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2. Συνοπτική περιγραφή 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την έννοια της ιδιότητας του πολίτη στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Εστιάζεται στην ανάγκη για την προώθηση της 

παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση και ερευνά τους λόγους για τους οποίους 

κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση για την ανάπτυξη της παγκόσμιας συνειδητότητας 

γενικά και δη στο ελληνικό συγκείμενο, ειδικότερα.  

Υποστηρίζεται ότι η προώθηση της παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση 

είναι επίκαιρη και αναγκαία για το ελληνικό κράτος δεδομένων των πρόσφατων 

οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων και ιδιαίτερα μετά την προσφυγή 

της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

Εκτιμάται ότι η ελληνική οικονομική και πολιτική κρίση οφείλεται εν μέρει 

στον ασθενή διεθνή ρόλο της χώρας και στην αδυναμία προσαρμογής και συμμετοχής 

της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι τόσο στη βάση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και 

στις διαδικασίες της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτισμικής ολοκλήρωσης.  

Ανάμεσα στους λόγους  για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση 

της έννοιας του πολίτη, ώστε να συμπεριληφθεί η παγκόσμια διάσταση, 

συμπεριλαμβάνονται, αφενός, οι προεκτάσεις και επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, 

όπως η ύπαρξη παγκόσμιων προβλημάτων, η παγκοσμιοποίηση της έννοιας του 

πολίτη, το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας και ο ρόλος της ενεργούς πολιτικής 

συμμετοχής για τη διατήρηση της δημοκρατίας.  

Αφετέρου, η παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του 

πολίτη δεν είναι επαρκώς τονισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στο 

ελληνικό σχολείο. Η έλλειψη αυτή αποδίδεται στη φύση και στο χαρακτήρα της 
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ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, όπως επίσης στον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της 

ελληνικής εκπαίδευσης.  

Μεθοδολογικά η έρευνα βασίζεται στην αξιοποίηση της βιβλιογραφίας που 

σχετίζεται με την έννοια της κουλτούρας, την ελληνική πολιτική κουλτούρα, τη 

συζήτηση γύρω από την πολυπολιτισμικότητα και τη διαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών στο σχολείο, την παιδαγωγική επιστήμη και την πολιτική 

κοινωνιολογία, τα ερευνητικά προγράμματα των διεθνών οργανισμών και, τέλος, τα 

εκπαιδευτικά πρότζεκτ γύρω από την παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση για την 

ιδιότητα του πολίτη, κυρίως του οδηγού της Oxfam Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο 

Πολίτη, Οδηγός για τα σχολεία.  

Συμπεραίνω ότι, η επικαιροποίηση της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη είναι 

ταυτόχρονα εύστοχη και αναγκαία λόγω των προεκτάσεων της παγκοσμιοποίησης 

γενικά, αλλά και ειδικότερα λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής 

ολοκλήρωσης στο ελληνικό συγκείμενο. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση για την 

ιδιότητα του πολίτη δεν είναι επαρκώς τονισμένη στο ελληνικό περιβάλλον. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στα κυρίαρχα στοιχεία της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας 

και του εθνοκεντρικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τα 

οποία ταυτόχρονα εξηγούν τον ασθενή ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα.  

Εκτιμάται ότι η ενίσχυση της παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση θα έχει 

θετική επίδραση στη διάπλαση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο 

και θα επηρεάσει την εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας διαχρονικά.  
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Abstract 

The Master’s thesis discusses the concept of citizenship in the context of 

globalization. It focuses on the need to promote the global dimension in education and 

explores the reasons why education is necessary for the development of global 

consciousness in general and in the Greek context, in particular.  

It is argued that promoting the global dimension in education is timely and 

necessary for the Greek state given the recent economic, political and social 

developments, especially after the country’s recourse to the International Monetary 

Fund.  

It can be said that the Greek economic and political crisis can be partly 

attributed to the country's feeble international role and its failure to participate 

effectively in the global affairs, as a prerequisite for the European unification, and to 

adapt to the actual processes of global economic and cultural integration.  

The reasons why it is necessary to update the concept of citizenship in order to  

incorporate the global dimension, include first, both the outcomes and effects of 

globalization, such as the existence of global issues, the globalization of citizenship, 

the issue of sovereignty and the role of active political participation for the 

preservation of democracy.  

Secondly, the global dimension in education for citizenship is not sufficiently 

emphasized in the curriculum in the Greek school. This lack is attributed to the nature 

and character of Greek political culture as well as the ethnocentric character of Greek 

education.  

Methodologically, the study is based on a literature review pertinent to the 

concept of culture, Greek political culture, the debate regarding multiculturalism and 
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curriculum formation in school, education and pedagogy, political sociology, 

international educational programs and finally, projects evolving around the global 

dimension in education for citizenship. For the purpose of this study, Oxfam’s 

Education for Global Citizenship A Guide for Schools was substantially consulted.  

I conclude by stating that the updating of the concept of citizenship is both 

appropriate and necessary because of the implications of globalization in general, but 

also due to the impact of global economic integration in the Greek context, in 

particular. Moreover, from the literature review, it follows that the global dimension 

in education for citizenship is not sufficiently emphasized in the Greek school. This is 

due to the dominant elements of Greek political culture and the ethnocentric character 

of Greek educational system. These reasons simultaneously explain Greece's feeble 

role in the international system. 

It is estimated that the strengthening of the global dimension in education will 

have a positive influence in the development of Greece’s international role in the 

modern world and will affect the evolution of Greek political culture over time.  
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A. Εισαγωγή 

Εστιάζοντας στη σύγχρονη κατάσταση της «ρευστής νεωτερικότητας» (Ζ. 

Bauman) η οποία διαμορφώνεται υπό τις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η έννοια της ιδιότητας του πολίτη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο 

Bauman επισημαίνει, ότι οι «σύγχρονες μορφές κυβέρνησης έχουν έλλειψη 

σταθερότητας, επειδή δεν έχουν την πραγματική εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις 

για τον εαυτό τους χωρίς την παρέμβαση των εξωτερικών οργανωτικών 

σχηματισμών: «είναι αυτή η ίδια έλλειψη ελέγχου που δημιουργεί μια αίσθηση της 

αμφιθυμίας», σύμφωνα με τον Bauman (Bauman, 2007: 2).1 

Η νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους θεσμούς του έθνους-κράτους 

μεταφέρεται τώρα σε υπερεθνικούς σχηματισμούς: «μεγάλο μέρος της εξουσίας να 

ενεργεί αποτελεσματικά, η οποία ήταν προηγουμένως στη διάθεση του σύγχρονου 

κράτους, πλέον απομακρύνεται προς την ανεξέλεγκτη πολιτικά (και με πολλούς 

τρόπους εξωεδαφική) παγκόσμια σφαίρα, και ενώ η πολιτική είναι η ικανότητα να 

αποφασίζει κανείς για την κατεύθυνση και το σκοπό της δράσης, δεν είναι σε θέση να 

λειτουργεί αποτελεσματικά σε πλανητικό επίπεδο, δεδομένου ότι παραμένει, όπως 

και πριν τοπική (Bauman, 2007: 2). Επιπλέον, «έχοντας εγκαταλειφθεί από το 

κράτος, οι λειτουργίες αυτές έχουν γίνει μια παιδική χαρά για την εμφανώς άστατη 

και απρόβλεπτη φύση των δυνάμεων της αγοράς και / ή έχουν αφεθεί στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία και φροντίδα των ατόμων (Bauman, 2005: 303). 

H ανθρωπότητα, επομένως, διανύει μια περίοδο ραγδαίων οικονομικών και 

πολιτικών μεταβολών και κοινωνικών αναπροσαρμογών. Το έθνος-κράτος ως σημείο 

                                                             

1 Η μετάφραση δική μου και όπου αλλού δε δηλώνεται αλλιώς, η μετάφραση δική μου.  
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αναφοράς του πολίτη και η μετατόπισή του στη διεθνή σφαίρα οικονομικής και 

πολιτικής λήψης αποφάσεων ασκεί αναπόφευκτη επίδραση στις άλλες σφαίρες 

δραστηριοποίησης του ατόμου μέσα στην κοινωνία, και επιδρά καταλυτικά σε ένα 

αξιοσημείωτο αριθμό κοινωνικών θεσμών. Μεταξύ των πιο σημαντικών, και 

σύμφωνα με τους στόχους που ορίζει η παρούσα έρευνα, βρίσκεται αναντίλεκτα, ο 

θεσμός της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης του ατόμου. 

Η εκπαίδευση θεωρείται άμεσα συνυφασμένη με τη διαμόρφωση και παραγωγή 

εθνικών, πολιτειακών και πολιτιστικών προτύπων, με την έννοια της εκπαίδευσης 

που αφορά στην κοινωνική και πολιτική διάπλαση του ατόμου. Παράλληλα, αποτελεί 

μία δυναμική διαδικασία διαμόρφωσης ηθικών αξιών και προτύπων συμπεριφοράς 

υπό την έννοια της καλλιέργειας μιας κουλτούρας αντιπροσωπευτικής των 

πολιτισμικών και διανοητικών επιτευγμάτων για τα οποία ο άνθρωπος είναι ικανός.  

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανθρώπινη εξέλιξη και πρόοδος σε καιρούς 

που η αβεβαιότητα ταλανίζει την ανθρώπινη σκέψη και ενίοτε επιβραδύνει, συγχύζει 

ή μειώνει την ικανότητα του ατόμου για δράση, φτάνοντας πολλές φορές στον 

αποπροσανατολισμό του, γίνεται φανερό, ότι η εκπαίδευση καλείται  να εκπληρώσει 

περισσότερους του ενός ρόλους.  

Την στιγμή που οι θεσμοί πολιτικής προστασίας έχουν εξασθενήσει στο βαθμό 

που δε μένει πλέον χώρος για ιδεολογίες με σοσιαλιστική χροιά με τη γενική σημασία 

του όρου, το κράτος πρόνοιας αγκαλιάζει το ιστορικό του παρελθόν, αν και όχι πολύ 

μακρινό. Εν κατακλείδι, όπως εύστοχα παρατηρείται, «αυτό που μένει είναι η 

εναργής παρατήρηση και η αγωνιστικότητα του ατόμου, συνταγμένου σε ομάδες 

κοινής ευαισθησίας και ενδιαφερόντων. Το στοίχημα είναι καταλυτικό: Ή θα ορθώσει 

ο άνθρωπος το ανάστημά του στις ποικίλες προκλήσεις και θα δημιουργήσει όλους 

εκείνους τους αμυντικούς μηχανισμούς που θα διατηρήσουν την έννοια άνθρωπος σε 
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ανθρώπινο μέτρο ή θα αλλοτριωθεί από την επέλαση μηχανισμών που διαρκώς 

μεταλλάσσονται και επιβάλλουν για την αντιμετώπισή τους νέους τρόπους δράσης 

(Κανακίδου, Παπαγιάννη, 2003: 13).  

Στόχο αποτελεί ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με εκπαιδευτικές 

πολιτικές και αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα που να στοχεύουν στην 

καλλιέργεια μιας παγκόσμιας συνείδησης και πολιτειότητας. Απώτερος σκοπός είναι 

η υιοθέτηση αξιών με πανανθρώπινη ισχύ ικανών να γεφυρώσουν γεωγραφικά, 

εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά όρια. Ενώ τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να 

μπορέσει η Ελλάδα να ενστερνιστεί τον διεθνή της ρόλο και να τον προσαυξήσει 

κατανοώντας τη σοβαρότητα και τη σημασία της ουσιαστικής μέθεξης στο 

παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και τις 

συνθήκες που διαμορφώνονται στο ελληνικό περιβάλλον, τα τελευταία περίπου 

τέσσερα χρόνια, καθίσταται φανερό ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο εκπαιδευτικό 

παράδειγμα που να προωθεί την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που 

θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτών με συνείδηση ότι ανήκουν στον κόσμο.  

 

A. 1. Ερευνητική Θέση  

Υποστηρίζω ότι η ολοένα επιταχυνόμενη παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση 

δρα καταλυτικά στη διαμόρφωση νέων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών 

συνθηκών στην Ελλάδα. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από την μετατόπιση της 

έννοιας του έθνους-κράτους και την ενίσχυση της υπερεθνικής διακυβέρνησης που 

διαμορφώνει μια ρευστή μορφή δημοκρατίας με αφετηρία τη διεθνοποίηση της 

οικονομίας. 
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Θεωρώντας τις έννοιες ‘κουλτούρα’ και ‘εκπαίδευση’ αλληλοσυμπληρωματικές, 

υποστηρίζω ότι η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στη φύση και το χαρακτήρα της 

σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή του 

εκπαιδευτικού παραδείγματος προς την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας κατανόησης και 

συνείδησης που ενσωματώνει και παράλληλα ξεπερνά τα εθνικά όρια.  

Πιο αναλυτικά, υποστηρίζω ότι οι παρατηρούμενες αλλαγές που επισυμβαίνουν 

σε παγκόσμια κλίμακα, ασκούν σημαντική επιρροή στη φύση και το χαρακτήρα των 

εθνών-κρατών της Ευρώπης και του κόσμου. Οι μεταβολές αυτές όντας δυναμικές 

έχουν την τάση να πραγματώνονται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά πολιτειακά 

συγκείμενα. Οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη διαμόρφωση και εξέλιξη της 

ελληνικής κουλτούρας την καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την επιστημονική 

έρευνα και συζήτηση.2  

Πέραν, ωστόσο, της θεωρητικής συζήτησης για την πορεία και τη σημερινή 

μορφή του ελληνικού πολιτισμού, υπάρχει η πρακτική όψη της αξιοποίησης της 

επιστημονικής έρευνας για την εξεύρεση αποτελεσματικών ή έστω όσο το δυνατόν 

πιο κατάλληλων λύσεων για την επικαιροποίηση της σύγχρονης ελληνικής 

κουλτούρας και της εκπαιδευτικής πρακτικής, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, 

θεωρείται απαραίτητη η συζήτηση για τη μετάβαση σε ένα νέο εκπαιδευτικό 

παράδειγμα που αφορά στη διαδραστική σχέση μεταξύ κουλτούρας, πολιτικής και 

εκπαίδευσης που να επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου που αφορά 

                                                             

2 «Είναι γεγονός ότι στην παγκοσμιοποιημένη πλέον οικουμένη, τα οικογενειακά πορτραίτα τείνουν 
όλο και περισσότερο να μαζεύουν σκόνη στην αποθήκη των αχρήστων. Ως κατ’ επίφαση έστω 

οικουμενικός, ο φιλελεύθερος δημοκρατικός πολιτισμός ‘‘εν γένει’’ δεν έχει πια ανάγκη από 

ιδεαλιστικές αναγωγές ή από φετιχοποιημένους προγόνους. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν εντελώς 

συγκεκριμένες αντενδείξεις – και είναι δύσκολο πια να σκεφτεί κανείς ‘‘ποιές’’ θα μπορούσαν να είναι 

οι αντενδείξεις αυτές-, οι άχρηστοι, παρωχημένοι και ανήμποροι πατέρες μπορεί πλέον να 

περιφρονούνται ή ακόμα και να ‘‘φονεύονται’’ αζημίως» (Τσουκαλάς, 2012: 56). 
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στις βασικές αξίες, στάσεις και ικανότητες για την ανάπτυξη πολιτών με παγκόσμια 

συνείδηση.  

 

Α. 2. Ερευνητικό Ερώτημα  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, εξετάζω τους λόγους για τους οποίους 

κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της 

παγκόσμιας συνειδητότητας θέτοντας το εξής ερώτημα: Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη 

να προωθηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της παγκόσμιας 

διάστασης στην εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα;  

 

Α. 3. Ερευνητική Υπόθεση  

Πρώτον, θεωρώ ότι η επικαιροποίηση της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη 

είναι αναγκαία και απαραίτητη. Έτσι διατυπώνω την υπόθεση ότι, το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης και η επενέργεια που ασκεί πάνω στην έννοια και την ιδιότητα 

του πολίτη γίνεται φανερή από την ύπαρξη παγκόσμιων ζητημάτων που ξεπερνούν τα 

στενά γεωγραφικά όρια του έθνους-κράτους, σε βαθμό που δεν μπορεί να αγνοηθεί η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των εθνών-κρατών συνολικά. 

Ο σύγχρονος πολίτης οφείλει να γνωρίζει τις προκλήσεις που ταλανίζουν τον 

πλανήτη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση στον κόσμο προκειμένου να είναι 

σε θέση να αναγνωρίσει τη σοβαρότητά τους και να δράσει αποτελεσματικά για την 

επίλυση και διευθέτησή τους. Παράλληλα, η συνειδητοποίηση ότι όλοι μας είμαστε 

ήδη ή γινόμαστε πολίτες του κόσμου λαμβάνοντας διάφορες θέσεις και 

εκπληρώνοντας συγκεκριμένους ρόλους είτε σε εθνικό είτε σε υπερεθνικό επίπεδο 

πρέπει να καταστεί συνείδηση σε όλα τα άτομα.  
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Η σημασία αυτής της συνειδητοποίησης ακολουθείται από την ευθύνη που 

φέρουν τα άτομα για την κατανόηση και διατήρηση του θεσμού της δημοκρατίας και 

την προάσπισή της από την κατακλυσμιαία τάση της οικονομικής κεφαλαιοποίησης 

των πάντων όπως προδιαγράφεται από το υπερφιλελεύθερο σχέδιο οικονομικής 

κυριαρχίας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.  

Δεύτερον, διαμορφώνω την υπόθεση ότι η έμφαση που δίνεται στην 

παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς τονισμένη, 

γεγονός που συνάδει με κυρίαρχα στοιχεία της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και 

υπογραμμίζει τον ασθενή διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον κόσμο. Υποστηρίζω ότι η 

έλλειψη αυτή είναι συνυφασμένη με κυρίαρχα στοιχεία της ελληνικής πολιτικής 

κουλτούρας και ιδιαίτερα με την τάση να αποδίδεται μια ξεχωριστή θέση στην 

Ελλάδα και χαρακτηριστικά όπως το  θέτει Τσουκαλάς με τον όρο «ιδιαίτερη 

ελληνική κοινωνία» (Τσουκαλάς, 2012).3 Κάνοντας μιαν επισκόπηση της ελληνικής 

πολιτικής κουλτούρας προβάλλεται η εικόνα που καλλιεργήθηκε και επικράτησε σε 

σχέση με τη θέση του Έλληνα πολίτη στην Ελλάδα και τον κόσμο. 

Τέλος, θεωρώ ότι η προώθηση της παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση 

θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της αίσθησης ότι η Ελλάδα αποτελεί 

μέρος ενός παγκόσμιου πολιτισμού, που έχει σαφώς συνεισφέρει ιστορικά στη 

δημιουργία του, αλλά δεν έχει έκτοτε καταφέρει να τον προσαυξήσει ή να δικαιώσει 

στο παρόν τη μοναδικότητα της σύγχρονης μορφής του. 

 

 

                                                             

3 Όπως σημειώνει ο Τσουκαλάς, «η διαφοροποίηση της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες εθνικές 

οντότητες δεν προέκυπτε από το (αυτονόητο) υλικό γεγονός ότι συνιστούσε μια ιστορική οντότητα 

ανάμεσα σε πολλές άλλες. Απέρρεε από μια εκ προοιμίου δεδομένη ορολογική και ουσιολογική 

ιδιαιτερότητα ενός άυλου υπεριστορικού ονόματος» (Τσουκαλάς, 2012: 33).  
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A. 4. Μεθοδολογία 

Μεθοδολογικά η έρευνα βασίζεται στην αξιοποίηση της βιβλιογραφίας που 

σχετίζεται με την έννοια της κουλτούρας, την ελληνική πολιτική κουλτούρα, τη 

συζήτηση γύρω από την πολυπολιτισμικότητα και τη διαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών στο σχολείο, την παιδαγωγική επιστήμη και την πολιτική 

κοινωνιολογία, τα ερευνητικά προγράμματα των διεθνών οργανισμών και τα 

εκπαιδευτικά πρότζεκτ γύρω από την παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση για την 

ιδιότητα του πολίτη, κυρίως του οδηγού της Oxfam ‘Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο 

Πολίτη, Οδηγός για τα σχολεία’.4 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Oxfam βασίζεται πάνω σε αρχές όπως η 

αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Παρέχει ένα πλαίσιο γνώσεων και 

ικανοτήτων που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο και 

αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Αυτή η αλληλεξάρτηση διαμορφώνει τις ζωές των 

ανθρώπων σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα τα οποία ενδέχεται να 

παρουσιάζουν προκλήσεις για τα άτομα αφού ξεπερνούν τα όρια, τις συνήθειες και 

τις πολιτισμικές καταβολές των δικών τους χωρών. Η ενσυναίσθηση, η κριτική 

σκέψη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται σε άλλα μέρη του πλανήτη  έχουν επιπτώσεις πάνω στις 

ζωές των ανθρώπων σε διαφορετικά  μήκη και πλάτη της υφηλίου, συνιστούν στην 

πραγματικότητα την πεμπτουσία της έννοιας του παγκόσμιου πολίτη.  

 

 

                                                             

4 Βλ. http://www.glob-edu.net/media/common/uploads/material/-

/Oxfam_Εκπαίδευση_για_τον_Παγκόσμιο_Πολίτη_Οδηγός_για_τα_σχολεία.pdf  

http://www.glob-edu.net/media/common/uploads/material/-/Oxfam_Εκπαίδευση_για_τον_Παγκόσμιο_Πολίτη_Οδηγός_για_τα_σχολεία.pdf
http://www.glob-edu.net/media/common/uploads/material/-/Oxfam_Εκπαίδευση_για_τον_Παγκόσμιο_Πολίτη_Οδηγός_για_τα_σχολεία.pdf
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Α. 5. Δομή Εργασίας  

Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζω το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τις 

διαστάσεις της σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Εστιάζομαι στην 

επίδραση της παγκοσμιοποίησης πάνω στην έννοια της ιδιότητας του πολίτη, τη 

δημοκρατία, την εργασία και τα παγκόσμια προβλήματα που χρήζουν κοινής 

αντιμετώπισης.  

