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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.   

                          
1
 Η θεωρία του Πλάτωνα για το ον και την επιστήμη.  

2
 Ενίοτε: μερικές φορές.  

3
 Θεσμοθετημένοι θύλακες:  εδώ, εννοούνται οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. 
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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).  

 
 
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 

                          
4 Δηλαδή, η εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι έχει καθορισμένη αποστολή. 
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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 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το  εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και 
να μη γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων , 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα 
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την 
αποχώρησή σας,  να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα  μόνο  με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ.  

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 

8-6-2018 

Α1 Περίληψη 
Ο συντάκτης του κειμένου εξετάζει συγκριτικά τη σημασιολογική εξέλιξη των 

όρων παιδεία και εκπαίδευση. Με αφορμή τη σύγχυση που επικρατεί στη χρήση τους 
διερευνά την ιστορική και εννοιολογική τους διαφοροποίηση. Για τον Αισχύλο και το 
Σοφοκλή η παιδεία ισοδυναμεί με την ανατροφή, ενώ για τον Πλάτωνα ταυτίζεται με 
την κατάκτηση της αρετής. Ως όρος η παιδεία σχετίζεται περισσότερο με την εκπαί-
δευση, όμως δε μπορεί να θεωρηθεί ταυτόσημή της. Έτσι απαιτείται η προσεκτικό-
τερη μελέτη των όρων με στόχο να διευκρινιστεί η αναλογία και η διάστασή τους. 
Καταλήγοντας διαπιστώνει ότι η κλιμακούμενη απόκτηση γνώσης μέσω δημοσίων 
και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων, αποτελεί κοινή συνιστώσα. Η παιδεία, όμως, 
αντιστοιχεί σε μεθοδική, ελεύθερη και προαιρετική διαδικασία, ενώ η εκπαίδευση σε 
πράξη οριοθετημένη και επιβεβλημένη. 

B1. α.  Λ 

β.  Λ 
γ.  Σ 
δ.  Λ 
ε.  Σ 

Β2.α. Η παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση – αντίθεση. Συγκεκριμένα συγκρί-

νονται σημείο προς σημείο οι έννοιες παιδεία και εκπαίδευση. Εντοπίζονται οι δια-
φορές τους και οι αντιθετικοί όροι διακρίνονται μεταξύ τους με άνω τελεία (˙). Άλλω-
στε εντοπίζεται και η διαρθρωτική λέξη «Αντίθετα». 

Β2.β. Ωστόσο: αντίθεση, εναντίωση 

Επομένως: συμπέρασμα 
Προκειμένου: σκοπό 
Που πάει να πει: επεξήγηση 
Κυρίως: έμφαση 

Β3.α. 
 Οι αρχές της εντοπίζονται στον Αισχύλο και Σοφοκλή. 

 Η ίδια λέξη (…) σκοπίμως συνδέεται /συνυφαίνεται κάποτε τόσο με την παιδία 
όσο και με την παιδιά. 

 (…) το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, παρουσιάζεται πρώτη φορά στον πλατω-
νικό Κρίτωνα. 

 (…) δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο παραγόντων της κρίσιμης σω-
στής συζυγίας. 
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 Από εκεί και πέρα αρχίζουν πρόδηλες / ολοφάνερες και λανθάνουσες διαφο-
ρές (…) 

Β3.β. Αναβαθμίζεται ≠ υποβαθμίζεται  
Μεταγενέστερη ≠ προγενέστερη 
Επιτρέπουν ≠ απαγορεύουν 
Ιδιωτική ≠ δημόσια 
Διαφορές ≠ ομοιότητες 

Β4.α. εναλλάσσονται, αναδεικνύεται 

Β4.β. Με την παθητική φωνή το ύφος γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό ενώ ο λόγος 

πιο σύνθετος. Προσδίδεται αντικειμενικότητα και επισημότητα. Η παθητική φωνή δί-
νει έμφαση στην πράξη και όχι στο υποκείμενο που ενεργεί. 

Γ1. Πρόλογος  
Το σχολείο του μέλλοντος 

Ζούμε σε μια ρευστή εποχή. Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη 
καθώς και η ισχυρότατη αλληλεπίδραση κρατών και πολιτισμών λόγω της προϊούσας 
παγκοσμιοποίησης έχουν γεννήσει προκλήσεις και έχουν διασπείρει σύγχυση. Λυσι-
τελή απάντηση στα ζητούμενα της εποχής μπορεί να δώσει μονάχα η εκπαίδευση. Η 
εκπαίδευση, όμως, εκείνη που θα καλλιεργεί ολόπλευρα το νέο, που θα διαπλάθει 
αρμονικά τον εσωτερικό του κόσμο, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις δυσκο-
λίες του εξωτερικού-κοινωνικού περιβάλλοντος και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα 
της εποχής. Είναι, επομένως, αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις, για να εκπληρώσει το ελ-
ληνικό σχολείο τον πολυσχιδή του ρόλο στις οποίες θα είναι καταλυτική η συμμετοχή 
του έμψυχου δυναμικού του – καθηγητών και μαθητών. 

