες 5 

β) Να γράψετε ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις (με έντονη γραφή στο 
κείμενο) στην τρίτη παράγραφο: 

 Ωστόσο 
 επομένως 
 προκειμένου 
 Που πάει να πει ότι 
 κυρίως 

Μονάδες 5 
Β3. α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους λόγου του κειμένου, αντικαθιστώντας καθεμιά από τις 

υπογραμμισμένες λέξεις με μία συνώνυμή της, χωρίς να αλλάζει το νόημα:  
 Οι αρχές της ανιχνεύονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή. 
 Η ίδια λέξη [...] σκοπίμως συνάπτεται κάποτε τόσο με την παιδία όσο και με την παιδιά. 
 [...] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα. 



 

 

 [...] δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο συντελεστών της κρίσιμης αυτής συζυγίας. 
 Από εκεί και πέρα αρχίζουν προφανείς και λανθάνουσες διαφορές [...]. 

Μονάδες 5 
β) Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (υπογραμμισμένες στο κείμενο) με μία αντώνυμή της: 
 αναβαθμίζεται (1η παράγραφος) 
 μεταγενέστερη (2η παράγραφος) 
 επιτρέπουν (3η παράγραφος) 
 ιδιωτική (3η παράγραφος) 
 διαφορές (4η παράγραφος) 

Μονάδες 5 
Β4. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου «Παιδεία … αφετέρου» κυριαρχεί η παθητική φωνή. 

α) Να εντοπίσετε δύο ρήματα παθητικής φωνής σε αυτή την παράγραφο (μονάδες 2). 
β) Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου στη συγκεκριμένη παράγραφο 

(μονάδες 3). 
Μονάδες 5 

Γ1. Με αφορμή διάλογο που έχει ανοίξει στη σχολική κοινότητα σχετικά με τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου στον 21ο αιώνα, 
γράφετε ένα άρθρο (500- 600 λέξεις) στη μαθητική εφημερίδα στο οποίο: 
α) υποστηρίζετε την άποψη ότι το σχολείο οφείλει, παράλληλα με την εκπαιδευτική, να ασκεί και παιδευτική λειτουργία, 

και 
β) προτείνετε, αιτιολογημένα, τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συμβάλλουν στην 

ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου. 
 
Προσοχή: στο άρθρο να μην αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Μονάδες 40 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Α1. Στο δοθέν κείμενο ο συγγραφέας αναλύει και συγκρίνει τις έννοιες «παιδεία» και «εκπαίδευση». Αρχικά, επισημαίνει την 

πολυσημία του όρου «παιδεία» κατά την αρχαιότητα δηλώνοντας τη συμβολή της στην ανάπτυξη και την πνευματική και 
ηθική καλλιέργεια και ταυτίζοντάς την με χαρακτηριστικά της νεότητας. Στη συνέχεια δίνει τον ορισμό της μεταγενέστερης 
έννοιας «εκπαίδευση» ως διδασκαλία και εξάσκηση ανθρώπων και ζώων. Εξαιτίας της συχνά λανθασμένης ταύτισης τους 
προτείνει τη διερεύνηση των ομοιοτήτων και των αποκλίσεων μεταξύ τους. Σημείο σύγκλισης θεωρεί την κλιμακούμενη 
παροχή γνώσεων μέσω κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Καταλήγοντας επισημαίνει ότι οι δύο έννοιες έχουν ανόμοια φύση 
και διαφορετικό στόχο ως προς την εφαρμογής τους, το πεδίο δράσης και τον χαρακτήρα τους. 

 
B1. α. Λάθος 
 β. Λάθος 
 γ. Σωστό 
 δ. Λάθος 
 ε. Σωστό 
 
Β2. α) Ένας τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι η σύγκριση – αντίθεση («Από κει και πέρα αρχίζουν προφανείς και 

λανθάνουσες διαφορές...« Η παιδεία... υποχρεωτική»). Συγκρίνονται οι έννοιες   παιδεία και  εκπαίδευση και 
εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ τους. 