Στο δεύτερο μέρος, εκθέτω με συνοπτικό τρόπο, τα στοιχεία που 

χαρακτήρισαν την ελληνική κουλτούρα διαχρονικά αναδεικνύοντας την ανάγκη για 

τον αναπροσανατολισμό των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμπεριφορών 

των ατόμων ως αναστοχαστικών υποκειμένων μέσα στο κοινωνικό σύνολο, σήμερα. 

Η αναδιαμόρφωση αυτή συνάδει με τη γενικότερη μετατόπιση της έννοιας του 

έθνους-κράτους στη διεθνή σφαίρα συγκυβέρνησης και στις επιπτώσεις που αυτή έχει 

στις άλλες σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριοποίησης, όπως είναι η κουλτούρα.  

Η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποτελεί ένα πρώτης τάξεως 

(παρά)δειγμα της αναδυόμενης φιλελεύθερης πολιτικής της οικονομίας που 

δοκιμάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με σημείο αφετηρίας το ελληνικό κράτος. Οι 

δριμύτατες επιπτώσεις σε όλες τις σφαίρες δραστηριοποίησης του ατόμου: εργασία, 

εκπαίδευση, ασφάλιση, υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδρούν 

καταλυτικά στην ελληνική συμπεριφορά και τείνουν να αμβλύνουν με τον πιο κάθετο 

τρόπο τον ελληνικό χαρακτήρα ξεκινώντας από τη μετατόπιση της εθνικής 

κυριαρχίας στο όνομα της παγκόσμιας ολοκλήρωσης.   

Για το σκοπό αυτό, εστιάζομαι στην αναδιαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος στο σχολείο και στον εμπλουτισμό του με τις γνωστικές, κοινωνικές 
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και πολιτικές αξίες και δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι μαθητές, ώστε το 

ελληνικό στοιχείο να μπορέσει να ενσωματωθεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

Αξιοποιώντας το αναλυτικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζουν το θεωρητικό τους 

υπόβαθρο για την περιγραφή της ελληνικής κουλτούρας μελετητές όπως ο 

Διαμαντούρος, ο Τσουκαλάς και ο Δεμερτζής5, και στοχαστές όπως ο Αξελός, 

επιχειρώ να καταδείξω τα στάδια από τα οποία πέρασε η ελληνική κουλτούρα, 

άλλοτε χαρακτηριζόμενη ‘παρωχημένη’ (Διαμαντούρος,) και άλλοτε 

‘μεταρρυθμιστική’6 ωσότου φτάσει στην απόλυτα συγχρονική της μορφή, στα 

πλαίσια ενός φαινομένου που o Διαμαντούρος ονομάζει ‘κρίσιμο σταυροδρόμι’ για να 

δηλώσει τη μεταβατική κατάσταση από την οποία έτυχε να περάσει αρκετές φορές 

στην ιστορία της, όπως αυτή μπροστά στην οποία βρίσκεται και σήμερα. 

Μεταξύ των επιχειρημάτων που εκφράζονται υποστηρικτικά υπέρ αυτής της 

θέσης σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους κρίνεται σκόπιμη η ενσωμάτωση της 

παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση είναι οι εξής:  παγκόσμια ολοκλήρωση και η 

διεθνοποίηση του έθνους-κράτους, η μετατόπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος 

λόγω της κυριαρχίας υπερεθνικών μηχανισμών οικονομικής ρύθμισης των κρατών 

                                                             

5Υπό μία γενική θεώρηση, ανάμεσα στα στοιχεία που διαμορφώνουν την πολιτική κουλτούρα την 

Ελλήνων είναι: «η προσωποποίηση των θεσμών και ο προσωποπαγής χαρακτήρας των κοινωνικών 

σχέσεων, η ατυπία των ρόλων, η γενική ατροφία της κοινωνίας των πολιτών, η ατομική σύλληψη του 

δημοσίου, η εννόηση του δικαιώματος του προνομίου, οι αμυντικές στάσεις απέναντι στον 

εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και ο χαμηλός δείκτης διαπροσωπικής εμπιστοσύνης είναι μερικές από 

τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, οι οποίες βαρύνονται 

σημαντικά από τη βυζαντινή επιλεκτική παράδοση. Από τις περισσότερες μελέτες της ελληνικής 

πολιτικής κουλτούρας διαπιστώνεται ότι παρόλο που τα ποσοστά πολιτικού ενδιαφέροντος 

παραμένουν υψηλά, δεσπόζει μια εργαλειακή σύλληψη της πολιτικής που συνοδεύεται πολλές φορές 

από μια μοιρολατρική αυτοδικαιωτική επίκληση του τύπου “τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει και τα 

παρόμοια’’» (Δεμερτζής, 1995: 49). 
6Αναφορικά με τις έννοιες ‘παρωχημένη’ και ‘μεταρρυθμιστική’ κουλτούρα: «Η παραλλαγή που 
υιοθετείται στην προκειμένη περίπτωση και που λειτουργεί ως κύριο εργαλείο ανάλυσης είναι το 

δίπολο «μεταρρυθμιστική» -«παρωχημένη» πολιτισμική παράδοση ή κουλτούρα. Το υπόβαθρο που το 

στηρίζει είναι η αντιδιαστολή της πολιτισμικής παράδοσης που έχει τις ρίζες της στην Αναγέννηση, τη 

Μεταρρύθμιση και την Αντιμεταρρύθμιση, την Επιστημονική Επανάσταση και τον Διαφωτισμό με 

εκείνη που εδράζεται στις ιστορικές εμπειρίες του Βυζαντίου, της Ορθοδοξίας, της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (ως συστήματος διακυβέρνησης) και της Τουρκοκρατίας» (Διαμαντούρος, 2000: 12).  
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ακολουθώντας την προοπτική της καπιταλιστικής και νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης, η 

ύπαρξη παγκόσμιων προβλημάτων που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης και επίλυσης, 

και η ολοένα εντονότερη τάση να παγκοσμιοποιείται η ιδιότητα του πολίτη για να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές που προκύπτουν από την κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού και του κεφαλαίου.  

Στο τρίτο μέρος, εστιάζω στη σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και 

δημοκρατίας και πιο συγκεκριμένα εστιάζω στη μετατόπιση της έννοιας της εθνικής 

κυριαρχίας και την άμβλυνση της έννοιας της δημοκρατίας.  

Στο τέταρτο μέρος, παρουσιάζω την προβληματική γύρω από την 

αναγκαιότητα για την παγκόσμια εκπαίδευση του πολίτη. Στηριζόμενη στις 

φιλοσοφικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των Morin, Nussbaum, Lovat, Osler, 

Kerr, και άλλων, επιχειρώ να αναπτύξω μια θεωρητική συζήτηση γύρω από τις αξίες, 

στάσεις και ικανότητες που θεωρώ χρήσιμο να συμπεριληφθούν στους στόχους του 

αναλυτικού προγράμματος. Για να γίνει αυτό δυνατό, χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα 

συνεκτικό πλαίσιο εργασίας που να συνοψίζει τις ικανότητες σε γνωστικές  

κοινωνικές και πολιτειακές.  

Τέλος, αξιοποιώντας την ερευνητική δραστηριότητα της Oxfam παρουσιάζω 

το συνεκτικό πλαίσιο εργασίας που έχει διαμορφωθεί με στόχο την ανάπτυξη και την 

προώθηση της παγκόσμιας πολιτειότητας, ως παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

παράδειγμα για τα σχολεία.  

Συμπεραίνω ότι, η έμφαση στην παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση δεν 

είναι επαρκώς τονισμένη στο ελληνικό συγκείμενο. Σημαντικός παράγοντας σε αυτή 

την εξέλιξη είναι η φύση της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Υποστηρίζεται, ότι η 

έλλειψη αυτή μπορεί να αποδοθεί στο ίδιο το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τους 
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μηχανισμούς του οι οποίοι απορρέουν από την υπάρχουσα πολιτική κουλτούρα της 

χώρας.  

 

B.  Παγκοσμιοποίηση: ορισμός και προεκτάσεις της παγκοσμιοποίησης 

Με τον όρο ‘παγκοσμιοποίηση’ περιγράφεται η διαδικασία επιρροής της 

παγκόσμιας κλίμακας οικονομίας επί της εθνικής οικονομικής σφαίρας. Η επιρροή 

αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα. Αντίθετα, οι παγκοσμίου 

εμβέλειας οικονομικές διαδικασίες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις πολιτικές, 

πολιτισμικές και κοινωνικές σφαίρες στο βαθμό που επιφέρουν σημαντικές 

μεταβολές στη μορφή, το περιεχόμενο και την έκφρασή τους.   

Όπως περιγράφει ο Scholte, «παρά το γεγονός ότι η ‘παγκοσμιοποίηση’ 

δεν είχε επινοηθεί μέχρι το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, έχει μακρύτερη 

γενεαλογία. Στην αγγλική γλώσσα, το ουσιαστικό ‘υφήλιος’ (globe) άρχισε 

να σημαίνει τον ‘πλανήτη’ (planet) για αρκετές εκατοντάδες 

χρόνια, όταν διαπιστώθηκε ότι η γη είναι στρογγυλή. Το επίθετο ‘παγκόσμιος’ 

(global) άρχισε να προσδιορίζει την ‘παγκόσμια κλίμακα’, (world scale) στα τέλη του 

δεκάτου ενάτου αιώνα, μαζί με την προηγούμενη έννοια ‘σφαιρικός’. Το ρήμα 

‘παγκοσμιοποιώ’  (globalize)  εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1940, μαζί με τη λέξη 

‘globalism’. Η λέξη ‘παγκοσμιοποίηση’ (globalization) εισήλθε για πρώτη φορά σε 

λεξικό (Aμερικανικά Aγγλικά) το 1961. Οι έννοιες της ‘παγκοσμιότητας’ ως όροι 

έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν πιο πρόσφατα» (Scholte,  2002: 4)7. 

                                                             

7Γενικά, αναφορικά με τον καθορισμό της ορολογίας που σχετίζεται με την έννοια της 

παγκοσμιοποίησης, τα προβλήματα των ορισμών που έχουν μέχρι σήμερα συζητηθεί αφορούν στο 

γεγονός ότι οι ορισμοί αυτοί τείνουν να μην είναι επαρκείς. Συχνά ο όρος παγκοσμιοποίηση συνδέεται 

ή συγχέεται με άλλους: «παγκοσμιοποίηση όπως διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση ως 

φιλελευθεροποίηση, παγκοσμιοποίηση ως παγκοσμιότητα και την παγκοσμιοποίηση ως εκδυτικισμό. 
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Όπως σημειώνεται, «η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσυζητημένο, αλλά σπανίως 

ορισμένο φαινόμενο. Σε ένα γενικό επίπεδο, παγκοσμιοποίηση είναι μια αύξηση της 

επίδρασης στις ανθρώπινες δραστηριότητες από δυνάμεις που ξεπερνούν τα εθνικά 

όρια. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να είναι οικονομικές, κοινωνικές, 

πολιτισμικές, πολιτικές, τεχνολογικές ή ακόμα βιολογικές, όπως στην περίπτωση μιας 

ασθένειας» (Scholte, 2002: 2). Παράλληλα, «η μεταβαλλόμενη φύση και οι ιδιότητες 

των πέντε οικονομικών διαστάσεων της παγκοσμιοποίησης χαρακτηρίζουν τις 

διαδικασίες της: εμπόριο, οικονομία, αρωγή, μετανάστευση, ιδέες» (Scholte, 2002: 

2).   

Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές θεωρήσεις απέναντι στο 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Αφενός, όπως επισημαίνει ο Yeats, 

«στην πιο ωμή εκδοχή της, η σθεναρή θεωρία της παγκοσμιοποίησης (strong 

globalization theory) παρουσιάζει την παγκόσμια οικονομία να κυριαρχείται 

από ανεξέλεγκτες παγκόσμιες δυνάμεις στις οποίες οι κυρίαρχοι δρώντες είναι 

οι Διεθνικές Εταιρείες (TNCs8). Τα κράτη είναι δομικά εξαρτημένα από το 

παγκόσμιο κεφάλαιο, ενώ οι Διεθνικές Εταιρείες (TNCs) έχουν απεριόριστη 

ελευθερία στο να επιλέξουν τους πιο πρόσφορους, ή επικερδείς, όρους και 

προϋποθέσεις  για τις επιχειρήσεις επένδυσης και παραγωγής τους. Εφόσον οι 

Διεθνικές Εταιρείες (TNCs) δε δεσμεύονται με κανένα κράτος, 

(επανα)τοποθετούνται οπουδήποτε υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι ‘σθεναροί’ θεωρητικοί της παγκοσμιοποίησης 

                                                                                                                                                                              

Επιχειρήματα που βασίζονται σε αυτές τις αντιλήψεις δεν πετυχαίνουν να δώσουν έννοιες που δεν 

είναι διαθέσιμες μέσα από το προϋπάρχον λεξιλόγιο. Παρατεταγμένη σε οποιαδήποτε από αυτές τις 

τέσσερις γραμμές, η «παγκοσμιοποίηση» δεν παρέχει αναλυτική προστιθέμενη αξία (Scholte, 2002: 8). 
8 Transnational Corporations 
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προέρχονται, πολιτικά, τόσο από τη δεξιά όσο και την αριστερά• οι πρώτοι 

πανηγυρίζουν αυτό που οι τελευταίοι καταδικάζουν» (Yeats 2002: 10). 

Αφετέρου, όπως παρατηρεί ο Γεώρμας (παραθέτοντας τον Σακελλαρόπουλο), 

η δεύτερη αντίληψη για την παγκοσμιοποίηση «‘η οποία βασίζεται στις αρχές της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, προσπαθεί με ρυθμιστικές παρεμβάσεις να συγκρατήσει τα 

επίπεδα της κοινωνικής προστασίας’ ‘ακόμα και να τα αναβαθμίσει’»  (Γεώρμας 

2004: 36). 

 

Καταληκτικά, όπως σημειώνει ο Χάλαρης,  

«η περίοδος της τελευταίας τριακονταετίας στην οποία grosso modo 

αναφέρεται η παγκοσμιοποίηση συνιστά μια νέα φάση επιτάχυνσης και 

εμβάθυνσης της οικονομικοποίησης και εμπορευματοποίησης του κόσμου, η 

οποία εγγράφεται μέσα στη μακρά τάση ολοκλήρωσης και διεθνοποίησης των 

αγορών που είναι εγγενής στον καπιταλισμό. Οι σύγχρονες κοινωνίες 

προσομοιάζουν όλο και περισσότερο σε τεράστιες, πολύπλοκες μηχανές που 

παράγουν και καταναλώνουν αγαθά, υπηρεσίες, ιδέες, συναισθήματα, 

επιθυμίες, φαντασιώσεις, σε μια τάση συνεχούς διεύρυνσης της σφαίρας του 

εμπορεύματος και εμπορευματοποίησης όλων των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, όπου το καθετί είναι δυνητικά αντικείμενο αγοραπωλησίας. 

Αποτελούν συνέχεια των κοινωνιών της μαζικής παραγωγής/κατανάλωσης 

κεϊνσιανοφορντιστικού τύπου της μεταπολεμικής ‘χρυσής τριακονταετίας’ ως 

πλέον σύγχρονες και ανεπτυγμένες μορφές καταναλωτικής κοινωνίας, προς 

τις οποίες όμως προέκυψαν αντιθετικά, έπειτα από οικονομικές κρίσεις και 

κοινωνικές αντιπαραθέσεις» (Χάλαρης, 2008: 572). 
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Μία επίσης αξιοσημείωτη διάσταση της παγκοσμιοποίησης, όπως παρατηρεί ο 

Kiely, αφορά στο γεγονός ότι αφενός «όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου 

έλκονται στο παγκόσμιο σύστημα και επηρεάζονται από αυτό που συμβαίνει αλλού», 

αφετέρου «υπάρχει η αίσθηση ότι γνωρίζουμε τι συμβαίνει αλλού πιο γρήγορα, το 

οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τη δική μας αίσθηση του χώρου και θέσης» (Kiely, 

1998: 3).  

Αυτή η διατύπωση προκαλεί τη σκέψη απέναντι στο ζήτημα της διαμόρφωσης 

μιας παγκόσμιας συνείδησης, της δυνατότητας για κατανόηση γεγονότων, 

συμπεριφορών και στερεοτύπων στα διάφορα και μεταξύ τους διαφορετικά πολιτικά, 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η 

σφαιρική αντίληψη είναι αναγκαία και ενίοτε αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την κατανόηση των όσων διαδραματίζονται στον κόσμο και την επιρροή που αυτά 

ασκούν σε άλλες γωνιές του πλανήτη. 
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Β. 1. Παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια ζητήματα 

Η επίδραση που έχει επιφέρει η παγκόσμιας εμβέλειας αλλαγή στη λειτουργία 

του έθνους-κράτους αφορά τόσο μια μάκρο-προοπτική, όσο και σε μια μίκρο-

προσέγγιση του ατόμου ως μέλος της κοινωνίας. Ο τονισμός της ατομικότητας, της 

ανάγκης για ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλιών για την κατεύθυνση 

της δράσης καθιστά τη γνώση και την ικανότητα γα τη σωστή λήψη αποφάσεων 

επιβεβλημένη. Η διαμόρφωση της κριτικής ικανότητας και της δυνατότητας για 

αναστοχασμό προς την ανασυγκρότηση του κοινωνικοπολιτικού υποκειμένου, αλλά 

και του ατόμου ως φορέα ενός ιδιαίτερου πολιτισμού, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό, 

παγκόσμιο περιβάλλον, θεωρείται επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής, την ειρηνική συνύπαρξη, την πολιτισμική ανταλλαγή και την 

αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Είναι εντυπωσιακό όπως υπογραμμίζεται από τον Capra ότι «οι θεωρούμενοι 

‘ειδικοί’ σε διάφορους χώρους δεν είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τα ζωτικά κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα που μας 

κληροδότησε ο 20ος αιώνας. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις αρχές μιας 

ξεπερασμένης άποψης του κόσμου, μιας κοσμοαντίληψης, που βλέπει τον άνθρωπο 

κυρίαρχο, αλαζονικό και υπερόπτη» (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 29).  

Όπως παρατηρείται, «η πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον, αναπόφευκτα, θίγει 

καθιερωμένα πρότυπα σχέσεων εξουσίας, κοινωνικής ισότητας, ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, διαχείρισης της ετερότητας, και όχι μόνο παραγωγής, κατανάλωσης, 

και διαχείρισης των φυσικών πόρων» (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 33).  

Όπως παρατίθεται από τον Παπαδημητρίου, χρειάζεται η υιοθέτηση 

«διαφορετικών διδακτικών στρατηγικών από αυτές που αναπαράγουν, στηρίζουν και 
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συντηρούν το κυρίαρχο ανθρωποκεντρικό αναπτυξιακό πρότυπο» (Κωστούλα-

Μακράκη & Μακράκης, 2008: 34). Στη βάση μιας προσπάθειας για την όσο δύναται 

πιο συγκεκριμένη εννοιολόγηση της παγκοσμιοποίησης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: η αλληλεξάρτηση, η συνδετικότητα, η 

αμοιβαιότητα, η κουλτούρα, η εθνική ταυτότητα, η ετερότητα, η διαπολιτισμικότητα, 

η δικτύωση και η οικουμενικότητα (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 35). 

Η προετοιμασία για το άνοιγμα μπροστά στην πρόκληση της 

παγκοσμιοποίησης και της οικουμενικότητας περνάει μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η διαπαιδαγώγηση πάνω σε παγκόσμιες και 

πανανθρώπινες αξίες τόσο πιο εφικτή θα καταστεί η διάπλαση ελεύθερων, 

σκεπτόμενων ανθρώπινων όντων. Και κατ’ επέκταση πολιτών που διαθέτουν τις 

αναγκαίες ικανότητες ώστε να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να συναισθανθούν 

μια διαφορετική από τη δική τους πραγματικότητα η οποία είναι συχνά 

περιχαρακωμένη από εθνικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ταξικά στεγανά. 

Η συνειδητοποίηση των παγκόσμιων ζητημάτων συνιστά κοινό παρανομαστή 

για τη λειτουργία των διεθνών οργανισμών. Η UNESCO «έχει μελετήσει ένα ευρύ 

φάσμα από αυτά τα πιεστικά ζητήματα και αναγνωρίζει τα ακόλουθα ως το πιο 

σοβαρά:  

- Η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η μεταβολή της κατανομής 

του 

- Η διατήρηση της εκτεταμένης φτώχειας 

- Οι αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό περιβάλλον 
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- Η συνεχιζόμενη άρνηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

άνοδος των συγκρούσεων και της βίας». 9 

 

Το ακόλουθο διάγραμμα (Πίνακας 1), παρουσιάζει τα παγκόσμια προβλήματα 

τα οποία διακρίνονται σε ζητήματα που αφορούν στην «παγκόσμια οικονομία, την 

παγκόσμια ανθρώπινη ανάπτυξη, το παγκόσμιο περιβάλλον και τους φυσικούς 

πόρους, την ειρήνη και την ασφάλεια, και την παγκόσμια διακυβέρνηση» (Bhargava, 

2006: 35). 

Πίνακας 1 

 

Πηγή: Introduction to Global Issues: An Introduction to Key Development 

Challenges, World Trade Publications, σ. 35.  