Γ1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Α: 
Το σύγχρονο σχολείο οφείλει: 

 Να παρέχει γνώσεις γενικές αλλά και ειδικές με στόχο τη διεύρυνση των πνευ-
ματικών οριζόντων αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση του μαθητή. Απα-
ραίτητη κρίνεται η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες για την προσαρμογή του 
σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία, οικονομικά και τεχνολογικά. 

 Να καλλιεργήσει την κριτική ικανότητα, τη γόνιμη αμφισβήτηση, τη δημιουρ-
γική φαντασία ώστε να διαμορφωθούν άτομα ικανά να κατανοούν, να ερμη-
νεύουν και να αντιστέκονται στο δογματισμό, στην προκατάληψη και τη χει-
ραγώγηση. 

 Να μεταλαμπαδεύει ηθικές αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, η 
ανεκτικότητα, η ειλικρίνεια, το μέτρο ώστε ο μαθητής να έχει σταθερή πυξίδα 
προσανατολισμού για να αποφύγει τον ψυχρό ορθολογισμό, που επιβάλλει η 
τεχνοκρατική εποχή μας και να διαμορφώσει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Να παρέχει ερεθίσματα πολιτικής σκέψης και προβληματισμού τονίζοντας τη 
σημασία της πολιτικής ευθύνης για τη διαμόρφωση της δημοκρατικής συνεί-
δησης και να εδραιωθούν κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς με στόχο την 
ομαλή κοινωνικοποίηση του ατόμου. 

 Σε μια πολυπολιτισμική εποχή με την αναβίωση ρατσιστικών και εθνικιστικών 
στερεοτύπων, το σύγχρονο σχολείο επιβάλλεται να διαμορφώσει «τον πολίτη 
του κόσμου» μέσα από την καλλιέργεια και ενίσχυση της οικουμενικής συνεί-
δησης και της αποδοχής του διαφορετικού. 
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 Σε μια εποχή πολιτισμικής ομοιομορφίας και ομοιογένειας που επιβάλλουν οι 
συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη το σύγχρονο 
εκπαιδευτικό σύστημα να μεταδώσει τα πολιτιστικά στοιχεία του παρελθό-
ντος, τις αξίες, την παράδοση στις επόμενες γενιές συνεισφέροντας στη δια-
τήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδη-
σης. 

Γ1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Β: 
Η ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου απαιτεί την αρμονική συνερ-

γασία μαθητών και εκπαιδευτικών. 
Συγκεκριμένα: 

 Χρήση του διαλόγου στην εκπαιδευτική διαδικασία και ομαδοσυνεργατικές 
μέθοδοι διδασκαλίας για την κατάκτηση της γνώσης. 

 Αγάπη, κατανόηση, ανεκτικότητα, αλληλοσεβασμός για τη δημιουργία ενός 
δημιουργικού και ζεστού κλίματος στη σχολική τάξη. 

 Αποφυγή του δογματισμού και του αυταρχισμού από την πλευρά του εκπαι-
δευτικού, ώστε να ενισχυθεί η αυτενέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλιών του 
μαθητή. 

 Ο δάσκαλος επιβάλλεται να αφουγκράζεται τα ανανεωτικά ρεύματα της επο-
χής και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του. 

 Απαραίτητη κρίνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης στη διδασκαλία για την εύληπτη και ευχάριστη αφομοίωση της 
γνώσης. 

 Ενίσχυση του ρόλου των μαθητικών κοινοτήτων και κίνητρα συμμετοχής σε 
εθελοντικές δράσεις μέσα από τις οποίες είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί το 
πνεύμα της συλλογικότητας και της υπευθυνότητας.  

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για αθλητικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο 
χώρο του σχολείου για την ηθικοποίηση και την αισθητική καλλιέργεια του 
μαθητή. 

 Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, εκπαιδευτικές εκδρομές με κατάλληλη 
προετοιμασία με στόχο τη βιωματική επαφή του μαθητή με τη φύση και τον 
πολιτισμό. 

 Έκδοση διαδικτυακής εφημερίδας με τη συμμετοχή των μαθητών και την κα-
θοδήγηση των εκπαιδευτικών, με στόχο να αναπτύξουν ένα φιλέρευνο και 
συμμετοχικό πνεύμα καθώς επίσης και να εξοικειωθούν στον ψηφιακό ακτι-
βισμό. 

Επίλογος 

Ο προβληματισμός γύρω απ’ τους στόχους της εκπαίδευσης, τα αντικείμενα 
διδασκαλίας και τις μεθόδους της παιδαγωγικής πραγμάτωσης έχει ξεκινήσει ήδη απ’ 
την αρχαιότητα, γεγονός απόλυτα φυσιολογικών δεδομένων των διαφορετικών κοι-
νωνικών συνθηκών και της κατ’ ευτύχημα –αδιάλειπτης προόδου της ανθρωπότητας. 
Κοινό σημείο, όμως, αποτελεί το ότι η εκπαίδευση οφείλει να υπηρετεί την ολό-
πλευρη βελτίωση του ανθρώπου ως μονάδας και ως προσώπου – μέλους της κοινω-
νίας και του πολιτισμού όπου ζει, γιατί έτσι μόνο θωρακίζεται η μόνη αυταξία- η αν-
θρώπινη ευτυχία. 
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