  Παράλληλα, χαρακτηριστική είναι η διαρθρωτική λέξη «αντίθετα». 
 β) Ωστόσο: αντίθεση 
  Επομένως: συμπέρασμα 
  Προκειμένου: σκοπό 
  Που πάει να πει ότι: διευκρίνιση, επεξήγηση 
  Κυρίως: έμφαση 
Β3. α)  

 Οι αρχές της αναζητώνται/εντοπίζονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή. 
 Η ίδια λέξη [...] σκοπίμως συνδέεται/συσχετίζεται τόσο με την παιδεία όσο και με την παιδιά 
 [...] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, παρουσιάζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα 
 [...] δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο συνιστωσών/μελών της κρίσιμης αυτής συζυγίας 
 Από εκεί και πέρα αρχίζουν πρόδηλες και λανθάνουσες διαφορές [...] 

 β)  
 υποβαθμίζεται 
 προγενέστερη 
 αποτρέπουν 
 δημόσια 
 ομοιότητες 

Β4. α) εναλλάσσονται 
  ανιχνεύονται 
 β) Η παθητική φωνή προσδίδει στο κείμενο ύφος απρόσωπο, επίσημο, σοβαρό και πυκνό. Επίσης, δίνει υφολογική ποικιλία. 

 
 
 



 

 

Γ.  Το σχολείο στο «κατώφλι» του εικοστού πρώτου αιώνα. 
 Σε μια έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας, το σχολείο συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη τόσο των νέων όσο και των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη δυναμική που έχει να διαπαιδαγωγήσει και να διαμορφώσει την προσωπικότητα του νέου 
ατόμου. 

 Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη γενικότερη παιδευτική λειτουργία του σχολείου η οποία οφείλει να συμβαδίζει με την 
αμιγώς εκπαιδευτική υποστηρίζουμε το εξής: 
 Διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και το μοντέλο της ανθρωπιστικής 

μόρφωσης αφού: 
 Επιδιώκει τη γνωστική κατάρτιση τόσο ως γνώση του εσωτερικού κόσμου (επίγνωση ικανοτήτων, αυτοκριτική, 

αυτοέλεγχο, αυτογνωσία) όσο και ως ετερογνωσία δηλαδή γνώση του κοινωνικού, πολιτιστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος (κατανόηση του φυσικού κόσμου και των κανόνων που διέπουν το κοινωνικό σύνολο, γνώση και 
αξιοποίηση της πολιτιστικής παράδοσης και αντίληψη της αισθητικής, μύηση στην επιστημονική γνώση και έρευνα). 

 Καλλιεργεί και αναπτύσσει τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες, την κριτική, την αφαιρετική και συνθετική ικανότητα του 
νου, τον προβληματισμό, την αντιληπτική ικανότητα στη βάση του αιτίου – αποτελέσματος, την πειθώ. Έτσι το άτομο 
επεξεργάζεται τα εξωτερικά ερεθίσματα, αποκτά άμεση αντίληψη των πραγμάτων και διαμορφώνει αυτόνομη σκέψη που 
τον βοηθά να απαλλαγεί από την πλάνη, την άγνοια, το φανατισμό. Παράλληλα εθιζόμενο στη διαλεκτική σκέψη 
διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες και αποκτά δημιουργική και σκέψη αλλά και πνευματική ανεκτικότητα, 
αρετές που αποτελούν τη βάση της δημοκρατικής συνείδησης. 

 Ευαισθητοποιεί ηθικά και συναισθηματικά το νέο άνθρωπο δίνοντάς του τις βασικές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες 
(σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας, της ειρήνης, της αξιοπρέπειας, 
της φιλανθρωπίας κ.λπ.) και μαθαίνοντάς του τις αρετές του «μέτρου» και της συννάσκησης σώματος, πνεύματος και 
ψυχής. 

 Κοινωνικοποίηση του ατόμου και αρμονική συνύπαρξη του «εγώ» με το «εμείς» καθώς: 
 Εντάσσει το άτομο στις βασικές οικονομικές διαδικασίες μέσω του ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού και της 

ειδικής κατάρτισης (εξειδίκευση) ώστε να γίνει παραγωγικό και δημιουργικό. 
 Εντάσσει το νέο στις πολιτικές διαδικασίες με τη δημιουργία πολιτικού στοχασμού, την ενημέρωση για τη δημοκρατική 

αγωγή και την εμπειρία των σχολικών κοινοτήτων όπου εφαρμόζονται οι βασικές πολιτικές αρχές, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία «πολιτικών όντων» που ενδιαφέρονται και συμμετέχουν στα κοινά.  