                                                             

9Teaching and Learning for a Sustainable Future: UNESCO. 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod01.html  

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod01.html
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Προβλήματα παγκόσμιας εμβέλειας αναμφίβολα αποτελούν η φτώχεια, η 

έλλειψη πόσιμου νερού και στέγης σε πολλές από τις υποανάπτυκτες και 

αναπτυσσόμενες χώρες, οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία και η 

εγκληματικότητα. Ενώ σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η κλιματική αλλαγή και η 

ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελούν κοινή απειλή για τη βιωσιμότητα του 

πλανήτη και την ανθρώπινη επιβίωση. Τα προβλήματα που απορρέουν από την 

εντατικοποίηση της παγκόσμιας ολοκλήρωσης έχουν προκαλέσει υψηλά ποσοστά 

ανεργίας, την αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων και των αυτοκτονιών καθώς 

και την εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες.   

Για τη συνειδητοποίηση ότι τα ζητήματα αυτά μας αφορούν όλους, και ότι οι 

συνέπειες από τη μη επίλυσή τους αποτελεί απειλή για μία ασφαλή και αξιοπρεπή 

διαβίωση, η παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη καθίσταται μια θεωρία και πρακτική για 

τον κόσμο που ενστερνίζεται την άποψη ότι αυτό που συμβαίνει στην άλλη άκρη του 

πλανήτη μας αφορά και ότι έχουμε μερίδιο ευθύνης για την αντιμετώπισή του.  

 

B. 2. Τύποι παγκόσμιου πολίτη 

Σύμφωνα με το διεθνολόγο Richard Falk και τον κοινωνιολόγο John Urry 

(όπως αναφέρεται στο Schattle, 2008: 6), η παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη μπορεί να 

προσλάβει συγκεκριμένη μορφή. Παράλληλα, μπορεί να περιγραφεί βάσει των 

χαρακτηριστικών που προσλαμβάνουν τμήματα του πληθυσμού που φαίνεται ότι 

ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν 

παγκόσμιους πολίτες: 
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«1. Οι ‘παγκόσμιοι κοσμοπολίτες’ ως άτομα που αναπτύσσουν, συχνά μέσω 

εκτεταμένων διεθνών ταξιδιών, ‘την ιδεολογία του να είναι κανείς ανοιχτός απέναντι 

σε ορισμένους ‘άλλους’ πολιτισμούς, λαούς και περιβάλλοντα’ (Urry, 2000, p. 73).  

2. Οι ‘παγκόσμιοι ακτιβιστές’, όπως αυτοί που συμμετέχουν σε εκστρατείες με την 

ανάληψη σκοπών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εξάλειψη της φτώχειας, την 

προστασία του περιβάλλοντος, ή που επιδιώκουν να διατηρήσουν τη λογοδοσία των 

διεθνών οικονομικών θεσμών. Πιστοί στο γνωμικό ‘σκέψου παγκόσμια, δράσε 

τοπικά’, αυτά τα άτομα είναι, επίσης, συχνά ενεργοί στις τοπικές τους κοινότητες και 

εθνικές πολιτικές αρένες. 

3. Οι ‘παγκόσμιοι μεταρρυθμιστές’ οι οποίοι από ενδιαφέρον για όλη την 

ανθρωπότητα, υπερασπίζονται πιο συνεκτικούς και δημοκρατικά υπεύθυνους 

παγκόσμιους θεσμούς διακυβέρνησης, αν όχι ένα συγκεντρωτικό σύστημα 

παγκόσμιας διακυβέρνησης, ‘τόσο αναγκαίο ώστε να ξεπεραστούν οι χαοτικοί 

κίνδυνοι από το βαθμό του πολιτικού κατακερματισμού και της οικονομικής 

ανισότητας που υφίσταται στον κόσμο σήμερα (Falk, 1994, p. 132). 

4. Οι ‘παγκόσμιοι μάνατζερ’, όπως άτομα τα οποία εργάζονται, συχνά σε συνεργασία 

με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και άλλους διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς 

για την επίλυση προβλημάτων που δε γνωρίζουν σύνορα που κυμαίνονται από την 

κλιματική αλλαγή ως την απειλή των πυρηνικών όπλων.  

5. Οι ‘παγκόσμιοι καπιταλιστές’ όπως τα πολυεθνικά εταιρικά στελέχη που 

ταξιδεύουν τον κόσμο και διαμορφώνουν μια ‘αποεθνικοποιημένη παγκόσμια ελίτ, η 

οποία την ίδια στιγμή στερείται κάθε παγκόσμιας πολιτικής αίσθησης της ευθύνης’ 

(Falk, 1994, p. 135). Κάποιοι παγκόσμιοι καπιταλιστές επίσης θεωρούνται 

πρόθυμοι να αναλάβουν βαριά οικονομικά ρίσκα στις αντίστοιχες επιδιώξεις τους για 
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‘να ενοποιήσουν τον κόσμο γύρω από τα παγκόσμια εταιρικά συμφέροντα (Urry, 

2000, p.172)» (Schattle, 2008: 6). 

O Hans Schattle προσθέτει μία ακόμα κατηγορία, αυτή των ‘παγκόσμιων 

εκπαιδευτών’ και όπως περιγράφει πρόκειται για τους «παγκόσμιους δασκάλους μέσα 

στην τάξη, και τους διευθυντές των σχολείων, τους ακαδημαϊκούς με διεθνή 

διαπιστευτήρια, επαφές και ημερήσιας διάταξης έρευνα, αρχηγοί διεθνών 

προγραμμάτων ανταλλαγής, συντονιστές, παροχών εκπαίδευσης για ομάδες 

υποστήριξης (όπως η Oxfam International), μια ορατή και δυναμική ομάδα 

παγκόσμιων πολιτών σήμερα. Οι παγκόσμιοι διδάσκαλοι προσπαθούν σκληρά να 

καταστήσουν τους μαθητές τους ανταγωνιστικούς στη διεθνή οικονομία, ενώ 

παράλληλα να ενσταλλάξουν επίγνωση και ενσυναίσθηση για άλλες χώρες, 

πολιτισμούς, και ζητήματα κοινής ανησυχίας σε όλο τον πλανήτη (Schattle, 2008: 6).  

Μερικοί από αυτούς τους τύπους πολίτη, μπορούν να μας δώσουν μία εικόνα 

σχετικά με τους τρόπους μέσω των οποίων διαμορφώνεται σήμερα ο 

παγκοσμιοποιημένος πολίτης και μέσα από ποιές διαδικασίες παγκοσμιοποιείται. 

Όπως εύστοχα παρατηρείται η ‘παγκοσμιοποίηση’ του πολίτη σχετίζεται περισσότερο 

με τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας που του παρέχουν τα νέα τεχνολογικά μέσα, 

αλλά και η δυνατότητα δράσης του σε διεθνικό επίπεδο μέσα από την πρόσβασή του 

στα νέα μέσα (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 36). 

Η κάλυψη των γεγονότων που επισυμβαίνουν σε μακρινά σημεία του πλανήτη 

και η αμεσότητα της δικής μας συμμετοχής στο γίγνεσθαι της ενημέρωσης και της 

επικοινωνίας σε ρυθμούς πρωτοφανώς γρήγορους, συνιστά το σύγχρονο διαδικτυακό 

τόπο: «για παράδειγμα, όταν επικοινωνείς με το φίλο σου στο πιο απομακρυσμένο 

σημείο του  πλανήτη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν συμμετέχεις σε μια 

ηλεκτρονική συνεδρία όπου μπορείς να συζητήσεις άμεσα και αμφίδρομα τα θέματα 
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που σε ενδιαφέρουν χωρίς χωροχρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, όταν 

μπορείς να αναζητήσεις στοιχεία από εκατοντάδες βάσεις δεδομένων σε ολόκληρο 

τον κόσμο και να τα μεταφέρεις στον δικό σου προσωπικό υπολογιστή, όταν μπορείς 

να αγοράσεις το βιβλίο που σε ενδιαφέρει μέσω του διαδικτύου από το σπίτι σου, 

τότε ίσως αισθανθείς κάποιο συναίσθημα ότι ανήκεις σε μια παγκόσμια κοινότητα» 

(Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 37). 

Σύμφωνα με την περιγραφή που δίνει ο Heater: «πολίτης είναι ένα άτομο 

εφοδιασμένο με τη γνώση των δημοσίων πραγμάτων, που διαπνέεται από τις 

συμπεριφορές της πολιτικής αρετής και που είναι εξοπλισμένο με τις ικανότητες 

(skills), ώστε να συμμετέχει στις δημόσιες και πολιτικές αρένες. Η απόκτηση και η 

βελτίωση αυτών των χαρακτηριστικών είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο για μια 

ολόκληρη ζωή. Παρόλα αυτά, πρέπει να τεθεί μια σταθερή βάση στα σχολεία ώστε να 

διασφαλιστεί τόσο η έγκαιρη όσο και η συστηματική τους εκμάθηση» (Heater, 2004: 

343).  Αυτό, θα λέγαμε, είναι το βασικό πλαίσιο αναφοράς για τον πολίτη εν γένει.  

 

Β. 3. Παγκοσμιοποίηση και εργασία  

O Bauman έχει χαρακτηρίσει την παγκοσμιοποίηση ως μια διαδικασία που 

θέτει υπό αμφισβήτηση την ισχύουσα πολιτική κυριαρχία των εθνών-κρατών και που 

αποδυναμώνει την ικανότητα των τελευταίων να ασκήσουν πολιτικές περιορισμού 

της επίδρασης της παγκοσμιοποίησης αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα.  Αυτή η 

αδυναμία για αυτονομία και ανάληψη πρωτοβουλιών, στην οποία αναφέρεται ο 

Bauman, σε διακυβερνητικό επίπεδο, επεκτείνεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 
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Είναι εκεί ακριβώς, όπου η επέκταση των τεχνικών μάνατζμεντ, καθιστά το 

ανθρώπινο δυναμικό ένα καλά χειραγωγημένο στοιχείο της παραγωγικής 

διαδικασίας, στη βάση της οποίας δεν είναι παρά το μέσο, ούτε η αρχή ούτε το τέλος, 

τα οποία είναι προκαθορισμένα από τους οργανωτικούς σχηματισμούς που τον 

διευθύνουν.  

Ενώ ενθαρρύνεται ο περιορισμός των αυστηρών στοιχείων της ιεραρχίας, 

στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία δεν είναι ίσοι 

ούτε διαθέτουν ουσιαστική ελευθερία να δρουν αυτόνομα: «έχουν εγκλωβιστεί σε μια 

τυπική κατάσταση διπλού καταναγκασμού: ενώ τα χαρτιά είναι σημαδεμένα και οι 

στόχοι προαποφασισμένοι, τους υποχρεώνουν να είναι ελεύθεροι – τους επιβάλλουν 

να συμπεριφέρονται με τρόπο αυτόνομο. Ο καταναγκασμός είναι αόρατος, εφόσον ο 

καθένας έχει πειστεί ότι το να ενεργεί έτσι είναι προς το συμφέρον του» (Todorov, 

2012: 174).  

Μεταξύ των τεχνικών αυτών του προγραμματισμού του μυαλού βρίσκονται 

και τεχνικές καταστρατήγησης του είναι: «δεν επιστρατεύουμε μόνο τις ικανότητές 

τους, αλλά ολόκληρη την προσωπικότητά τους. Το σύνορο ανάμεσα στην 

επαγγελματική και την ιδιωτική ζωή τείνει να σβήσει (Todorov, 2012: 172). Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, ωστόσο, «ο νόμος είναι απών, αλλά η πίεση που ασκείται σε κάθε 

συμμετέχοντα είναι ισχυρή και ύπουλη, αφού επιβάλλεται από τον ίδιο και την καλά 

προγραμματισμένη συνείδησή του» (Todorov, 2012: 175). 

Όπως διατυπώνει αποφθεγματικά σχεδόν ο Todorov: «η εξασθένιση της 

κυριαρχίας του νόμου, η απώλεια νοήματος στον κόσμο της εργασίας, η υποβάθμιση 

του ανθρώπου δεν εξηγούνται με θεωρίες συνωμοσίας στις οποίες πρωταγωνιστούν οι 

ισχυροί του μεγάλου κεφαλαίου, παρόλο που, αναπόφευκτα, όσοι επωφελούνται 

υλικά κάνουν τα πάντα για να εδραιώσουν αυτές τις αλλαγές. Θα λέγαμε το ίδιο για 
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τις καινούριες τεχνικές μάνατζμεντ και διακυβέρνησης». Στα πλαίσια της εξέλιξης 

της κοινωνίας σε μια φιλελεύθερη οικονομία, οι μεταβολές που την ακολούθησαν 

«φαίνονται λογικές σ’ έναν κόσμο τον οποίο χαρακτηρίζει η λήθη των σκοπών – η 

εξέλιξη των ανθρώπων, μια ζωή πλούσια σε νόημα και ομορφιά – και η καθαγίαση 

των μέσων – μια ανθηρή οικονομία, για την οποία δεν αναρωτιόμαστε αν εξυπηρετεί 

την κοινωνία της και η οποία περιορίζει τις επιχειρήσεις μόνο στη χρηματιστηριακή 

αξία τους» (Todorov, 2012: 179).   

 

Γ. Η ιδιότητα του πολίτη και οι σημασίες της 

Πριν επιχειρήσουμε τον ορισμό της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη, θα 

ήταν χρήσιμη η συνοπτική παρουσίαση του Bernard Crick των διαφορετικών εννοιών 

της ιδιότητας του πολίτη. Όπως την ορίζει:   

«‘η ιδιότητα του πολίτη’ μπορεί να φέρει τέσσερις σημασίες: πρώτον, μπορεί 

να αναφέρεται στα ‘δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός ατόμου ώστε να 

αναγνωρίζεται ως νόμιμα μόνιμος κάτοικος ενός κράτους –άσχετα από το 

κυβερνητικό σύστημα αυτού του κράτους, αλλά οι αρχές πίσω από μια τέτοια 

αναγνώριση ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα σε σχέση με τους μετανάστες. 

Δεύτερον, μπορεί να αναφέρεται στην πιο ειδική πεποίθηση (συχνά αποκαλούμενη 

από τους ακαδημαϊκούς ως civic republicanism), όπου οι χώρες που απολαμβάνουν 

συνταγματικές κυβερνήσεις, αντιπροσωπευτικές κυβερνήσεις ή δημοκρατία 

εξαρτώνται σε ένα υψηλό βαθμό ενεργού συμμετοχής από κατοίκους που θεωρούν 

τους εαυτούς τους ως ενεργούς πολίτες, όχι μονάχα καλά άτομα. Τρίτον, μπορεί να 

αναφέρεται σε ένα ιδανικό (κάποτε το κατείχαν οι Στωικοί στην αρχαιότητα, τώρα 

συχνά αποκαλείται ‘global citizenship’) ότι όλοι θα πρέπει να δρούμε ως πολίτες ενός 
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κόσμου: σε αυτόν για χάρη της ειρήνης, της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί του διεθνούς δικαίου όσον αφορά στην 

εδαφική κυριαρχία και τη δύναμη των εξουσιών κάθε κράτους ξεχωριστά. Και 

τέταρτον, η ‘ιδιότητα του πολίτη’ μπορεί να αναφέρεται σε μια εκπαιδευτική 

διαδικασία: μάθηση και διδασκαλία στα σχολεία και τα κολέγια δείχνουν πώς να 

βελτιωθούν ή να επιτευχθούν οι στόχοι που είναι εγγενείς στη δεύτερη και τρίτη 

σημασία της» (Heater, 2004: xi). 

Εντέλει, τι καθιστά την ιδιότητα του πολίτη δημοκρατική; Η ‘Δημοκρατική 

Ιδιότητα του Πολίτη’ (Democratic Citizenship): «είναι μια ικανότητα που ο καθένας 

χρειάζεται. Στην πιο πρακτική μορφή της, είναι η γνώση για το πώς λειτουργεί μια 

χώρα ή μια κοινωνία - γιατί η κυβέρνηση λειτουργεί όπως λειτουργεί, πού να βρουν 

πληροφορίες οι πολίτες και πώς να ψηφίσουν. Αλλά δημοκρατική ιδιότητα του 

πολίτη είναι κάτι περισσότερο από την κάλπη - είναι επίσης η ικανότητα που 

χρειαζόμαστε για να ζούμε καλά σε μια οικογένεια και στην κοινότητα. Μας δείχνει 

πώς να επιλύουμε διαφορές με ένα φιλικό και δίκαιο τρόπο, πώς να 

διαπραγματευόμαστε και να βρίσκουμε κοινό έδαφος, και πώς να διασφαλίσουμε ότι 

γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά μας. Ένας δημοκρατικός πολίτης γνωρίζει τους 

βασικούς κανόνες της κοινωνίας στην οποία ζει και τις προσωπικές ευθύνες που 

πρέπει να τηρεί».10 

 

 

 

                                                             

10 Education for democratic citizenship and human rights (EDC/HRE): questions and answers, Council 

of Europe: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/1_What_is_EDC_HRE/EDC_Q&A_en.asp  

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/1_What_is_EDC_HRE/EDC_Q&A_en.asp
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Γ. 1.  Πολίτης και Δημοκρατία  

Σε ποιά βάση διαμορφώνεται ο σύγχρονος πολίτης σήμερα, αν 

αναλογιστούμε, ότι τα εθνικά σύνορα έχουν πάψει να είναι αυστηρώς καθορισμένα, η 

πολιτική διακυβέρνηση από αμιγώς εθνική υπόθεση έχει καταστεί διεθνώς 

μεσολαβούμενη και εξυπηρετούμενη διαδικασία; Η δημοκρατία με την έννοια που 

γνωρίζαμε, είναι  η ίδια που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας;  

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοκρατία, επικεντρώνομαι 

στις θεωρητικές προσεγγίσεις των Bauman, Πλάτωνα, Todorov, Platter και Sharples 

οι οποίοι διαμορφώνουν το πλαίσιο της παρούσας συζήτησης. Αρκετοί είναι οι 

θεωρητικοί των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών που έχουν πρόσφατα 

επισημάνει τους κινδύνους που ενέχει η παγκόσμια διακυβερνητική προσέγγιση πάνω 

στους εκάστοτε δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δίκαια ίσως, 

καθώς την ανησυχία αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνουν οι καθημερινές πολιτικές 

αποφάσεις και προς εφαρμογή στρατηγικές οικονομικής και πολιτικής φύσεως.  

O Bauman υπογραμμίζει, ότι: «η απουσία πολιτικού ελέγχου κάνει την 

εξουσία μια πηγή βαθιάς και κατ’ αρχήν ατιθάσευτης αβεβαιότητας, ενώ η έλλειψη 

εξουσίας καθιστά τους υπάρχοντες πολιτικούς θεσμούς, τις πρωτοβουλίες και τα 

εγχειρήματά τους, όλο και περισσότερο άσχετα με τα πλέον συχνά προβλήματα στη 

ζωή των πολιτών και, για το λόγο αυτό, λιγότερο πιθανό να επιστήσει την προσοχή 

των πολιτών. Αυτή η κατάσταση σπρώχνει επίσης τα κρατικά όργανα να πέσουν, να 

μεταφέρουν μακριά, ή να «υποδεεστεροποιήσουν» έναν αυξανόμενο αριθμό 

προηγουμένως διενεργηθεισών λειτουργιών. Έχοντας εγκαταλειφθεί από το κράτος 

και έχοντας αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την φροντίδα των ατόμων, εκείνες 

οι ανεξέλεγκτες λειτουργίες γίνονται τώρα μια παιδική χαρά για τις εμφανώς 

ιδιότροπες και εγγενώς απρόβλεπτες δυνάμεις της αγοράς» (Bauman, 2005: 303). 
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Όπως τονίζει ο Platter, «όταν βλέπουμε από τη σκοπιά των αναδυόμενων 

δημοκρατιών, οι προηγμένες δημοκρατίες μπορεί να φαίνεται ότι είναι παράγοντες 

μιας επιτυχημένης διακυβέρνησης, αλλά ό,τι είναι δεν είναι γενικά όπως φαίνεται από 

το εσωτερικό, όπου η δυσαρέσκεια με την πολιτική είναι ευρέως διαδεδομένη. Αυτό 

εκδηλώνεται με περιφρόνηση για τους πολιτικούς (ειδικά επιλεγμένων εκπροσώπων 

του λαού στο νομοθετικό σώμα), ως συχνές εξάρσεις σκανδάλων και διαφθοράς, και 

με τη μείωση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Επιπλέον, σε όλο το 

πολιτικό φάσμα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούγονται έντονες 

εκφράσεις ανησυχίας για κλιμάκωση του κομματισμού, τη χυδαιοποίηση του 

πολιτικού λόγου, την αδυναμία για ολοκλήρωση πραγμάτων, και μια ευρύτερη 

πολιτιστική παρακμή (Platter, 2010: 83). 

O Todorov, «Εσωτερικοί Εχθροί της Δημοκρατίας», επισημαίνει ότι η 

δικαστική εξουσία δε διακρίνεται ρητά από την πολιτική της οποίας μέρη αποτελούν 

η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία. Επίσης, κρίνει ότι η κυριαρχία των Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας είναι τέτοια που εξυπηρετεί το συμφέρον των εκάστοτε 

κυβερνήσεων παρεμποδίζοντας συχνά την αποκάλυψη και τη διαφώτιση όλων των 

πλευρών ενός γεγονότος ή ενός ζητήματος. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο 

οφείλεται στην έλλειψη μέτρου, ακόμα και αν στην πραγματικότητα αναφερόμαστε 

στα συστατικά της ίδιας της δημοκρατίας: «o λαός, η ελευθερία, η πρόοδος 

αποτελούν συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας, αλλά αν κάποιο από αυτά 

χειραφετηθεί από τη σχέση του με τα υπόλοιπα ξεφεύγοντας από κάθε προσπάθεια 

περιορισμού και αναδειχθεί σε μοναδική αρχή, κινδυνεύει να μετατραπεί σε 

λαϊκισμό, υπερφιλελευθερισμό, μεσσιανισμό – τους εσωτερικούς εχθρούς της 

δημοκρατίας» (Todorov, 2013: 21).  
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Καταληκτικά: «η απαίτηση της παγκοσμιότητας πρέπει να περιορίζει με τη 

σειρά της την άσκηση της ελευθερίας. Οι αρχές της ισότητας και της αδελφοσύνης 

δεν είναι λιγότερο θεμελιώδεις για τη δημοκρατία από την αρχή της ελευθερίας. Αν 

τις ξεχνάμε, η φιλοδοξία μας να προστατέψουμε την ελευθερία όλων είναι 

καταδικασμένη σε αποτυχία (Todorov, 2012: 145).  

Ο Θορώ ανατέμνει την πεμπτουσία της δικαιοσύνης που είναι η συνείδηση, 

αλλά και την ουσία της ιδιότητας του πολίτη, που είναι η ανθρωπιά: «Δεν υπάρχει 

κυβέρνηση όπου οι πλειοψηφίες ουσιαστικά να μην ορίζουν το λάθος και το σωστό, 

αλλά τη συνείδηση; - Όπου οι πλειοψηφίες να αποφαίνονται μόνο για τα ζητήματα 

στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος του γενικότερου συμφέροντος; Θα πρέπει 

άραγε ο πολίτης, έστω και για μια στιγμή ή στον ελάχιστο βαθμό, να εγκαταλείπει τη 

συνείδησή του στο νομοθέτη; Τότε γιατί κάθε άνθρωπος έχει συνείδηση; Πιστεύω ότι 

πρέπει πρώτα να είμαστε άνθρωποι και ύστερα υπήκοοι» (Θορώ, 2007: 24).   

Σύμφωνα με τον Todorov, ο φανατικός Ισλαμισμός και η τρομοκρατία είναι 

ένας ακόμα υπαρκτός εχθρός της δημοκρατίας με στόχαστρό του τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, αλλά και όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Η τρομοκρατική επίθεση κατά 

των Δίδυμων Πύργων που προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων αθώων πολιτών και 

αμαύρωσε την ασφάλεια των ΗΠΑ, έμελε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή και 

μορφή εκδημοκρατισμού, στο όνομα του οποίου διαπράχθηκαν οι πόλεμοι στο Ιράκ 

και το Αφγανιστάν, καταπατήθηκαν περεταίρω τα ανθρώπινα δικαιώματα με την 

υιοθέτηση πρακτικών καταστολής και βασανισμών. 

 Ο Todorov, εστιάζεται στους τρόπους άσκησης της εξουσίας στη δημοκρατία 

ενισχύοντας την άποψη ότι ο πλουραλισμός και η αξιοκρατία διασφαλίζουν ότι οι 
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θεράποντές της δεν κάνουν κατάχρηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ιδίως 

όταν οι θεσμοί που υπηρετούν τείνουν να λαμβάνουν προσωποπαγή χαρακτήρα.11 

Με το διαχωρισμό της οικονομίας από τις άλλες σφαίρες της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, αναδύθηκε και επικράτησε μετά τον 20ο αιώνα, κυρίως, η 

φιλελεύθερη τάση στις αγορές η οποία προσέλαβε τη μορφή και τα χαρακτηριστικά 

της φιλελεύθερης οικονομίας. Σύντομα, θα ταυτιζόταν με το νεοφιλελευθερισμό, 

όπως εκφράστηκε ως η ανώτερη και εκτενέστερη έκφραση του φιλελεύθερου 

οικονομικού σχεδίου, αυτού που έμελε να ξεπεράσει τα όρια του κράτους και να 

υπαχθεί στη διεθνή σφαίρα. Όπως σημειώνει ο Todorov: «τα κράτη εξαρτώνται στην 

πραγματικότητα από ιδιωτικούς οίκους αξιολόγησης, που κατευθύνουν τις επιλογές 

τους, ενώ οι ίδιοι ξεφεύγουν από κάθε πολιτικό έλεγχο. Έχουν διατηρήσει από τη 

δημοκρατία μόνο το όνομα – δεν έχει πια ο λαός την εξουσία (Todorov, 2012: 143).  

Σε αυτό το επίπεδο, σαφώς διαχωρισμένος από τον κλασικό φιλελευθερισμό, 

ο υπερφιλελευθερισμός, όπως τον περιγράφει ο Todorov, «επιθυμεί να αναχαιτίσει τη 

γενική βούληση να περιορίσει τη δράση των ατόμων και, μη αναγνωρίζοντας την 

ύπαρξη κοινού συμφέροντος, περιορίζει την κοινωνία στο άθροισμα των ατόμων που 

την αποτελούν» (Todorov 2012: 136).  

Ο Θορώ δίνει μια γλαφυρή περιγραφή των φιλελεύθερων τάσεων της εποχής 

του και την επίδραση των διαδικασιών του ελεύθερου εμπορίου στις συνειδήσεις των 

πολιτών: «οι οποίοι ανάγουν το ζήτημα της ελευθερίας σε ζήτημα ελεύθερου 

εμπορίου και διαβάζουν ήσυχα τις διακυμάνσεις των τιμών μαζί με τις τελευταίες 

                                                             

11 Η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να υπόκειται στην πολιτική εξουσία (στην οποία συνενώνονται η 

εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία), αλλά να μπορεί να δικάζει με απόλυτη ανεξαρτησία. Το ίδιο 

ισχύει και για τη νεοφερμένη εξουσία των ΜΜΕ, που δεν πρέπει να τίθεται στην υπηρεσία της 

κυβέρνησης αλλά να παραμένει κι αυτή πολυφωνική. Η οικονομία, εξαρτημένη από τα ατομικά αγαθά, 

διατηρεί τη αυτονομία της σε σχέση με την πολιτική εξουσία. Αυτή, δε, με τη σειρά της, μετατρέπεται 

σε απλό εργαλείο στην υπηρεσία των οικονομικών συμφερόντων των μεγιστάνων (Todorov, 2012: 20). 
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ειδήσεις από το Μεξικό, ίσως λίγο πριν αποκοιμηθούν, επάνω και στα δύο, μετά το 

δείπνο. Ποιά είναι η διακύμανση της τιμής ενός έντιμου ανθρώπου και ενός πατριώτη 

σήμερα;» (Θορώ, 2007: 33).  

Ο Sharples σημειώνει για τη δημοκρατία ότι «ο γενικός πληθυσμός είναι ο 

μεγαλύτερος σοφιστής από όλους, και κάνει περισσότερα για να διαφθείρει τους 

νέους από ό,τι κάθε σοφιστής μπορεί (Sharples, 1994: 50). Αυτό που έχει σημασία 

είναι τα λογικά επιχειρήματα και όχι η γνώμη της πλειοψηφίας (Γοργίας 47le-472b), 

και αυτό που είναι λάθος με τη ρητορική είναι ότι απευθύνεται σε αυτήν. Για να το 

θέσω διαφορετικά, για τον Πλάτωνα η κατανόηση ή η στάση δεν είναι ορθολογική 

εκτός αν στηρίζονται στην ορθή λογική και κατανόηση, και δεδομένου ότι για τον 

Πλάτωνα στην Πολιτεία, τα πάντα αποκτούν ό,τι πραγματικότητα έχουν τελικά από 

τη Μορφή του Καλού, η ορθή σκέψη είναι η κατανόηση του τι είναι καλό και τι δεν 

είναι, σε απόλυτη, αντικειμενική άποψη (Sharples, 1994: 50). 

Όπως παρατηρεί ο Toodorov «η δημοκρατία απειλείται μονίμως από τη 

δημαγωγία, ο καλός ομιλητής μπορεί να κερδίσει την αποδοχή (και την ψήφο) της 

πλειοψηφίας, εις βάρος ενός συμβούλου πιο λογικού αλλά λιγότερο εύγλωττου 

(Todorov, 2012: 185). Τη γιγάντωση αυτού του φαινομένου ο Todorov αποδίδει 

στην: «έντονη παρουσία των μαζικών μέσων επικοινωνίας: του Τύπου, του 

ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου» (Todorov, 2012: 185).   

Για την επηρεασμό της κοινής γνώμης από τα ΜΜΕ και τον αντίστοιχο 

περιορισμό της ελευθερίας της σκέψης και της δράσης του μέσου πολίτη, ο Todorov 

επισημαίνει ότι: «έχουμε την εντύπωση ότι παίρνουμε τις αποφάσεις μόνοι μας. Αλλά 

αν όλα τα μεγάλα ΜΜΕ μεταδίδουν από το πρωί ως το βράδυ καθημερινά το ίδιο 

μήνυμα, το περιθώριο της ελευθερίας που διαθέτουμε για να διαμορφώσουμε άποψη 

περιορίζεται πολύ. Η δράση μας βασίζεται στις πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες 
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για τον κόσμο. Αλλά αυτές οι πληροφορίες, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν είναι 

ψευδείς, έχουν επιλεγεί, ξεδιαλεχτεί, συγκεντρωθεί, κατασκευαστεί με λεκτικά ή 

οπτικά μηνύματα για να μας οδηγήσουν μάλλον προς ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα 

και όχι προς ένα άλλο» (Todorov, 2012:186). Σε αυτή την περίπτωση, «η κοινωνία 

οφείλει να διασφαλίζει την πολυφωνία της πληροφορίας με περισσότερο σθένος απ’ 

όσο δείχνει στις μέρες μας. Μια κατάσταση όπου ο επικεφαλής της κυβέρνησης είναι 

ταυτοχρόνως ιδιοκτήτης πολλών ΜΜΕ, όπως συνέβαινε στην Ιταλία, θα έπρεπε να 

απαγορεύεται» (Todorov, 2012: 194).   

Ο Πλάτωνας δεν ήταν κατά της δημοκρατίας, αλλά ήταν υπέρ μιας 

δημοκρατίας της οποίας οι διαχειριστές και κυβερνήτες θα ήταν σε θέση να 

υπηρετήσουν χωρίς τα μέσα της ρητορικής, αλλά με πραγματική επίγνωση του καλού 

και του κακού και τη συνειδητή επιλογή του κοινού καλού έναντι του προσωπικού 

οφέλους. Για αυτού του είδους τη δημοκρατία, ο δημοκρατικός πολίτης είναι εκείνος 

που έχει αναγνωρίσει ότι τα όρια της πραγματικότητας εξαρτώνται από την 

αντιληπτική του ικανότητα και συγκεκριμένα, από την ικανότητά του για έλλογους 

συλλογισμούς, διατηρώντας παράλληλα, τη σκέψη ανεπηρέαστη από σοφίσματα και 

ρητορείες.  

Όμως, όπως τονίζεται δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι  «ο Πλάτων θα ευνοούσε 

πραγματικά μια τέτοια ιδανική δημοκρατία σε σχέση με άλλα πολιτικά συστήματα, 

εκτός και αν μπορούσαμε να του δείξουμε ότι αποτελούσε πραγματικά τον καλύτερο 

τρόπο για να καταλήξουμε στις σωστές πολιτικές αποφάσεις» (Sharples, 1994: 53). 

Στα Πολιτικά του, ο Πλάτων αναφέρεται στη δημοκρατία ως το χειρότερο πολίτευμα, 

αλλά παράλληλα, το καλύτερο μεταξύ των πιο διεφθαρμένων. Ενώ για την 

εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, ο Πλάτων αναφέρεται σε αυτή με όρους «όχι 

της ανακάλυψης μιας νέας επίγνωσης, αλλά υπό τον όρο ότι θα κάνει αυτούς που 
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είναι μορφωμένοι να δουν με τη σειρά τους τις αλήθειες που έχουν ήδη γίνει 

κατανοητές από άλλους (Sharples, 1994: 53). 

Όπως σημειώνει ο Διαμαντούρος, «η σημασία που αποδίδεται στην 

ανθρώπινη δράση για την πληρέστερη και πιο εκλεπτυσμένη κατανόηση της 

κουλτούρας τείνει, με τη σειρά της, να τονίσει τον αυξημένο ρόλο της αβεβαιότητας 

σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα ή τις συνέπειες της δράσης ως παράγοντα που 

συνδέεται με τους ποικίλους και συχνά αντιφατικούς μηχανισμούς και λόγους 

(discourses), μέσω των οποίων η κοινωνική πραγματικότητα γίνεται αντικείμενο 

κατασκευής και επαναδιαπραγμάτευσης στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τέτοιοι μηχανισμοί και λόγοι μπορούν να δημιουργήσουν, να 

προωθήσουν και να αναπαραγάγουν μια ευρύτερη διαδικασία ολοκλήρωσης, ικανής 

να διαπεράσει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών υποσυστημάτων και να 

προσδώσει σε αυτά – και στους θεσμούς και τους τρόπους συμπεριφοράς που αυτά 

επηρεάζουν – πιο ολοκληρωμένη λογική και αναπτυξιακή λογική» (Διαμαντούρος, 

2000: 28). 

Ο Διαμαντούρος θίγει το ζήτημα της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τη 

διαδικασία της σκέψης και κατ’ επέκταση τη λήψη αποφάσεων και την ανθρώπινη 

δράση, δεδομένου ότι η γύρω πραγματικότητα διαμορφώνεται και προσλαμβάνεται 

από τις αισθήσεις με τρόπο που πολλές φορές η ανθρώπινη αντίληψη αδυνατεί να 

εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα. Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές μπορούν να 

αναζητηθούν στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο αλλά και στη διαμόρφωση της 

επικαιρότητας από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Οι συνθήκες αυτές επιτάσσουν 

την καλλιέργεια και την προώθηση των δεξιοτήτων που αφορούν στην κριτική 

ικανότητα και σκέψη.   
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Όμως, την ίδια στιγμή, αναγνωρίζοντας την έλλειψη βεβαιότητας σημαίνει 

αναγκαστικά στην πράξη μόνο, ότι «η πολιτική δράση πρέπει να αναληφθεί με τη 

δέουσα ταπεινότητα και διστακτικότητα, ότι οι αποκλίνουσες απόψεις πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη, διότι μπορεί να μας βοηθήσουν προς μια αντίληψη της 

αλήθειας, και ότι οι θεωρητικές (δογματικές) προσπάθειες από συγκεκριμένες ομάδες 

για την αναδιάρθρωση ολόκληρης της κοινωνίας με βάση συγκεκριμένα δόγματα 

είναι τόσο πιθανό να είναι λανθασμένες που είναι καλύτερο να αποφεύγονται» 

(Sharples, 1994: 55). 

Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να αναχθεί σε φιλοσοφικό ζήτημα περί της 

αυτονομίας του ανθρώπου. Κατά πόσο δηλαδή εξαρτάται η ανθρώπινη δράση από 

την ιδία βούληση -αυτονομία- και σε ποιό βαθμό ετεροκαθορίζεται από το κοινωνικό 

περιβάλλον–ετερονομία. Εντέλει, αν δεχτούμε, ότι το άτομο λειτουργεί αυτόβουλα, 

σε ποιό βαθμό έχει τον έλεγχο πάνω στο περιβάλλον του, πολιτικό και κοινωνικό; O 

Todorov παραπέμπει στους υποστηρικτές των ιδεωδών του Διαφωτισμού, οι οποίοι: 

«διαλέγουν μια μέση οδό, που αρνείται τόσο τη συντηρητική μοιρολατρία όσο και το 

όνειρο του απόλυτου ελέγχου. Ο ουμανισμός αυτός καθαυτός έχει το διπλό 

χαρακτηριστικό ότι μετέχει συγχρόνως στη βούληση και στη μετριοπάθεια: το 

καλύτερο είναι δυνατό, αλλά το απόλυτο καλό είναι ανέφικτο (Todorov, 2013: 47). 

Ο Καρλ Πόππερ, προσεγγίζοντας το πρόβλημα της αβεβαιότητας της 

ανθρώπινης δράσης μέσα στην ιστορία υπό το πρίσμα του ιστορικισμού 

πραγματεύεται το ζήτημα του δυϊσμού ανάμεσα στο ρου της ιστορίας και την πορεία 

του ανθρώπου με βάση τις αποφάσεις του, γεγονός που συνδέεται με την έννοια της 

προόδου. Όπως διατείνεται ο ίδιος, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για την έννοια της 

προόδου μέσα στην ιστορία χωρίς την ανθρώπινη πράξη και πρόοδο. Πρόοδος και 

εξέλιξη μέσα στην ιστορία ταυτίζεται με την ανθρώπινη πρόοδο και εξέλιξη. Τα 
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ιστορικά δεδομένα συμπορεύονται με την  κίνηση, τις αποφάσεις, τα σχέδια, την 

εξέλιξη, τα επιτεύγματα και τις αποτυχίες των δρώντων υποκειμένων  μέσα στην 

ιστορία.  

Γιατί όπως ο ίδιος υπογραμμίζει «πρόοδος σημαίνει κίνηση προς ένα 

ορισμένο στόχο, ένα στόχο ο οποίος υπάρχει για μας ως ανθρώπινα όντα. Η Ιστορία 

δεν μπορεί να θέσει ένα στόχο• μόνο εμείς, τα ανθρώπινα όντα μπορούμε. Μπορούμε 

να το κάνουμε όσο υπερασπιζόμαστε και ενδυναμώνουμε εκείνους τους 

δημοκρατικούς θεσμούς από τους οποίους εξαρτάται η ελευθερία και μαζί με αυτήν 

και η πρόοδος. Και μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλύτερα, όταν θα έχουμε 

αναγνωρίσει το γεγονός ότι η πρόοδος εξαρτάται από μας• ότι εξαρτάται από την 

εγρήγορσή μας, τις προσπάθειές μας, τη σαφήνεια με την οποία θέτουμε τους 

στόχους μας και το ρεαλισμό των αποφάσεών μας» (Πόππερ, 2010: 74). 
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Δ. Ελληνική πολιτική κουλτούρα: παρωχημένη, σύγχρονη, δυνητική 

Κουλτούρα 

Σύμφωνα με το Λεξικό της Οξφόρδης, ο όρος κουλτούρα χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει  τις «ιδέες, τα έθιμα, και την κοινωνική συμπεριφορά ενός 

συγκεκριμένου λαού ή της κοινωνίας» (Oxford Dictionary). Για την έννοια της 

πολιτικής κουλτούρας, ο Cuche, σημειώνει ότι «κάθε πολιτικό σύστημα εμφανίζεται 

συνδεδεμένο με ένα σύστημα αξιών και παραστάσεων, με άλλα λόγια με μία 

κουλτούρα, χαρακτηριστική μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο 

στοχασμού, η έννοια της πολιτικής κουλτούρας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό 

που άλλοτε ονομάστηκε ‘‘εθνικός χαρακτήρας’’ (Cuche, 2001: 172). 

Σύμφωνα με τους Almond και Verba, «ο όρος πολιτική κουλτούρα 

αναφέρεται συνεπώς στους συγκεκριμένα πολιτικούς προσανατολισμούς - στάσεις 

απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα διάφορα μέρη του, και στάσεις απέναντι στο 

ρόλο του ατόμου μέσα στο σύστημα» (Almond & Verba, 1989: 12). 

Όπως παρατηρούν οι Ball και Peters, «η πολιτική κουλτούρα συντίθεται από 

τις στάσεις, προσλήψεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, συναισθήματα και αξίες που 

σχετίζονται με το πολιτικό σύστημα και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, πολιτικά 

ζητήματα (issues). Οι στάσεις αυτές ενδέχεται να μην είναι απόλυτα συνειδητές, 

υπεισέρχονται όμως με τρόπο έκδηλο ή λανθάνοντα στις σχέσεις μεταξύ του ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας και του πολιτικού συστήματος» (Ball & Peters, 2001: 122). 

Υιοθετώντας την οπτική που ο ίδιος ακολουθεί, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη 

σύνδεση της κουλτούρας, με την ευρύτερη έννοια της ατομικής και κοινωνικής 

συμπεριφοράς, με την πολιτική και κατ’ επέκταση, με τη διαμόρφωση των 

κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων. 
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Εκπαίδευση  

Σύμφωνα με τον ορισμό της Εγκυκλοπαίδειας Μπριτάννικα, εκπαίδευση είναι 

«η επιστήμη που ασχολείται με τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία ή 

τασχολικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με διάφορα μη τυπικά και άτυπα μέσα 

κοινωνικοποίησης (π.χ., έργα αγροτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης μέσα από τις 

σχέσεις γονέα-παιδιού). Η εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως η μετάδοση των αξιών 

και της συσσωρευμένης γνώσης μιας κοινωνίας. Με αυτή την έννοια, ισοδυναμεί με 

αυτό που οι κοινωνικοί επιστήμονες ορίζουν ως κοινωνικοποίηση ή εκπολιτισμός».12 

Ο Διαμαντούρος υπογραμμίζει τη σύγχρονη εννοιολόγηση της κουλτούρας ως 

άμεσα συνυφασμένης με την πολιτική και επιχειρεί την επισκόπηση της ελληνικής 

κουλτούρας καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά της όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά 

το παρελθόν της Αρχαίας Ελλάδας, κατά τους βυζαντινούς και οθωμανικούς χρόνους 

φτάνοντας να κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε παλαιά και νέα παράδοση. Η νεότερη 

παράδοση είναι εκείνη η οποία «αντλεί τις πνευματικές της ρίζες από τον Διαφωτισμό 

και την παράδοση του πολιτικού φιλελευθερισμού που συνδέεται με αυτόν» 

(Διαμαντούρος, 1994:  58).  