 Εντάσσει το άτομο στις πολιτιστικές διαδικασίες μέσα από τις αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τη γνωριμία 
με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη γλωσσική διδασκαλία και τη δημιουργική αξιοποίηση του πολιτιστικού 
παρελθόντος. Έτσι συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και στην ενίσχυση της ιδιαιτερότητας του 
εθνικού «εμείς».  

 Μυεί τον μαθητή στις έννοιες του διεθνισμού και του ευρωπαϊσμού, όπου συνυπάρχει η εθνική με την ευρωπαϊκή 
συνείδηση και καλλιεργείται η πίστη στην οικουμενικότητα της ανθρώπινης συμβίωσης και η γεφύρωση των διαφορών 
του κόσμου. 

 Ο ρόλος, λοιπόν, του σχολείου είναι πολυδιάστατος αλλά και καθοριστικός για τη μελλοντική εξέλιξη του μαθητή σε 
ελεύθερο άτομο και πολίτη. Γι’ αυτό απαιτείται η συμβολή όλων των συντελεστών της σχολικής κοινότητας ώστε να 
ενισχυθεί ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου. 

 Ειδικότερα: 
 Θωράκιση του νέου με ηθικά εφόδια και ψυχικές αρετές (εργατικότητα, υπομονή, αντοχή, αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, 
 θάρρος, πίστη) ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει αυτοδύναμος και ελεύθερος στις όποιες μελλοντικές δυσκολίες. 
 Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία ώστε να αποκτηθεί μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα της σύγχρονης 
 κοινωνικής πραγματικότητας και των προβλημάτων ή των δυσκολιών (ενημέρωση για ναρκωτικά, aids, ρατσισμό, 
 παραβατικότητα, ανεργία, οικολογική ρύπανση). Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να αναλαμβάνεται ενεργή εθελοντική 
 δράση από την πλευρά των μαθητών και εκπαιδευτικών. (προσφορά εθελοντικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες, 
 οικολογικές δράσεις για την αναβάθμιση και προστασία του οικοσυστήματος κλπ) 
 Εναρμόνιση του σχολείου με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 ανταλλαγής μαθητών – καθηγητών με άξονα κοινές δράσεις πολιτιστικής φύσης, ώστε να εξοικειωθούν με την 
 κουλτούρα άλλων πολιτισμών, να αποδεχτούν το διαφορετικό και να αποκτήσουν οικουμενικό ήθος. 
 Καθιέρωση «θεματικών εβδομάδων», ενίσχυση των αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων όπου μαθητές και καθηγητές 
 θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε παιδιές, να ψυχαγωγούνται, να συσφίγγονται οι σχέσεις τους και να 
 συνειδητοποιούν έτσι ότι το σχολείο δεν είναι μονάχα μια εντεταλμένη εκπαιδευτική πράξη. 
 Ενίσχυση των μαθητικών κοινοτήτων όπου  μέσω του διαλόγου θα μπορούσαν να προσεγγίζονται θέματα που αφορούν 
 την αναβάθμιση του  σχολείου τόσο ως χώρου όσο και ως προς τη λειτουργία του. 
 Σχολικές εφημερίδες και περιοδικά, δημιουργία ιστοσελίδων, θα συνδέσουν το σχολείο με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο 
 και θα δώσουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους σε θέματα που ξεφεύγουν 
 από το στενό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
 Το σχολείο λοιπόν αποτελεί πρωταρχικό φορέα μάθησης, αγωγής, καλλιέργειας και κοινωνικοποίησης κατά τη διάπλαση της 
ατομικής και κοινωνικής προσωπικότητας του ατόμου. Στον εικοστό πρώτο αιώνα με δεδομένους τους ταχύτατους 
μετασχηματισμούς σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού, η παιδεία παραμένει η πιο σταθερή αξία που διαμορφώνει τον 
άνθρωπο εις «άνθρωπον». 
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