Παρά τις προθέσεις των εκφραστών τους, η ανάπτυξη του ελληνικού κράτους 

εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να εκδηλώνεται ως ευσεβής πόθος, χωρίς να 

πραγματώνεται, αλλά ακόμα και: «μακροχρόνια, η πρόοδος και η αλλαγή, όταν 

πραγματοποιούνταν, ήταν πάντοτε μικρές και ελλιπείς δίνοντας την εντύπωση 

συνεπειών ενός είδους προόδου της οποίας η κεντρική λογική ήταν περισσότερο 

σωρευτική και προσαυξητική παρά αφομοιωτική. Ο εξαιρετικά βραδύς ρυθμός και το 

μεγάλο κόστος, κύρια χαρακτηριστικά αυτών των αλλαγών, μείωναν τη δυνατότητα 

                                                             

12 Encyclopedia Britannica: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education  

 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education
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νομιμοποίησης οποιουδήποτε επιτεύγματος και το έκαναν ισχνό και εύθραυστο 

(Διαμαντούρος, 1994: 34). 

Ο Διαμαντούρος εντάσσει την περίπτωση της Ελλάδας στο ιστορικό και 

αναπτυξιακό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκαν οι χώρες του Νότου, όπως η Ιταλία, 

η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε το κρίσιμο 

σταυροδρόμι όπου η παραδοσιακή τάξη πραγμάτων συναντήθηκε και άλλοτε 

συγκρούστηκε με την νέα στη βάση των συμφερόντων που εξυπηρετούσε κάθε φορά 

η αλλαγή προς τη νέα κατεύθυνση ανάπτυξης. Ανάπτυξη η οποία ενστερνιζόταν τη 

μετάβαση στη νεωτερικότητα ή τη διατήρηση της παλαιάς τάξης πραγμάτων και που 

προέβαλε την επιχειρηματολογία στήριξης της παραδοσιακής αντίληψης για τη 

λειτουργία του κράτους, της εκκλησίας και των μηχανισμών τους.   

Όπως παρατηρεί ο Διαμαντούρος, «η συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους 

στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου αιώνα περιλάμβανε την 

εισαγωγή στη χώρα δυτικών, φιλελεύθερων πολιτικών θεσμών (π.χ. συνταγματισμός, 

κράτος δικαίου, γραφειοκρατική διοίκηση, τακτικός στρατός) και την εμφύτευσή 

τους σε παραδοσιακές, προκαπιταλιστικές δομές, που ουσιαστικά ήταν προϊόν της 

μακράς βυζαντινής (Εκκλησία και δίκαιο) και οθωμανικής (κράτος) κληρονομίας. 

Επειδή ο ριζικός πολιτικός και πολιτισμικός αναπροσανατολισμός στις σχέσεις 

κράτους και κοινωνίας συνδεόταν με αυτή τη διαδικασία, η μεταβολή, 

σηματοδοτήθηκε από έντονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συγκρούσεις, 

στις οποίες τον κύριο ρόλο έπαιξαν όσοι δυνητικά είχαν να ωφεληθούν ή να χάσουν 

από τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων εξουσίας μέσα στην Ελλάδα 

(Διαμαντούρος, 1994: 39).  
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Δ. 1. Παλαιά και σύγχρονη ελληνική παράδοση  

Η παλαιά παράδοση της ελληνικής κουλτούρας συμπυκνώνει τα εξής 

χαρακτηριστικά: «έκδηλη εσωστρέφεια, έντονα κρατικιστικό προσανατολισμό σε 

συνδυασμό με βαθιά διχοστασία απέναντι στον καπιταλισμό και το μηχανισμό της 

αγοράς, συνειδητή προτίμηση προς τον πατερναλισμό και τον προστατευτισμό μαζί 

με μια παρατεταμένη προσκόλληση σε προκαταπιταλιστικές πρακτικές. Ακόμη, η 

ίδια παράδοση, χαρακτηρίζεται από ένα σύμπαν ηθικών αισθημάτων, μεταξύ των 

οποίων κυριαρχούν συχνά αρχέγονες ταυτίσεις με στενές αντιλήψεις και αδιαλλαξίες 

απέναντι σε κάθε τι ξένο, έναν λανθάνοντα αυταρχισμό, που ενδυναμώθηκε από τις 

δομές της οθωμανικής εξουσίας» (Διαμαντούρος, 1994: 41). 

Στη σύγχρονη ελληνική παράδοση εξακολουθούν να επιβιώνουν αρκετά από 

τα χαρακτηριστικά αυτά, ενώ τα περισσότερα από τα μεταγενέστερα χαρακτηριστικά 

προσαρτήθηκαν ως αποτέλεσμα του Διαφωτισμού και του πολιτικού 

φιλελευθερισμού. Έτσι, «συνοπτικά, πρόκειται για μια μεταρρυθμιστική κουλτούρα, 

της οποίας το ‘όραμα κοινωνίας’ διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες 

και τις αντιλήψεις της ελληνικής αστικής διασποράς και των εγχώριων συμμάχων 

της. Αντλεί σε μεγάλο βαθμό από το φιλελεύθερο, δυτικό μοντέλο μετάβασης στη 

νεωτερικότητα μέσω του μηχανισμού της αγοράς και της εσωτερικής πολιτικής, 

ευνοεί τις μετριοπαθείς και σταδιακές αλλαγές και αποδίδει προνομιακό ρόλο στην 

κοινωνία ως προς τις σχέσεις της με το κράτος. Εφοδιασμένη με αυτή την 

κοσμοπολίτικη κοσμοθεώρηση, η μεταρρυθμιστική κουλτούρα ήταν το ανερχόμενο 

στοιχείο του ελληνικού κόσμου την περίοδο ανάμεσα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα και τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Από τότε και έως την κατάρρευση του 

αυταρχικού καθεστώτος των συνταγματαρχών το 1974, το στοιχείο αυτό πέρασε μια 

περίοδο αργής αλλά εμφανούς παρακμής, παράλληλα με τη βαθμιαία διάλυση των 



46 
 

κοινοτήτων της διασποράς και την εξάντληση του βενιζελικού εγχειρήματος, που και 

τα δύο το είχαν υποστηρίξει» (Διαμαντούρος, 1994: 63). 

Ο Διαμαντούρος επισημαίνει, επίσης, τη σημασία που εξακολουθούν να έχουν 

αυτά τα κύρια γνωρίσματα στη διαμόρφωση της δημοκρατικότητας, της πολιτικής 

συνείδησης και της ιδιότητας του πολίτη στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. 

Παράλληλα, η αναδυόμενη πολιτική κουλτούρα βασίστηκε στα κατάλοιπα μιας 

έντονα θρησκευτικής παράδοσης, αυτή της Ανατολικής Εκκλησίας, στον κρατισμό 

και τον πατερναλιστικό χαρακτήρα των όρων λειτουργίας του κράτους και στον 

έντονο αυταρχισμό, απόρροια των οθωμανικών πολιτικών και κοινωνικών 

παραδοσιακών δομών συγκρότησης.  

Επίσης, η σχέση κυριαρχίας που αναπτύχθηκε στη βάση ενός σουλτανικού 

χαρακτήρα άσκησης εξουσίας, δημιουργούσε εξισωτικές συνθήκες για όλους τους 

διοικούμενους και προκαλούσε ένα αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας όμοιας 

με εκείνη που βίωναν οι Έλληνες υπήκοοι των οποίων η άνοδος και η πτώση από τα 

διοικητικά αξιώματα ήταν ιδιαίτερα συχνή με αποτέλεσμα το κράτος να θεωρείται η 

πηγή όλων των εξουσιών αλλά και το μέσο άσκησης ελέγχου απέναντι στους 

δυνατούς μέσω της πατερναλιστικής σχέσης που ανέπτυσσε με τους αδύναμους.  

Άμεση συνέπεια ήταν «η άνοδος της θετικιστικής παράδοσης του δικαίου στη 

νεότερη Ελλάδα, που υποστηρίζει ότι τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα εκπηγάζουν 

από το κράτος και δεν ενυπάρχουν στα άτομα. Η στενή θεώρηση της ιδιότητας του 

πολίτη και των ατομικών δικαιωμάτων, που προκύπτει από μια τέτοια διογκωμένη 

αντίληψη του ρόλου του κράτους, επηρέασε αντίστοιχα την αντίληψη της 

παλαιότερης πολιτισμικής παράδοσης για τη δημοκρατία και γενικότερα για την 

πολιτική. Εγγενής στη λογική του οιονεί παντοδύναμου κράτους είναι μια αντίληψη 

για τη δημοκρατία που: (α) προτάσσει την απευθείας και αδιαμεσολάβητη άσκηση 
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της εξουσίας και υποβαθμίζει την αξία του ρόλου των θεσμών ως δομών που 

μεσολαβούν και διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ κατόχων της εξουσίας και 

εξουσιαζομένων, (β) διακρίνεται από μεγάλη αμφιθυμία και έλλειψη εμπιστοσύνης 

ως προς την έννοια μιας ενεργού κοινωνίας πολιτών η οποία γνωρίζει τα δικαιώματά 

της και επιδιώκει να τα διευρύνει, (γ) επιδεικνύει μια ιδιαίτερη προτίμηση για τις 

μικρές και οικείες δομές που ευνοούν πρακτικές πατρωνίας και είναι συμβατές με 

αυτές, (δ) κατανοεί περισσότερο φορμαλιστικά παρά ουσιαστικά τους κανόνες του 

δημοκρατικού παιχνιδιού και (ε) έχει μια ανάλογη εργαλειακή αντίληψη της 

πολιτικής» (Διαμαντούρος, 1994: 52). Όπως φαίνεται, «το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό του είναι ο κύριος ή μάλλον ο κυρίαρχος ρόλος που αποδίδει στο 

κράτος έναντι της κοινωνίας των πολιτών» (Διαμαντούρος, 1994: 54). 

 

Δ. 2. Το «κρίσιμο σταυροδρόμι»: έτος 1974 και οι πολιτικές εξελίξεις της 

σύγχρονης Ελλάδας 

Το ‘κρίσιμο σταυροδρόμι’ όπως το περιγράφει ο Διαμαντούρος, και για τις 

δύο κουλτούρες δημιουργείται κατά τη μεταδιδακτορική περίοδο και το έτος 1974 για 

την Ελλάδα. Είναι η χρονιά που εγκαθιδρύεται η πολιτική δημοκρατία επιφέροντας 

μια σειρά αλλαγών στις πολιτικές δομές της ελληνικής κοινωνίας που είχαν άμεση 

και βαθύτατη επίδραση στη διάπλαση και την εξέλιξη των δύο πολιτισμικών 

παραδόσεων οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα: (α) η 

χειραφέτηση στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας από την ξένη 

κηδεμονία, (β) ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής σκηνής με αντίστοιχες επιρροές 

στην κοινωνία και την κουλτούρα και (γ) η διεθνοποίηση και πιο ειδικά ο 

εξευρωπαϊσμός της ελληνικής πολιτικής και κουλτούρας, εξέλιξη στενά συνδεδεμένη 

με την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/Ευρωπαϊκή Ένωση και με 
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βαθιές μακροχρόνιες συνέπειες για τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας 

(Διαμαντούρος, 1994: 65).  

Οι διατυπώσεις του Διαμαντούρου για την ελληνική πολιτική κουλτούρα 

έχουν ενδιαφέρον για το συσχετισμό και τη σύγκριση με τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα. Διατρέχοντας τα στάδια της κουλτούρας που περιγράφει ο 

Διαμαντούρος, ο ερευνητής της ελληνικής κουλτούρας μπορεί εύλογα να διαγνώσει 

την προβληματική που αναπτύσσεται μεταξύ παρωχημένης και μεταρρυθμιστικής 

κουλτούρας, στην προσπάθειά του να προβλέψει τη φύση και τη θέση της ελληνικής 

κουλτούρας που διαμορφώνεται την τελευταία δεκαετία σχεδόν και κυρίως στο 

διάστημα κατά το οποίο η οικονομική κρίση κλιμακώνεται με την προσφυγή της 

χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.   

Μετά το 1981 και την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το όραμα 

της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έθετε συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε τα κράτη 

μέλη να μπορέσουν να εναρμονιστούν και να συμβαδίσουν με το ρυθμό ανάπτυξης 

που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον προς επίτευξη στόχο.  

Παρόλο που το όραμα για μια ενωμένη Ευρώπη με κοινές πολιτικές, 

κοινωνική συνοχή και οικονομική ολοκλήρωση φάνταζε ως η Γη της Επαγγελίας, 

τόσο η έμφαση της ΕΕ στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με το 

νεοφιλελεύθερο μοντέλο της οικονομίας, όσο και η ασύγχρονη πρόοδος ορισμένων 

κρατών, όπως της Ελλάδας, χαρακτήρισαν την πορεία προς την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση ως ιδιαίτερα προβληματική και με ολέθριες συνέπειες, όπως αυτές 

εκφράστηκαν στο ελληνικό περιβάλλον.   

Η προσφυγή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και οι ραγδαίες 

αλλαγές από τις οποίες συνοδεύτηκε σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας, θα 
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μπορούσε να χαρακτηρίσει μια σημαντική περίοδο με τον όρο ‘κρίσιμο σταυροδρόμι’ 

υπό την έννοια που επιλέγει να χρησιμοποιεί ο Διαμαντούρος.  Όπως επισημαίνεται, 

η αλλαγή στην εννοιολόγηση του όρου ‘πολιτική κουλτούρα’ κατά τα τελευταία 

είκοσι και πλέον χρόνια, έφερε τον όρο πιο κοντά στη σημερινή του σημασία ο 

οποίος «δίνει έμφαση στις πρακτικές, τις στρατηγικές και στις τακτικές που 

ακολουθούν τα κοινωνικά υποκείμενα και οι κοινωνικές ομάδες και αναδεικνύουν 

πολλαπλές και διαρκείς διαδικασίες αμφισβήτησης και διαπραγμάτευσης της 

καθημερινής ζωής, δημιουργώντας έτσι ένα ευρύτερο και προσφορότερο πλαίσιο για 

την κατανόηση της ανθρώπινης δράσης αλλά και της πολιτικής» (Διαμαντούρος, 

1994: 25).  

Γίνεται φανερό ότι η συγκρότηση του ελληνικού έθνους-κράτους 

πραγματοποιήθηκε μέσα από πολυάριθμες διαδικασίες πολιτικών ζυμώσεων και 

κοινωνικών ανακατατάξεων. Τα κατάλοιπα αυτών των διαδικασιών αποδίδουν δύο 

αντικρουόμενες και έκτοτε αλληλοσυμπληρούμενες ιδέες για την έννοια του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους. 

Από τη μία πλευρά, επιβιώνει η παραδοσιακή αντίληψη για την έννοια του 

κράτους, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Ελληνικής 

πολιτικής κουλτούρας. Ενώ από την άλλη, αν και εκφράστηκε η ανάγκη για την 

αναζήτηση ενός αναπτυξιακού παραδείγματος που θα ήταν σύμφυτο με τον 

εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα στον οποίο και απέβλεπε η χώρα, αυτή η δυνατότητα 

παρέμεινε στη σφαίρα του δυνητικού και του  πιθανού ως προς τη σύλληψή του. Η 

πραγμάτωσή του γινόταν κυρίως κατά περίπτωση, μέσω της επιδερμικής 

προσαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τέλος, ακόμα και σήμερα, όπως τονίζεται, «oι μεταρρυθμίσεις ήταν συχνά και 

συμβολικά επιφορτισμένες, αλλά γενικά αποκομμένες από την τεχνική των 
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επιδόσεων και της αξιολόγησης (Spanou, 2012: 21). Σε ένα ευρύτερο εθνικό και 

διεθνές πλαίσιο, ωστόσο, η Ελλάδα δε δείχνει σημάδια πολιτικής και οικονομικής 

προσαρμογής για την «λογική του κεφαλαίου, που είναι θεμελιώδης για την 

οικονομική ενοποίηση της ΕΚ», διότι με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα θα ερχόταν σε 

αντίθεση με τον αυτό της αλλά και με τη «νομιμοποίηση και την κοινωνικοποίησή 

της» (Charalambidis & Demertzis, 1993: 222). 

Οι πάσης φύσεως πολιτικές δεν εφαρμόστηκαν με συστηματικό χαρακτήρα 

ώστε να αποφέρουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Έτσι, η χώρα δεν κατάφερε 

να φτάσει την πλήρη δυναμική της πολιτισμικής και οικονομικής ολοκλήρωσης στην 

οποία προσέβλεψε κυρίως μέσω της εισόδου και συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Οι σημερινές εξελίξεις καταδεικνύουν ότι ο πολιτικός και οικονομικός 

εκσυγχρονισμός της Ελλάδας, εξακολουθεί ακόμη να παραμένει ο  τελικός προς 

επίτευξη στόχος.  

Συνεπώς, όπως τονίζεται, η συνάντηση τόσο της βυζαντινής κληρονομιάς όσο 

και της οθωμανικής παράδοσης με τη νεωτερική αντίληψη για τη θέσμιση και 

λειτουργία του κράτους, απέδωσε δύο διαφορετικές μεταξύ τους παραδόσεις που 

έμελλε να συστήσουν και να αναπαραστήσουν την ταυτότητα αυτού που στη 

συνέχεια ονομάστηκε σύγχρονο ελληνικό κράτος. Κατ’ ακολουθία, ο Διαμαντούρος 

κάνει τη σαφή διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές παραδόσεις που επιβιώνουν 

για την ελληνική περίπτωση  σκιαγραφώντας την ιστορική τους εξέλιξη και τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους. 

 Όπως έχει εξηγηθεί λεπτομερώς από τον Δεμερτζή (2002), αυτού του είδους οι 

παραδόσεις, αν και δεν παρέχουν εξηγήσεις για τα πάντα, έχουν μια σημαντική 

επίδραση στη φύση και τον χαρακτήρα της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι, έχουν οδηγήσει στην «γενική ατροφία της κοινωνίας των 
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πολιτών, την εξατομίκευση των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της 

εξουσίας, την αντικατάσταση της πολιτικής ισότητας με ένα διάχυτο είδος 

αφομοίωσης, και μια παραμορφωμένη αντίληψη των δικαιωμάτων και της ευθύνης 

των πολιτών» (Δεμερτζής, 2002: 114). 

Εκ πρώτης όψεως, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα χαρακτηριστικά τα 

οποία λαμβάνει η ελληνική κουλτούρα σήμερα, προσιδιάζουν περισσότερο στην 

παρωχημένη παρά στη μεταρρυθμιστική κουλτούρα. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

ερμηνευτεί ως μία ένδειξη οπισθοδρόμησης. Όμως, είναι τόσο ευνόητη αυτή η 

διαπίστωση και απλή όσο μπορεί να υποτεθεί; Είναι δύσκολο να ειπωθεί με 

βεβαιότητα ποιό προδιαγράφεται να είναι το μέλλον της Ελλάδας. Η ιστορία ενός 

λαού, ωστόσο, αν το παρελθόν της Ελλάδας έχει κάποια σημασία για την πρόγνωση 

του μέλλοντος, καταδεικνύει ότι ξαναβιώνεται, όταν η ιστορική μνήμη εξασθενεί.  

Το ερώτημα είναι εάν η ιστορία εντέλει επαναλαμβάνεται (ακριβώς) επειδή η 

ανθρώπινη δράση που τη συνιστά υστερεί σε οργάνωση σε επίπεδο διανοητικού 

συλλογισμού και σε προγραμματισμό όσον αφορά το στόχο της δράσης. Επίσης, 

ακόμα και όταν η ιστορία προχωράει/εξελίσσεται, οι αιτιακές σχέσεις της επιτυχίας ή 

της αποτυχίας αντίστοιχα δύσκολα ανιχνεύονται. Συχνά, αποτελούν τυχαίες 

εκδηλώσεις ευνοϊκών ή μη συγκυριών.  

Ο Κώστας Αξελός στο επίκαιρο δοκίμιό του, Η Μοίρα της Σύγχρονης 

Ελλάδας, μας καλεί να επανεξετάσουμε τις παγιωμένες αντιλήψεις για τη συνέχεια 

ανάμεσα στην Αρχαία Ελληνική παράδοση και το Νέο Ελληνισμό, την βυζαντινή και 

οθωμανική βάση στην οποία αναπτύχθηκαν οι θρησκευτικές αρχές και οι όροι 

λειτουργίας του σύγχρονου κράτους. Όπως παρατηρεί: «η ελληνική Αρχαιότητα δεν 

είναι παρά Αρχαιότητα που κληροδοτεί την κληρονομιά της. Και αυτή την 

κληρονομιά είναι δύσκολο να τη διαχειριστεί κανείς» (Αξελός, 2010: 16).  



52 
 

Από τη μία πλευρά, το ερώτημα είναι ποιοί παράγοντες λειτούργησαν 

ανασταλτικά ως προς αυτό το όχι και τόσο αυτονόητο καθήκον; Ενώ από την άλλη, 

όπως υπογραμμίζει ο Τσουκαλάς, είναι ζήτημα εάν έπρεπε οι Έλληνες να θέσουν ένα 

τέτοιο καθήκον στον εαυτό τους χωρίς να έχουν ερωτηθεί για το εάν αναγνωρίζουν το 

ιστορικό τους παρελθόν, αν και κατά πόσο ταυτίζονται με αυτό και τέλος, αν είναι σε 

θέση να επιφορτιστούν με το καθήκον της διατήρησης και προσαύξησής του 

(Τσουκαλάς, 2012: 34) 

Ο Αξελός τονίζει την επιβίωση παλαιών στοιχείων που εξακολουθούν ιδεατά 

και μόνο να εκπροσωπούν στοιχεία ελληνικότητας διαγράφοντας μια πορεία 

καταναγκαστικής προσήλωσης σε θρησκευτικές αναπαραστάσεις του Βυζαντίου που 

εναλλακτικά εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και αντίστοιχα αντικρουόμενα 

συμφέροντα. Έτσι, «θα μπαίναμε επίσης στον πειρασμό ν’ απαντήσουμε αρνητικά 

στο ερώτημα αν η (σύγχρονη) Ελλάδα διαθέτει μια σκέψη, μια επιστήμη και μια 

πολιτική. Συμμετέχει στην ευρωπαϊκή – και οσονούπω πλανητική – σκέψη, επιστήμη 

και πολιτική, αλλά συμμετέχω δεν σημαίνει καθόλου και κατέχω» (Αξελός, 2010: 

18).   

Σε τι συνίσταται, επομένως, η γνήσια και αυθεντική φύση του σύγχρονου 

Έλληνα μέσα από τις πολιτισμικές και πολιτικές συναντήσεις και αποκλίσεις που 

συνέτειναν στη δημιουργία της; Η ιστορική αναδρομή στην κουλτούρα της Ελλάδας 

μαζί με την σύγχρονη προσέγγιση στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Έλληνα και στη 

διαιρεμένη του  ιδιοσυγκρασία οδηγεί στη διαπίστωση, όπως το διατυπώνει ο 

Τσουκαλάς ότι: 

 «Οι Έλληνες θεωρούν ότι είναι αυθεντικά ‘‘Έλληνες’’, όταν τραγουδούν, 

χορεύουν, ονειρεύονται, γελάνε, αισθάνονται, προσφέρουν, ερωτεύονται ή 

πολεμούν, ενδεχομένως και όταν είναι έξυπνοι, επιτυχημένοι ή πανούργοι εις 
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βάρος των άλλων ή του συνόλου, αλλά ουδέποτε όταν επιδιώκουν, υλοποιούν 

ή πειθαρχούν σε συλλογικούς ή κοινωνικούς ορθολογικούς σκοπούς. Μπορεί 

να φέρονται σαν ήρωες ή σαν αχρείοι -ή και τα δύο- αλλά όχι σαν πολίτες με 

νηφάλια και σταθμισμένη συμπεριφορά. Η ουσία της ελληνικότητας γίνεται 

αντιληπτή σαν μια εκλεκτική και πρωτότυπη σύνθεση ελευθεριακών και 

αναρχούμενων ατομικών ικανοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι δυτικού 

τύπου κανόνες συμπεριφοράς και αυτο-εικόνες τείνουν να υποβιβαστούν 

συμβολικά σε ένα επουσιώδες επίπεδο. Το καλβινιστικό εργασιακό ήθος, η 

απρόσωπη αγοραία εντιμότητα, η προσωπική αξιοπιστία, η συμμόρφωση προς 

στους συλλογικούς κανόνες αποτελεσματικότητας, ή η προσήλωση στην ιδέα 

του πολίτη, ουδέποτε κανοναρχήθηκαν ως αξίες καθαυτό σεβαστές. Και 

αντιστρόφως, αφού τόσο οι θεσμοί όσο και οι αξίες ελάχιστα συνιστούν 

αντικείμενα αφηρημένου ενδιαφέροντος για το άτομο, ουδείς φαίνεται να 

επενδύει συγκεκριμένα σε αυτά. Κατά συνέπεια, ουδείς εμπιστεύεται ή 

δέχεται ως αληθινό τον εκπεφρασμένο λόγο των άλλων, εκτός και αν 

εμπρόσωπες μορφές αμοιβαίων δεσμών μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση για 

την αξιοπιστία μιας συμπεριφοράς. Ο λόγος αντιμετωπίζεται όπως 

οποιαδήποτε άλλη κοινωνική πρακτική. Οι αντιφάσεις δεν θεωρούνται 

επίφοβες και η λογική, η επιχειρηματολογία και η συλλογιστική συνάφεια 

είναι απλώς εργαλεία προς χρήσιν και όχι αρχές άξιες σεβασμού. Έτσι, η 

συμμόρφωση προς έναν κανόνα, όταν πρακτικά δεν υπάρχει αντίστοιχη 

υποχρέωση, παραμένει κάτι σχεδόν ανεξήγητο. Επομένως, δεν προκαλεί 

έκπληξη το ότι η υπακοή και η εμπιστοσύνη συχνά έγιναν αντικείμενα 

χλευασμού, ενώ υπογραμμίστηκε με έμφαση η δυτική τους καταγωγή ως 

επιχείρημα εναντίον τους (Τσουκαλάς, 1993: 24). 
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Συμπερασματικά, ίσως, η ιστορική αναδρομή στην κουλτούρα της Ελλάδας 

αναδεικνύει τη συνθετότητα, την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία που ενέχει το 

εγχείρημα ενός τελικού προσδιορισμού της μορφής της έννοιας και της σημασίας που 

μπορεί να λαμβάνει η ελληνική ιδιοσυγκρασία σε συγχρονικό επίπεδο. Η 

ιδιαιτερότητα της ελληνικής κουλτούρας βρίσκεται εν πολλοίς στην αντιφατική φύση 

της. Ο πολίτης της Ελλάδας σήμερα δείχνει να κατανοεί τη σπουδαιότητα της 

ένδοξης Αρχαίας Ελλάδας, ωστόσο, δεν εδραιώνει μια συνέχεια η οποία να μπορεί να 

τη διαιωνίσει και να την προσαυξήσει στο παρόν ως φυσική εξέλιξη της πολιτισμικής 

ανωτερότητας.  

Όπως παρατηρεί ο Αλεξάκης «η χώρα μοιάζει σαν να διέρχεται μια φάση 

στην οποία η δυναμική μιας ακόμα πιο ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας 

συνυπάρχει – και επιπλέον συγκρούεται- με μια οπισθοδρόμηση στα αρχέγονα 

στοιχεία της εθνικής ταυτότητας» (Αλεξάκης 2008: 92).  

Ωστόσο, ο σύγχρονος Έλληνας αντιπαρέρχεται αυτή την ανομολόγητη 

αδυναμία του την ίδια στιγμή που η εξύμνηση του παρελθόντος του προδιαγράφει 

έναν ελληνοκεντρικό χαρακτήρα ο οποίος εν ολίγοις συσπειρώνεται γύρω από τα 

πολιτισμικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων. Άλλοτε θέτει στον εαυτό 

του μη αναγκαστικά διλήμματα αμφιταλαντευόμενος μεταξύ Ανατολής και Δύσης σε 

αναζήτηση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης στον παγκόσμιο χάρτη. Άλλοτε 

πάλι επιβιώνει στις εικόνες των βυζαντινών του αγίων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

που από κοινού με την εκάστοτε ιστορική και πολιτική συγκυρία, υπήρξαν 

καθοριστικοί διαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντός του.  

Από την άλλη πλευρά, από μια περισσότερο σταθμισμένη προοπτική, όπως 

επιχειρηματολογεί ο Τσουκαλάς, σε σχέση με το σύγχρονο χαρακτήρα της ελληνικής 

ιδιαιτερότητας: «μόνοι ανάμεσα στους νεωτερικούς λαούς, οι Έλληνες κλήθηκαν να 
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οικοδομήσουν τη συλλογική ιστορική αυτογνωσία τους πάνω στη βάση ενός 

οικουμενικού συστήματος σημασιών και συμβόλων. Ενός συστήματος που ούτε 

εκπονήθηκε από τους ίδιους, ούτε σχηματίστηκε στην υπηρεσία ‘‘δικών τους’’ 

εσωτερικών εθνικών στοχοθεσιών. Η ιδέα της σύγχρονης Ελλάδας προέκυψε ως 

ετεροπροσδιορισμένη, ετερόχθονη και ετεροθαλής» (Τσουκαλάς, 2012: 34). 

Ουσιαστικά, οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν επιφορτιστεί με ένα ιστορικό 

παρελθόν στο οποίο δεν είχαν κάποια συμμετοχή στη δημιουργία του. Δε ρωτήθηκαν 

αν το αναγνωρίζουν ή το αποδέχονται και αν σύμφωνα με τα σύγχρονα μέσα που 

διαθέτουν, είναι εντέλει σε θέση να το διαχειριστούν. Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να 

μιλήσει κανείς για μια αναχρονιστική τάση που για την ελληνική περίπτωση υπήρξε 

μοναδική σε σχέση με άλλα έθνη και την ιστορική σημασία που αυτά φέρουν. Η 

σύνδεση της αρχαίας με τη σύγχρονη Ελλάδα κινήθηκε περισσότερο στη σφαίρα 

συλλογιστικής του ευσεβούς πόθου, αλλά στην πραγματικότητα, δεν είχε ούτε το 

χρονικό περιθώριο να οικειοποιηθεί το παρελθόν της ούτε τη δυνατότητα να το 

προασαυξήσει. 

Αγνοώντας κανείς την ύπαρξη δύο τουλάχιστον διακριτών περιόδων στην 

ιστορική διαμόρφωση της Ελλάδας, δηλαδή ανάμεσα στην Αρχαία και τη Νέα 

Ελλάδα, στεγανοποιεί μια μάλλον λανθασμένη και διεστραμμένη εικόνα για τους 

Έλληνες της νεωτερικής Ελλάδας οι οποίοι φαίνεται να στερήθηκαν ή να μην 

επέτρεψαν  στον εαυτό τους το  δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. 

Όπως υπογραμμίζει ο Τσουκαλάς, «η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι, μολονότι 

εξ ορισμού, όλες οι γενιές καλούνται να ξαναγράψουν την ιστορία τους, να 

αναδιατυπώσουν τους αξιακούς τους κώδικες και να ξανασκεφτούν γύρω από το 

νόημα και τα όρια της δικής τους ελευθερίας, αυτό συμβαίνει κατ’ εξοχήν σε 

περιόδους αποσύνθεσης και αποπροσανατολισμού» (Τσουκαλάς, 2012: 65).  
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Την ίδια στιγμή, «θα χρειαστούν πάνω από εκατό χρόνια, μια ανυπολόγιστων 

προεκτάσεων «εθνική καταστροφή», η πρωτοφανής στα παγκόσμια χρονικά 

υποχρεωτική «ανταλλαγή πληθυσμών», ο συμβολικός υποβιβασμός του 

ελληνόφωνου «Οικουμενικού Πατριαρχείου» και η οριστική κατάρρευση του εκτός 

συνόρων παροικιακού Ελληνισμού για να μπορέσουν οι Έλληνες να συμβιβαστούν 

με την ιδέα ότι είναι ένας ιστορικός λαός ανάμεσα σε άλλους και, συνεπώς, 

ενδείκνυται να συνομιλούν μαζί σε συμβολικά ισότιμη βάση» (Τσουκαλάς, 2012: 42).  

Ωστόσο, όπως κάθε λαός φέρει τη σφραγίδα του έτσι έχει και τις εξαιρέσεις 

του. Ο Μάνος Χατζιδάκις κάνει λόγο για την ευθύνη του πολίτη και την στάση του 

απέναντι σε ό,τι προσβάλει την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τη 

διανοητική του κατάσταση:  

 

«κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να μιλήσει, πάντα την έχει. Αλλά πρέπει 

να είναι έτοιμος να πληρώσει ένα τίμημα. Και εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη 

μάχη με τον εαυτό μας. Πόσοι είμαστε αποφασισμένοι να πληρώσουμε; 

Ζούμε τη μοιραία κατάληξη ενός κόσμου που προετοιμάσθηκε για την 

εξαφάνισή του. Ο μεταπολεμικός κόσμος, και ιδιαίτερα ο πολιτικός, δεν 

προετοίμασε το σπάνιο είδος και το πολύ ακριβό, του ελεύθερου πολίτη. Εγώ 

δεν έχω καμιά ελπίδα (για τη χώρα μας), παρά αν γίνει ένα θαύμα. Εγώ δεν 

πιστεύω ότι έχουμε σήμερα τη δύναμη να επιβιώσουμε σαν εθνική οντότητα. 

Θα μείνουμε σαν νάνοι αλλοτινών καιρών. Και θα το δείτε, όταν θα έρθει η 

πλήρης ένωση με την Ευρώπη, σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε. Ποια 

είναι η υποδομή για να υπάρξουν επιβιώνοντα έστω ένα δύο χαρακτηριστικά 

της εθνικότητάς μας;». Στην ερώτηση: «Φρονείτε ότι δεν υπάρχει κάποια 

ελπίδα, κάποια διέξοδος; Τι θα μπορούσε να γίνει κατά τη γνώμη σας;» 
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απαντά: «Τίποτα. Η πλήρης εξαφάνισή μας. Και θα γίνει. Είμαι βέβαιος. Και 

μην ξεχνούμε ότι, σε τελευταία ανάλυση, οι μόνες στιγμές που σκεφθήκαμε 

σοβαρά σαν έθνος ήταν στις καταστροφές. Ας περάσουμε μια καταστροφή 

μήπως και σωθούμε» (Μαρίνος, 2009).  

 

Ζήτημα προς επαναδιαπραγμάτευση, επομένως, αποτελεί η εκπαίδευση στα 

πλαίσια μιας εθνοκεντρικής αντίληψης που καλλιεργήθηκε και εξακολουθεί να 

καλλιεργείται στο σχολείο μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, τέτοια που αφήνει 

λιγοστά περιθώρια στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικόητα και εντέλει στην 

ισότιμη πολιτισμική ανταλλαγή. Από τα Σχόλια του Τρίτoυ, o Μάνος Χατζιδάκις 

θέτει το ακόλουθο ερώτημα: «Και πρώτα απ’ όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία; Την 

πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, 

αυτοκίνητο κι ακίνητο, με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλισθέντος ή την 

πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου, με τεχνική 

αναθεώρησης κι ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας 

ιπτάμενης φυγής προς τ’ άστρα;»  (Χατζιδάκις, 1981: 156). 
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Ε. Παγκόσμια Ιδιότητα του πολίτη στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σε αυτό το μέρος, επιχειρείται η σύνδεση μεταξύ παγκοσμιοποίησης, 

κουλτούρας και εκπαίδευσης, και γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο στο οποίο να μπορούν να ενταχθούν οι ικανότητες που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη της παγκόσμιας συνείδησης και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά παραδείγματα. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζω τους λόγους για τους οποίους η εκπαίδευση για την 

ιδιότητα του πολίτη συνιστά καταλυτικό παράγοντα αλλαγής και αναδιαμόρφωσης 

της κουλτούρας, ώστε να συμπεριλάβει την πλανητική σκέψη στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης.  

Η έρευνα υποστηρίζει ότι προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν παγκόσμια 

συνειδητότητα, θα πρέπει να εξεταστεί και να εμπλουτιστεί το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, παρουσιάζω τα προγράμματα πάνω στα 

οποία εργάστηκαν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί για τη δημιουργία ενός αναλυτικού 

προγράμματος που περιλαμβάνει τις αξίες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που 

κρίνονται επίκαιρες και αναγκαίες για το σκοπό αυτό. 

Σύμφωνα με την τρέχουσα σημασία της, η έννοια της παγκοσμιοποίησης 

σχετίζεται με τη διεθνοποίηση των εταιρειών, του εμπορίου και των επενδύσεων. 

Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, αλλά συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο αλλαγών 

που διαμορφώνουν μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή 

όπως υποστηρίζει ο Γιαννίτσης συμπυκνώνεται στα εξής στοιχεία: την τεχνολογική 

αλλαγή, και τη δημιουργία της κοινωνίας της οικονομίας και της πληροφορίας, των 

ηλεκτρονικών συστημάτων και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως παράγοντα 

ανταγωνιστικής εξάπλωσης της πολιτικής και της οικονομίας, την ελεύθερη κίνηση 

του κεφαλαίου και τη γενικότερη απελευθέρωση των αγορών και την παροχή 
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υπηρεσιών, την προώθηση της ιδέας του ανταγωνισμού των μισθών με την προώθηση 

της σχέσης αύξηση παραγωγικότητας-αύξηση μισθών. 

Ο Edwards και η Usher συζητούν την τάση που διαμορφώνεται πλέον 

ανάμεσα στο έθνος-κράτος και την κοινωνία των πολιτών, η οποία μεσολαβείται από 

την επιρροή που ασκούν οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης. Στον πυρήνα των 

διαδικασιών αυτών βρίσκεται, η ανάπτυξη και εξάπλωση της καπιταλιστικής 

οικονομίας η οποία θέτει τους δικούς της όρους λειτουργίας κυρίως πάνω από το 

έθνος κράτος. Όντας κατ’ ουσίαν, παγκοσμιοποιημένη, η ανάπτυξη της 

καπιταλιστικής οικονομίας υπεισέρχεται άδηλα ανάμεσα στη σχέση των πολιτών με 

το κράτος. 

Όπως υποστηρίζεται «υπάρχει μια μείωση στην εξουσία οποιουδήποτε έθνους 

κράτους να ρυθμίσει και να περιορίσει τον καπιταλισμό και δεν υπάρχει κάποιο 

πολιτικό κέντρο να πάρει τη θέση του και να αναλάβει αυτές τις λειτουργίες. Ο 

καπιταλισμός, επομένως, προσλαμβάνει μια εικονική ελευθερία να ελίσσεται. Αυτό 

εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για την ικανότητα του έθνους-κράτους να κυβερνά και το 

κύρος των εθνικών εταιρειών και οικονομικών συμφερόντων, αλλά επίσης σε σχέση 

με το τι και ποιός συνιστά την κοινωνία των πολιτών (Edwards & Usher, 2008: 20). 

Όπως υπογραμμίζεται «η συνύπαρξη του έθνους-κράτους και της κοινωνίας 

των πολιτών είναι διαρρηγμένη από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό παρέχει τη βάση για 

την αύξηση της εξουσίας της νεο-φιλελεύθερης αγοράς όπως η σύγχρονη μορφή που 

έχει πάρει από τον καπιταλισμό. Ωστόσο, αντίθετα με τη θεωρία για το παγκόσμιο 

σύστημα (world system theory), αυτό, επίσης, ανοίγει νέες δυνατότητες για 

παγκοσμιοποιημένες μορφές της κοινωνικότητας και των πρακτικών, για κάτι που 

κάποιοι ορίζουν ως ‘παγκοσμιοποίηση από τα κάτω’» (Falk 1993; Korsgaard 1997; 

Keller 2000; Singh et al. 2005). (Edwards & Usher, 2008: 20).   



60 
 

Παράλληλα, «εδώ η σύνδεση ανάμεσα στο έθνος κράτος και την ιδιότητα του 

πολίτη μπορεί να χαλαρώσει με τους ανθρώπους να διαδραματίζουν έναν ενεργό 

ρόλο απευθύνοντας ζητήματα κοινών ανησυχιών μέσα και διαμέσου των παγκοσμίων 

δικτύων που μπορούν να γίνουν κατανοητά ως μια μορφή κοσμοπολιτισμού» 

(Edwards, Usher, 2008: 20). Εν ολίγοις, φαίνεται ότι η παγκοσμιοποίηση συνιστά 

τόσο ένα νέο πλαίσιο απειλών όσο και ευκαιριών για την αναδιαμόρφωση του 

πολιτειακού παραδείγματος. 

Ωστόσο, ποια η σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και εκπαίδευσης σε αυτό το 

επίπεδο; Όπως τονίζουν οι Edwards και Usher «υιοθετούμε την άποψη ότι η 

παγκοσμιοποίηση έχει υπογραμμίσει ότι η μάθηση και η παιδαγωγική δεν 

περιορίζονται μέσα στην τάξη, αλλά λαμβάνουν χώρα σε μια ολόκληρη ποικιλία από 

περιβάλλοντα της ζωής. Όντως, οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και οι σχετικές 

τάσεις αναφορικά με το δημόσιο λόγο για τη δια βίου μάθηση εγείρουν ερωτήματα σε 

σχέση με το τι ακριβώς προσδιορίζουμε ως πλαίσιο μάθησης ειδικά. Η Παιδαγωγική, 

επομένως, τώρα πρέπει να ειδωθεί σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερο από την τάξη τόσο 

χρονικά όσο και χωρικά– σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα, την ταυτότητα των 

μαθητών, και τα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια» (Edwards & Usher, 

2008: 9). Παράλληλα, γίνεται κατανοητό ότι «η εξέλιξη και η πρόοδος της 

ανθρωπότητας οφείλεται στην πολλαπλότητα και στην ποικιλία των διαφορών τόσο 

της νοοτροπίας, όσο και του τρόπου ζωής των ανθρώπων, τόσο στο χρόνο όσο και 

στο χώρο» (Κανακίδου, Παπαγιάννη, 2003: 25).  
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Ε.1. Ιδιότητα του πολίτη και το αναλυτικό πρόγραμμα  

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα καλύπτει κατά ένα μέρος 

μόνο, ζητήματα που βρίσκονται υπό διαμόρφωση ή και σε εξέλιξη στον κόσμο. Στην 

προσπάθειά μου να εστιαστώ σε ένα όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για 

την ανάδειξη της παγκόσμιας διάστασης στην εκπαίδευση, έκανα την ακόλουθη 

διαπίστωση: ότι ως θέμα, η παγκοσμιότητα ενώ έχει σε κάποιο βαθμό προσεγγιστεί 

από διάφορους θεωρητικούς της εκπαίδευσης, στην πράξη, ωστόσο, δεν είναι 

επαρκώς ενσωματωμένη στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για την ελληνική 

περίπτωση, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα της Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

στην τρίτη τάξη του Γυμνασίου και το μάθημα ‘Πολιτική και Δίκαιο’ που διδάσκεται 

στη Β’ Λυκείου, πλέον προαιρετικά. 

Παράλληλα, όπως καταδεικνύεται στην έρευνα ICCS, στην Ελλάδα φαίνεται 

να υπάρχει μια σχετική αδυναμία ως προς την κάλυψη θεμάτων που αφορούν στους 

θεσμούς, τις εκφάνσεις και τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης σε επίπεδο διεθνούς 

δικαίου, διαπολιτισμικής συνύπαρξης, κυβερνητικής, οικονομίας, και τη διαμόρφωση 

συλλογικοτήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, και όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2 (Table 4) ‘κάποια 

έμφαση’ δίνεται στο ‘νομικό σύστημα και τα δικαστήρια’, την ‘κατανόηση 

διαφορετικών πολιτιστικών και εθνοτικών ομάδων’, στα ‘κοινοβουλευτικά και 

κυβερνητικά συστήματα’, στην ‘οικονομία και τα οικονομικά’, στις ‘εθελοντικές 

ομάδες’, στην ‘επίλυση διαφορών’, στην ‘παγκόσμια κοινότητα και τους διεθνείς 

οργανισμούς’ και στο ‘περιβάλλον’ (Schulz, Ainley, Frailon, et al. 2010: 28, 29). 
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Δεδομένης, της εντατικοποίησης της παγκόσμιας οικονομικής κατά βάση 

αλλά και πολιτικής και νομοθετικής ολοκλήρωσης, η έμφαση που πρέπει να δοθεί σε 

θέματα που αφορούν στην παγκόσμια κοινότητα, χρειάζεται να είναι σημαντική και 

ουσιαστική για να μπορέσει να οδηγήσει στην αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του 

εκπαιδευτικού παραδείγματος. 
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Πίνακας 2 
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Πηγή: Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, Kerr, D., & Losito, Β. (2010). IEA 

International Civic and Citizenship Education Study: Initial Findings. The 

Netherlands, International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA), σ. 28, 29.  
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Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρά το αρχικό ενδιαφέρον που προκάλεσε, η 

παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση στην Αγγλία, γνωστή με τον όρο Global 

Citizenship, δεν κατάφερε να εμπεδωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που 

συνιστά ακόμα μια σημαντική πρόκληση για τον μέλλον της εκπαίδευσης για την 

παγκόσμια ιθαγένεια.  

H Osler, επισημαίνει τη στενή εννοιολόγηση της παγκόσμιας ιδιότητας του 

πολίτη στη βιβλιογραφία, προτείνοντας, «την εκ νέου σύλληψη της αγωγής του 

πολίτη που ενσωματώνει τις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες προοπτικές. 

Αναγνωρίζοντας τις διαδικασίες των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις τοπικές 

κοινωνίες, ότι η διαφορετικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των 

κοινωνιών και ότι αυτή η πολυμορφία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, 

προτείνουμε εκπαίδευση για την κοσμοπολιτική ιδιότητα του πολίτη  (Cosmopolitan 

Citizenship) για την  αναγνώριση της σύγχρονης πραγματικότητας. Υποστηρίζουμε 

ότι οι μαθητές χρειάζονται γνώσεις για τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα από 

το τοπικό στο παγκόσμιο» (Osler, Starkey, 2003: 252). 

Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO: «ο καθορισμός της Παιδείας για τη 

κοσμοπολιτική ιθαγένεια/ιδιότητα του πολίτη, περιλαμβάνει και συνεπάγεται 

ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται σε κάθε διαμορφούμενο πολίτη που: 

• αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη και αναγνωρίζει τη σημασία της 

πολιτικής δέσμευσης,  

• μαθαίνει για την κοσμοπολίτικη ιθαγένεια,  

• εργάζεται από κοινού με άλλους για να λύσει προβλήματα και να 

επιτευχθεί μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική κοινότητα,  

• δείχνει σεβασμό στη διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων, ανάλογα με 

το φύλο, την εθνικότητα και τον πολιτισμό,  
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• αναγνωρίζει ότι η κοσμοθεωρία του διαμορφώνεται από την προσωπική 

και κοινωνική ιστορία και από την πολιτιστική παράδοση,  

• σέβεται την πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία του 

περιβάλλοντος, 

• προωοθεί την αλληλεγγύη και την ισότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

(Διασκευασμένο από την UNESCO, 1995) (Osler & Starkey, 2003: 246).  

 

Ε. 2. Oxfam: Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο Πολίτη 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Oxfam είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο 

αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενεργοποίηση εννοιών, 

αξιών, στάσεων, συμπεριφορών και ικανοτήτων που αφορούν στην εκπαίδευση για 

τον παγκόσμιο πολίτη. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο εργασίας που προτείνει η Oxfam, όπως 

παρουσιάζεται από τους Πίνακες 1, 2, 3 (Oxfam, 2006: 5, 6, 7) το αναλυτικό 

πρόγραμμα για τον παγκόσμιο πολίτη πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση για τα 

ακόλουθα στοιχεία: ‘γνώση και κατανόηση13’, ‘δεξιότητες14’, ‘αξίες και στάσεις15’. 

Το πρόγραμμα της Oxfam ‘Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο Πολίτη’, είναι ένας 

Οδηγός για τα σχολεία που περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αναφοράς για την 

παγκοσμιοποίηση, τις προκλήσεις και τις προοπτικές τις οποίες συνεπάγεται, τα 

παγκόσμια προβλήματα που προκύπτουν στη βάση της αλληλεξάρτησης των χωρών 

                                                             

13 Κοινωνική δικαιοσύνη και δικαιότητα, διαφορετικότητα, παγκοσμιοποίηση και αλληλεξάρτηση, 

αειφόρος ανάπτυξη, ειρήνη και συγκρούσεις (Oxfam, 2006: 4). 
14 Κριτική σκέψη, ικανότητα έκφρασης επιχειρημάτων, ικανότητα αμφισβήτησης της αδικίας και της 
ανισότητας, σεβασμός για ανθρώπους και πράγματα, συνεργασία και επίλυση συγκρούσεων (Oxfam, 

2006: 4).  
15 Αίσθηση ταυτότητας και αυτοεκτίμησης, ενσυναίσθηση, δέσμευση στην κοινωνική, δικαιοσύνη και 

τη δικαιότητα, θετική αποτίμηση και σεβασμός για τη διαφορετικότητα, ενδιαφέρον για το περιβάλλον 

και δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη, πίστη ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιφέρουν αλλαγές (Oxfam, 

2006: 4).  
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και που καθιστούν την ουσιαστική διασύνδεση ως τη βάση για την επίλυση κοινών 

ζητημάτων που ξεπερνούν τα εδαφικά όρια των κρατών.  

Προτείνεται ένα πρόγραμμα εργασίας για τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού 

προγράμματος στα σχολεία τέτοιου που να καλλιεργεί την τάση οι μαθητές να 

σκέφτονται με τρόπο σφαιρικό και ολιστικό και να μετάσχουν στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους μαθητές όσο και στους 

εκπαιδευτικούς με δραστηριότητες διερευνητικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να 

αποσαφηνίσουν την έννοια του παγκόσμιου πολίτη μέσα στην αίθουσα αλλά και στην 

ευρύτερη κοινότητα.  

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πέρα από την αναδιαμόρφωση του 

αναλυτικού προγράμματος, οι μαθητές και μελλοντικοί πολίτες θα πρέπει να 

εκτεθούν στα πολιτισμικά ερεθίσματα διαφορετικών εθνών, αφού έχει κατακτήσει 

τους πολιτισμικούς και πολιτικούς κώδικες που ισχύουν στη χώρα όπου ζουν, 

εγκαταλείποντάς την και περνώντας ένα διάστημα σε μια άλλη χώρα. Σύμφωνα με 

τον Κατσούλη «εντάσσεται σε μια παρόμοια έστω κι αν όχι της ίδιας έντασης και 

αποτελέσματος, παράλληλη και ταυτόχρονη διαδικασία, η δυνατή και καταλυτική 

πλευρά της οποίας αφορά στην κουλτούρα του. Αυτή ονομάστηκε από τους 

κοινωνικούς ανθρωπολόγους διαδικασία της ‘πολιτισμικής επαγωγής’ ή του 

‘πολιτισμικού εγκλιματισμού’ (Akkulturation) (Κατσούλης, 2003: 478).  
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Πίνακας 3 

 

Πηγή: Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο Πολίτη Οδηγός για τα σχολεία, σ. 5 
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Πίνακας 4 

Πηγή: Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο Πολίτη Οδηγός για τα σχολεία, σ. 6 
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Πίνακας 5  

 

Πηγή: Εκπαίδευση για τον Παγκόσμιο Πολίτη Οδηγός για τα σχολεία, σ. 7 
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Ε. 3. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Για την ελληνική περίπτωση, η έρευνα πάνω σε ζητήματα παγκόσμιας 

εκπαίδευσης παρουσιάζεται ελλιπής και μη εμπεριστατωμένη. Το ζήτημα αυτό έχει 

ως βάση έννοιες απόλυτα βασικές και το μεταξύ τους συσχετισμό. Όπως υποστηρίζει 

ο Ζάχος, «αυτό που λείπει είναι περισσότερο εμπεριστατωμένες μελέτες πάνω στη 

σχέση της εθνικότητας, των εθνικά και πολιτισμικά διαφορετικών τμημάτων του 

ελληνικού πληθυσμού με την εκπαίδευση, όπως επίσης, μελέτες που να εξετάζουν 

την ιστορία της ιθαγένειας, της εθνικότητας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα 

στο χρόνο» (Ζάχος, 2009: 132).   

Αναφορικά με τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη μορφή 

της ιστορίας που διδάσκεται και αναπαράγεται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, η 

έρευνα φαίνεται περιορισμένη. Συγκεκριμένα, οι έρευνες για την εξέλιξη από την 

εθνοκεντρική διάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης προς την Ευρωπαϊκή, 

εμφανίζονται «ακόμη εξαιρετικά περιορισμένες και αφορούν κυρίως τη μέση 

εκπαίδευση» (Αβδελά, 1997: 38).  

Ο Ζάχος παραθέτει τους ορισμούς που δίνουν διάφοροι θεωρητικοί όπως ο 

Richard Jenkins ο οποίος «ορίζει την εθνικότητα ως θέμα πολιτισμικής 

διαφοροποίησης, που στο επίκεντρο ενασχόλησής της είναι η κουλτούρα, αλλά είναι 

επίσης ριζωμένη στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Για τον ίδιο ‘η εθνικότητα δεν είναι 

περισσότερο σταθερή ή αμετάβλητη από την κουλτούρα της οποίας αποτελεί 

συστατικό στοιχείο ή από την κατάσταση μέσα στην οποία παράγεται ή 

αναπαράγεται’ (1997: 13). Ως παράγοντας κοινωνικής ταυτότητας, η εθνικότητα 

είναι ‘συλλογική και ατομική, εξωτερικευμένη κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση 

και εσωτερικευμένη κατά τον προσωπικό αυτοπροσδιορισμό’ (1997: 14) (Ζάχος, 

2009: 132).  
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Σε ό,τι αφορά στη φύση και το μοντέλο της ιδιότητας του πολίτη (citizenship), 

o Ζάχος παραθέτει τον Silverman ο οποίος διατείνεται ότι αυτό δεν ήταν ποτέ 

σταθερό, αλλά, «υπήρξε πάντα σε συνδυασμό με μάχες που δόθηκαν στη διάρκεια 

διαφόρων ιστορικών περιόδων και αφορούσαν κοινωνικές διαφορές, ιδιαίτερα εκείνες 

ανάμεσα στις τάξεις, τα έθνη, τα φύλα, και τις φυλές (Silverman, 1995: 255), και 

δεύτερον, ίσα νομικά δικαιώματα δεν εγγυώνται ίση μεταχείριση επειδή η νομοθεσία 

και η εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και απαγόρευσης διακρίσεων (non-

discrimination), αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα (Ζάχος, 2009: 135).   

Τη συζήτηση για τις αξίες και τις ικανότητες που συνάδουν με την έννοια της 

παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη επιχειρώ να προσεγγίσω από τη σκοπιά μιας άλλης 

θεωρητικής συζήτησης που αφορά σε δύο διακριτές τάσεις της λεγόμενης 

«διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» αφενός στον οικουμενισμό και αφετέρου στον 

παρτικουλαρισμό. O Beiner θέτει ξεκάθαρα το δίλημμα ανάμεσα στον οικουμενισμό 

και τον παρτικουλαρισμό τονίζοντας ότι «το να επιλέγεις με όλη σου την καρδιά τον 

οικουμενισμό υποδηλώνει τον ξεριζωμό – την ανυπαρξία ριζών. Το να επιλέγεις με 

όλη σου την καρδιά τον παρτικουλαρισμό υποδηλώνει τοπικισμό, αποκλειστικότητα, 

και στενή αντίληψη των οριζόντων» (Beiner, 1995: 12).  

Ωστόσο, η “παγκοσμιοποίηση σημαίνει την κατάργηση του οικουμενισμού 

και του παρτικουλαρισμού” ενώ, “κάθε άτομο μέσα στην οποιαδήποτε σχέση είναι 

ταυτόχρονα ένα ξεχωριστό άτομο και μέλος του ανθρωπίνου γένους- μπορούν να 

πουν ταυτόχρονα “είμαι ο εαυτός μου” “έχω δικαιώματα” (Robertson & White, 2003: 

153). 

O Robertson ιδιαίτερα, τονίζει ότι «αντί να βλέπουμε το ζήτημα του 

οικουμενισμού ωσάν να σχετίζονταν με αρχές που μπορούν και πρέπει να 

εφαρμόζονται για όλους και το ζήτημα του παρτικουλαρισμού ωσάν να αναφέρονταν 
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στις αρχές εκείνες που μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν μόνο ‘τοπικά’, θεωρώ ότι 

και τα δύο έχουν συνυφανθεί ως μέρος ενός παγκόσμιας εμβέλειας άξονα. Έχουν 

συνενωθεί σε σχέση με την οικουμενικότητα της εμπειρίας, όλο και περισσότερο με 

την προσδοκία της οικουμενικότητας από τη μία πλευρά, και την εμπειρία και, όλο 

και περισσότερο με την προσδοκία (πλάγια στο πρωτότυπο), της οικουμενικότητας 

από την άλλη» (Robertson, 1992 : 102).  

Στην Ελλάδα, η θεωρητική συζήτηση για την έννοια της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης ξεκινά τη δεκαετία του 1980, ενώ οι σχετικές πολιτικές διαμορφώνονται 

την αμέσως επόμενη δεκαετία. Στο πλαίσιο των δράσεων για την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών πολιτικών θεσπίζεται ο Νόμος 2413/1996 με τον οποίο 

«αναγνωρίζεται η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και καθιερώνεται η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με το 

νόμο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η ‘οργάνωση και λειτουργία 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή 

εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές 

ιδιαιτερότητες’» (Λαγουδάκος, 2012: 2).16 

Όπως υπογραμμίζεται «στον εκπαιδευτικό θεσμό εμφανίζεται κυρίαρχη μια 

αντίληψη για τον πατριωτισμό, που παρουσιάζει το ελληνικό έθνος απολύτως 

ομοιογενές, με πολιτισμικές ιδιότητες ίδιες και αναλλοίωτες από την πιο μακρινή 

αρχαιότητα και μη υποκείμενες σε επιδράσεις, κι ακόμα σαν έθνος πολιτισμικά 

ανώτερο εξαιτίας της ευγενούς καταγωγής του από την αρχαιότητα, η οποία κατέχει 

στη Δυτική Ευρώπη και τον πολιτισμό της τη θέση αξίας παγκόσμιας» 

(Φραγκουδάκη, 1997: 143). 

                                                             

16 Βλ. http://blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/Διαπολιτισμική-PEK_ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ1.pdf  

http://blogs.sch.gr/mlagoudakos/files/2013/01/Διαπολιτισμική-PEK_ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ1.pdf
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Σε αυτό το πλαίσιο, φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας 

είναι τα συνήθη, καθώς η αντίληψη και νοοτροπία που καλλιεργείται έναντι του 

άλλου ως διαφορετικού, τις περισσότερες φορές λαμβάνει αρνητικό πρόσημο και 

είναι φορτισμένη με βαρύνουσες συνυποδηλώσεις που καλλιεργούνται από κάποια 

υποτιθέμενη απειλή προς την εθνική ομοιογένεια.   

Όπως παρατηρεί η Φραγκουδάκη, η σημασία της αντικειμενικής παρουσίασης 

των ιστορικών γεγονότων και των λαών είναι απαράμιλλη για την καλλιέργεια της 

κριτικής ικανότητας απέναντι στα γεγονότα, αλλά και στη συνειδητοποίηση της 

θέσης και της ιστορικής ευθύνης κάθε λαού.  

Όπως σημειώνεται: «η ανιστόριτη και ηθική αξιολόγηση των εθνών 

παρεμβαίνει παρακωλύοντας την κατανόηση του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα σε 

έθνη-κράτη, άρα τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να καλλιεργούνται συμμαχίες. 

Όσο πιο κυρίαρχη είναι η αντίληψη των εθνών σαν ανθρωπομορφικές οντότητες με 

ελαττώματα και προτερήματα, θύτες και θύματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία 

διάκρισης ανάμεσα σε συμφέροντα εθνικά και συμφέροντα που επικαλούνται ως 

εθνικά πολιτικές εξουσίες με ποικίλους στόχους και τόσο δυσκολότερος ο εντοπισμός 

συμμάχων εθνών-κρατών» (Φραγκουδάκη, 1997: 159) 

Επομένως, το δίλημμα ανάμεσα στην εθνοκεντρική και την διαπολιτισμική 

εκπαίδευση δεν είναι καθόλα πραγματικό. Όπως υποστηρίζεται, θεωρώντας τις δυο 

τάσεις ως αλληλοσυμπληρούμενες παρά ως αλληλοαποκλειόμενες, «αφενός, 

εκφράζεται η άποψη ότι θα πρέπει να ενδυναμώνεται και να ενισχύεται η συλλογική 

διάσταση των πολιτισμικών και αξιακών γνωρισμάτων που ενυπάρχουν σε όλους 

τους πολιτισμούς και συνιστούν την παγκόσμια ή οικουμενική διάσταση και 

συμπυκνώνεται στον όρο ‘πολιτισμικός οικουμενισμός’. Αφετέρου, υπάρχει η 

παράλληλη τάση να τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού και έθνους ως 
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αντιστάθμισμα στην επιβολή μιας πολιτισμικής ομοιομορφίας ως συνέπεια της 

παγκοσμιοποίησης και εκφράζεται μέσω του ‘πολιτισμικού σχετικισμού’» 

(Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 41).  

Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι αντί να δίνεται έμφαση στη διαφορετικότητα, η 

οποία προβάλλει εμπόδια στην ανάγκη κοινής συνύπαρξης, όπως διατείνονται οι 

εκφραστές του πολιτισμικού σχετικισμού, θα πρέπει να επιζητούμε τη 

‘διαπολιτισμική συνάντηση’ και τη γόνιμη διαπολιτισμική επαφή, με στόχο την 

πολιτισμική ανταλλαγή και τον πολιτισμικό εμπλουτισμό των συμμετεχόντων στη 

διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο των οικουμενιστών, η γενική αντίληψη που 

υποστηρίζεται είναι ότι ο σεβασμός στη διαφορά ερμηνεύεται κυρίως ως μια 

‘πολιτική της ανοχής’ η οποία ενέχει περισσότερο ηθικά παρά πολιτικά κριτήρια και 

όχι ως μια ‘πολιτική της διαφοράς’ στην οποία το κυρίαρχο κριτήριο είναι το 

πολιτικό. Με αυτή την έννοια, ο οικουμενισμός είναι κοντά στον κοσμοπολιτισμό, ο 

οποίος εστιάζει και αυτός το ενδιαφέρον του στην ατομικότητα και στην 

καθολικότητα» (Κωστούλα-Μακράκη & Μακράκης, 2008: 47). 

Άλλοι θεωρητικοί εστιάζουν στην καλλιέργεια των γνωστικών και 

διανοητικών ικανοτήτων για την ανάπτυξη της κατανόησης, της κριτικής ικανότητας 

και της ενσυναίσθησης. Παράλληλα, ενθαρρύνουν το άνοιγμα στη συλλογικότητα με 

την ταυτόχρονη διαμόρφωση μιας σφαιρικής αντίληψης για τον κόσμο. Αυτού του 

είδους η στάση βοηθάει τους μελλοντικούς πολίτες του κόσμου να εκτιμήσουν το 

αξιακό φορτίο ενός πολιτισμού κατανοώντας ότι συνιστά αναπόσπαστο και 

δυσαναπλήρωτο κομμάτι ενός παγκόσμιου πολιτισμού. Οι αξίες αυτές έχουν 

πανανθρώπινο χαρακτήρα και συναντιούνται με τους στόχους που πρέπει να θέτει η 

εκπαίδευση, εν γένει, ανεξάρτητα από το εθνικό και πολιτισμικό συγκείμενο στο 

οποίο αυτοί πραγματώνονται.  
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Ε. 4.  Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση για τον πολίτη του κόσμου  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναγνωρίζει τους διάφορους πολιτισμούς ως 

ισότιμους και υποστηρίζει το δικαίωμα όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

ανεξάρτητα από το εθνοτικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Παράλληλα, «τo 

προσχέδιο ΑNC (African National Congress) όπως η νόρμα των Στωικών για την 

παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, επιμένει ότι η κατανόηση ποικίλων εθνών και 

ομάδων είναι ένας στόχος για κάθε πολίτη, όχι μόνο για εκείνους που επιθυμούν να 

επιβεβαιώσουν μια μειονοτική ταυτότητα. Επιμένει ότι ο στόχος της εκπαίδευσης δε 

θα πρέπει να είναι ο διαχωρισμός μιας ομάδας από μία άλλη, αλλά ο σεβασμός, η 

ανεκτικότητα, και η φιλία –τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο. Επιμένει ότι 

αυτός ο στόχος θα πρέπει να υιοθετηθεί με τέτοιο τρόπο που να σέβεται την 

αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας σε κάθε πρόσωπο και πολίτη» (Nussbaum, 1997: 67).     

Την ίδια στιγμή «το πλανητικό, στο εξής, πεπρωμένο του ανθρώπινου είδους 

είναι μια άλλη πραγματικότητα-κλειδί που παραλείπεται από την εκπαίδευση. Η 

γνώση των αλλαγών της πλανητικής εποχής, που όλο και αυξάνονται όσο προχωράμε 

στον 21ο αιώνα, και η αναγνώριση της γήινης ταυτότητας, που θα είναι όλο και 

περισσότερο αναγκαία για τον καθένα και για όλους, θα πρέπει να γίνουν ένα από τα 

κύρια αντικείμενα της εκπαίδευσης» (Μορέν, 1999: 17).  

Αναφορικά με τη συζήτηση σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 

τους τρόπους ενσωμάτωσής της στο αναλυτικό πρόγραμμα, η Nussbaum υιοθετεί την 

άποψη ότι «πάνω απ’ όλα, η εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη 

απαιτεί την υπέρβαση της τάσης τόσο των μαθητών όσο και των διδασκάλων να 

προσδιορίζονται κυρίως με όρους αφοσίωσης σε τοπικές ομάδες και ταυτότητες. Οι 

πολίτες του κόσμου, επομένως δε θα διαπληκτίζονται για τη συμπερίληψη δια-

πολιτισμικών σπουδών στο αναλυτικό πρόγραμμα (curriculum) κυρίως με την 
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αιτιολογία ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο μέλη μειονοτικών ομάδων μπορούν να 

επιβεβαιώσουν μια τέτοια ταυτότητα. Αυτή η προσέγγιση, παρόλο που είναι κοινή, 

είναι διχαστική (διαιρετική) και ανατρεπτική για τους στόχους της παγκόσμιας 

κοινότητας. Αυτό αποτελεί πρόβλημα και πηγή πολλών δημόσιων αντιπαραθέσεων 

(debate). Συχνά, ομάδες που πιέζουν για την αναγνώριση της ομάδας τους θεωρούν 

τον αγώνα τους ως να συνδέεται με τους στόχους του σεβασμού απέναντι στον 

άνθρωπο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και ακόμα ο τρόπος που εστιάζονται στα 

αιτήματά τους επειδή παραβλέπει τις κοινοτυπίες και αναπαριστά τους ανθρώπους 

πάνω απ’ όλα ως μέλη ομάδας ταυτοτήτων τείνει να σαμποτάρει την απαίτηση για 

ίσο σεβασμό και αγάπη, και ακόμα την απαίτηση για προσοχή στην ίδια τη 

διαφορετικότητα (Nussbaum, 1997: 67).     

Παράλληλα, «η εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη είναι 

ανάγκη να ξεκινήσει νωρίς. Από τη στιγμή που τα παιδιά επιδίδονται στην αφήγηση 

ιστοριών, μπορούν να λένε ιστορίες για άλλες χώρες και άλλους λαούς. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη θα ήταν καλό να ξεκινούσε από 

την πρώτη βαθμίδα, οπότε τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν με ένα διασκεδαστικό 

και ανώδυνο τρόπο ότι υπάρχουν θρησκείες διαφορετικές από τον Ιουδαϊσμό και τον 

Χριστιανισμό, ότι οι άνθρωποι έχουν διάφορες παραδόσεις και τρόπους σκέψης 

(Nussbaum, 1997: 69). 

Όπως επισημαίνει η Nussbaum, «η διαμόρφωση του αναλυτικού 

προγράμματος για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη έχει πολλαπλές όψεις: η 

κατασκευή βασικών απαιτούμενων μαθημάτων ‘πολυπολιτισμικής’ φύσης, η έγχυση 

διαφορετικών προοπτικών εντός και εκτός αναλυτικού προγράμματος, υποστήριξη 

για την ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων επιλεγόμενων μαθημάτων σε περιοχές που 

συνδέονται με την ανθρώπινη διαφορετικότητα, και τέλος, προσοχή στη διδασκαλία 
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ξένων γλωσσών, ένα μέρος της πολυπολιτισμικής ιστορίας που έχει λάβει πολύ λίγη 

έμφαση» (Nussbaum, 1997: 70). 

Η Nussbaum θέτει το ζήτημα της ορολογίας και παρουσιάζει την άποψη των 

Cornwell και Stoddard, οι οποίοι προτιμούν τον όρο ‘διαπολιτισμικός’ (intercultural)  

έναντι των όρων ‘πολυπολιτισμικός’ (multicultural) και ‘ποικιλομορφία’ (diversity). 

Με τον όρο ‘διαπολιτισμικός’ εννοείται «το είδος της συγκριτικής έρευνας που έχουν 

κατά νου, η οποία, θεωρούν ότι θα πρέπει κυρίως να περιλαμβάνει την αναγνώριση 

των κοινών ανθρώπινων αναγκών διαπολιτισμικά και τη δυσαρμονία και τον κριτικό 

διάλογο ενδοπολιτισμικά. Ο όρος ‘διαπολιτισμικός’, θεωρούν ότι έχει λόγο να 

απορρίπτει την πολιτική περί ταυτοτήτων ότι μέλη μόνο μιας συγκεκριμένης ομάδας 

έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν την οπτική αυτής της ομάδας. Στην 

πραγματικότητα, η κατανόηση επιτυγχάνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, και 

το να γεννιέται κανείς μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας δεν είναι ούτε επαρκές ούτε 

απαραίτητο. Η γνώση συχνά εμπλουτίζεται από την επίγνωση της ποικιλομορφίας 

(Nussbaum, 1997: 82). 

Το να γίνει κάποιος πολίτης του κόσμου είναι συχνά μια μοναχική δουλειά. 

Είναι, στην πραγματικότητα, ένα είδος εξορίας – από την άνεση που παρέχουν οι 

επιβεβαιωμένες αλήθειες, από το ζεστό αίσθημα νεοσσού που περιτριγυρίζεται από 

ανθρώπους που συμμερίζονται τις δικές του πεποιθήσεις και πάθος (Nussbaum, 1997: 

83).  

Σε αυτό το επίπεδο το σχολείο μπορεί:   

 Να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών να βλέπουν τον κόσμο από την οπτική 

γωνία των άλλων ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων τους οποίους η κοινωνία τείνει να 

απεικονίζει ως κατώτερους, ως ‘απλά αντικείμενα’.   
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 Να διδάξει τις στάσεις απέναντι στην ανθρώπινη αδυναμία και ανικανότητα οι 

οποίες συνιστούν ότι η αδυναμία δεν είναι επονείδιστη και η ανάγκη των άλλων 

δεν είναι θηλυπρέπεια• να διδάξει τα παιδιά να μην ντρέπονται την ανάγκη και 

την έλλειψη πληρότητας, αλλά, να δουν αυτά ως ευκαιρίες για συνεργασία και 

αμοιβαιότητα.  

 Να αναπτύξει την ικανότητα για το γνήσιο ενδιαφέρον απέναντι στους άλλους, 

τόσο κοντινούς όσο και μακρινούς. Να μειώσει την τάση να αποφεύγουν τις 

μειονότητες διαφόρων ειδών, με αποστροφή, θεωρώντας τους ως ‘κατώτερους’ 

και ‘μολυσματικούς’. 

 Να διδάξει πραγματικά και αληθινά πράγματα σε σχέση με άλλες ομάδες 

(φυλετικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες, άνθρωποι με αναπηρία), 

ώστε να έρχονται αντιμέτωποι με στερεότυπα και την αποστροφή που συχνά τις 

συνοδεύει.  

 Να προάγει τη λογοδοσία με το να αντιμετωπίζει κάθε παιδί ως υπεύθυνο 

παράγοντα.  

 Να προωθήσει με σθένος την κριτική σκέψη, την ικανότητα και το κουράγιο που 

απαιτείται για να υψώσει μια αντίθετη γνώμη (Nussbaum, 2010: 45).   

 

Ωστόσο, πόσο κοντά βρίσκεται αυτό το ιδανικό πλαίσιο αναφοράς για τη 

διάπλαση και ταυτοποίηση ολοκληρωμένων πολιτών που περιγράφει η Nussbaum; 

Αναντίρρητα, η κατανόηση των ανθρωπίνων ορίων δράσης και εκπλήρωσης και η 

αποδοχή της ανθρώπινης αδυναμίας, η ενσυναίσθηση, που στην πραγματικότητα 

σημαίνει, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου και σκέφτομαι πώς θα ήταν εάν 

εγώ ζούσα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην Αφρική, εάν το να επιβιώσω 

συνεπάγονταν την ηθική και ψυχολογική μου βεβήλωση, σε χώρες όπου οι γυναίκες 
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στερούνται των βασικών τους δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, το 

δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, και τέλος, θα έπρεπε να ζω με το φόβο σε μια χώρα με 

υψηλά ποσοστά διαφθοράς, αδικίας ή εγκληματικότητας.  

Τέλος, το γεγονός ότι οι πράξεις μας έχουν συνέπειες σε μια αέναη αιτιώδη σχέση 

αιτίου-αποτελέσματος, δε μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα ότι οι άνθρωποι έχουν 

συνείδηση της ηθικής διάστασης των πράξεών τους στον ίδιο βαθμό και σε όλες τις 

χώρες. Τα ανθρωπιστικά αυτά ιδεώδη είναι τα ιδανικά, ωστόσο απέχουν πολύ από τις 

εκφάνσεις μιας σκληρής πραγματικότητας την οποία προσπαθούμε σαν από 

απομάγευση του κόσμου να πείσουμε τον εαυτό μας ως τη μόνη υπαρκτή και 

ρεαλιστική μέσω της διαδικασίας ωρίμανσης.  

Γίνεται φανερό, ότι «ελλείψει μιας καλής βάσης για διεθνή συνεργασία στα 

σχολεία και τα πανεπιστήμια του κόσμου, ωστόσο, οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις 

μας είναι πιθανόν να μεσολαβούνται από λεπτές νόρμες ανταλλαγών της αγοράς στις 

οποίες οι ανθρώπινες ζωές θεωρούνται κυρίως ως εργαλεία για κέρδος. Τα σχολεία, 

τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν ένα σημαντικό και επείγον 

καθήκον: να καλλιεργήσουν στους μαθητές την ικανότητα να βλέπουν τους εαυτούς 

τους ως μέλη ενός ετερογενούς έθνους (καθώς όλα τα σύγχρονα έθνη είναι 

ετερογενή), και ακόμα έναν περισσότερο ετερογενή κόσμο, και να κατανοήσουν κάτι 

από την ιστορία και το χαρακτήρα των διαφόρων ομάδων που κατοικούν σε αυτό» 

(Nussbaum, 2010: 80).   
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Ε. 5.  Παγκόσμιος Πολίτης: αρχές, αξίες και ικανότητες  

Υποστηρίζω ότι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, της εμπάθειας και της 

ενσυναίσθησης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνύπαρξη, το διάλογο, τον 

ενστερνισμό του διαφορετικού και το σεβασμό στην ποικιλομορφία. Σε αυτές και σε 

άλλες αξίες εστιάζεται η παρούσα ενότητα καταδεικνύοντας τη μη αναγκαστική 

ύπαρξη δύο ακραίων προσεγγίσεων σε ό,τι αφορά στο είδος της απαραίτητης 

εκπαίδευσης  ανάμεσα στη διαπολιστισμική και την εθνο-κεντρική, αλλά ότι οι δύο 

αυτές τάσεις μπορούν να συγκεραστούν μέσω της καλλιέργειας αξιών και ικανοτήτων 

που καθιστούν το άτομο πολίτη του κόσμου στη βάση πανανθρώπινων αξιών. 

Επομένως, η ανάπτυξη της πλανητικής σκέψης και της παγκόσμιας συνειδητότητας 

είναι μια ευρεία και πολύπλοκη διαδικασία η οποία δεν περιορίζεται στη διδασκαλία 

ενός μόνο μαθήματος ή στην υιοθέτηση μίας και μόνης παιδαγωγικής προσέγγισης.  

Αρκετοί είναι οι θεωρητικοί που έχουν προσεγγίσει την εκπαίδευση για την 

ιδιότητα του πολίτη ως μια ολιστική διαδικασία η οποία οφείλει πρωτίστως να 

στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων για τη διάπλαση 

μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Η τάση να δίνεται έμφαση κυρίως στις 

θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, ως τις επιστημονικές κατευθύνσεις που είναι 

ικανές να παράσχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, καθώς 

συνδέονται αμεσότερα με την οικονομική ανάπτυξη και το κέρδος, έχει αναπόφευκτα 

οδηγήσει στην αξιακή και πρακτική υποβάθμιση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών.  

Μεταξύ των θεωρητικών αυτών, ο Edgar Morin, και η Martha Nussbaum, 

έχουν εκτενώς επισημάνει την ανάγκη για μια ανθρωπιστική και κοινωνική διάσταση 

σχετικά με τα προγράμματα σπουδών ειδικά σε θέματα εκπαίδευσης και της 

ολιστικής παιδείας. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιούμενο περιβάλλον στο οποίο ο 
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ρόλος της τέχνης, της λογοτεχνίας και της μουσικής έχει σημαντικά υποβαθμιστεί. 

Όπως επισημαίνει η Nussbaum, ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση υγιών 

δημοκρατικών προτύπων πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και συμπληρωματικός 

σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια κατά την ανατροφή των 

παιδιών. 

 

Ε. 5. 1. Άνοιγμα στη διαφορετικότητα και διαλλακτική – κριτική στάση 

Όπως υπογραμμίζει o Lovat, το Carnegie Corporation’s 1994 Task Force 

διεξήγαγε έρευνα που κάλυπτε διάφορους τομείς  προκειμένου να «αντικρούσει την 

εργαλειακή σύλληψη των συμβατικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, για να 

επιβεβαιώσει ότι η αποτελεσματική μάθηση απαιτεί μια ανταπόκριση που αφορά 

τόσο πολύ την επίδραση, την κοινωνική δυναμική και την ηθική όσο και στα θέματα 

απλής γνώσης. Με τον τρόπο αυτό, καθόρισε ότι το πνευματικό βάθος ήταν ο 

πραγματικός στόχος και μέτρο της αποτελεσματικής μάθησης. Θυμίζοντας τον 

Habermas, το πνευματικό βάθος άφησε να εννοηθεί ότι τα θέματα της επικοινωνιακής 

ικανότητας, η ενσυναίσθηση του χαρακτήρα και ο αυτο-αναστοχασμός (self-

reflection) ήταν τουλάχιστον εξίσου σημαντικά με την εκμάθηση, ως αναμφισβήτητα 

σημαντικές τεχνικές δεξιότητες που συνήθως σχετίζονται με τη μάθηση» (Lovat, 

2011: 149). 

Η Nussbaum επικεντρώνεται στην ιδέα ότι ο πολιτισμός και η σύσταση των 

ηθικών, πολιτικών και κοινωνικών αξιών της ανθρωπότητας είναι μεταβλητή και 

προσδιορίζεται γεωγραφικά, εθνοτικά και φυλετικά σε διαφορετικές περιοχές του 

κόσμου. Η πολυπολιτισμικότητα αφορά ουσιαστικά στην ύπαρξη όλων των 

διαφορετικών πολιτισμών που συνιστούν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της 
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ανθρωπότητας η οποία διαμορφώθηκε με το πέρας αιώνων και οφείλει την ανάπτυξη 

και διατήρησή της σε ιστορικές και εθνικές συγκυρίες. Η κατανόηση της 

πολιτισμικής ποικιλίας είναι δυνατή εφόσον υπάρξει η συνείδηση ότι κάθε 

πολιτισμική ενότητα αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου και πανανθρώπινου πολιτισμού 

και ότι κάθε πολιτισμός αποτελείται από τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

τον καθιστούν μοναδικό σαν σε ένα μωσαϊκό φτιαγμένο από πολλαπλές ψηφίδες με 

ποικίλα χρώματα και αποχρώσεις. Είναι μάλλον μάταιη η άγονη αντιπαράθεση με 

στοιχεία άλλων πολιτισμών που φαίνονται ανοίκεια. Αν υπάρχουν, ωστόσο, σημεία 

τριβής, τα ίδια αυτά σημεία μπορούν να γίνουν αγωγοί έλλογων συλλογισμών και 

γόνιμου διαλόγου.  

Όπως επισημαίνει η Nussbaum «η  έρευνα για τα ήθη απαιτεί ένα κλίμα μέσα 

στο οποίο οι νέοι ενθαρρύνονται να είναι κριτικοί σε σχέση με τις συνήθειες και τις 

συμβάσεις τους, μια τέτοια κριτική έρευνα με τη σειρά της απαιτεί την επίγνωση ότι 

η ζωή περιέχει και άλλες πιθανότητες» (Nussbaum, 1997: 54).  

Η έννοια του ‘κοσμοπολίτη’ ή ‘πολίτη του κόσμου’, επινοήθηκε από το 

Διογένη, ο οποίος φερόταν απροκάλυπτα εναντίον οποιασδήποτε κοινωνικής 

σύμβασης που δεν εξυπηρετούσε την κριτική σκέψη και ανάλυση. Διατηρώντας μία 

ανοικτή άποψη για τον κόσμο, έβλεπε τον εαυτό του ως μέρος της ανθρωπότητας στο 

σύνολό της ανεξάρτητα από τα εθνικά όρια της πόλης του. Ο Μορέν επισημαίνει ότι 

«η αναγέννηση της έννοιας της δημοκρατίας προϋποθέτει την αναγέννηση της 

έννοιας του πολίτη, η αναγέννηση της έννοιας του πολίτη προϋποθέτει την 

αναγέννηση της αλληλεγγύης και της ευθύνης, δηλαδή της ανάπτυξης της ανθρωπο-

ηθικής» (Μορέν, 1999: 150). 

Όπως σημειώνει o Heater, «η ιδέα της κοσμόπολης ανήκει στο Διογένη. 

Αυτός ο πολίτης της Ελληνικής αποικίας της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα, έχει 
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αποκτήσει αθάνατη φήμη με την ιστορία του συμβολισμού της ασκητικής φιλοσοφίας 

του Κυνισμού: εκείνη που αποκήρυττε με περιφρόνηση τις παγίδες της κοινωνίας 

ζώντας σε ένα σωλήνα (ή μάλλον ένα πιθάρι!). Και μέρος των κοινωνικών 

αποβλήτων που απέρριπτε ήταν η τρέχουσα αντίληψη που είχε για την ιδιότητα του 

πολίτη»  (Heater, 2004: 10).   

Σε αυτό το επίπεδο «τα στοιχεία μιας καλής ζωής, δίδασκε, ήταν η επιστροφή 

σε ένα λιγότερο τεχνητό τρόπο ζωής και η επιδίωξη της σοφίας μέσω της χρήσης της 

ανθρώπινης ικανότητας για λόγο. Η πραγματική κοινότητα ανθρώπων είναι εκείνο το 

μέρος της ανθρωπότητας η οποία έχει καλλιεργήσει τις διανοητικές της ικανότητες. 

Επομένως, η μοναδική κατάσταση ιδιότητας του πολίτη που αξίζει να απασχολεί 

κάποιον, είναι η ιδιότητα του πολίτη στην κοινότητα των σοφών, δηλαδή, συνεπώς, 

εκείνων που θα απέρριπταν τη διαφθορά και το κακό της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας. Αυτή η κοινότητα δε γνωρίζει γεωγραφικά όρια, ούτε δεσμεύεται από 

τους οποιουσδήποτε νόμους ή συντάγματα που έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Είναι η 

κοσμόπολις, η πολις του σύμπαντος» (Heater, 2004: 10).   

Όπως παρατηρεί η Nussbaum, «η εκπαίδευση για τον πολίτη του κόσμου 

(kosmou polites), συνδέεται, επομένως, στενά με τη Σωκρατική έρευνα και το στόχο 

μιας ζωής που έχει εξεταστεί. Το να γίνει κάποιος μέλος της παγκόσμιας κοινότητας, 

συνεπάγεται την προθυμία να αμφισβητήσει το πόσο καλός είναι ο δικός του τρόπος 

και να εισέλθει στο πάρε-δώσε μιας κριτικής επιχειρηματολογίας σχετικά με τις 

ηθικές και πολιτικές επιλογές. Μέσω μιας ολοένα και περισσότερο εκλεπτυσμένης 

ανταλλαγής τόσο εμπειριών όσο και επιχειρημάτων, οι συμμετέχοντες σε αυτή την 

επιχειρηματολογία, θα πρέπει σταδιακά να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν, 

στα πλαίσια των δικών τους παραδόσεων, τι είναι τοπικιστικό, από τι μπορεί να 

εγκωμιάζεται ως νόρμα, για τους άλλους, τι είναι αυθαίρετο και χωρίς αιτιολόγηση 
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από αυτό που μπορεί να αιτιολογηθεί από ένα λογικό επιχείρημα (Nussbaum, 1997: 

62).  

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται ο Μορέν, ο οποίος δίνει έμφαση στην γνώση και την 

κατανόηση του κόσμου μέσω μιας κριτικής, ανοιχτής και διαλλακτικής οπτικής. Ο 

Μορέν επισημαίνει την ανάγκη για την ανάπτυξη της αντίληψης και της κριτικής 

ικανότητας για την ορθή πρόσληψη, κατανόηση και ερμηνεία των πληροφοριών και 

των γεγονότων προς την κατάκτηση της αντικειμενικής γνώσης χωρίς την παρέμβαση 

και προβολή των προσωπικών προκαταλήψεων, επιθυμιών και αναγκών ή μέσω της 

ατομικής εμπειρίας: «εξάλλου, πρέπει να φανεί ότι η γνώση της γνώσης είναι πρώτη 

ανάγκη γιατί θα απαιτηθεί σαν προεργασία για την αντιμετώπιση των διαρκών 

κινδύνων του λάθους και της ψευδαίσθησης, που δεν παύουν να παρεμβάλλουν 

παράσιτα στο ανθρώπινο πνεύμα» (Μορέν, 1999: 14).  

Η Nussbaum, εκφράζει την άποψη ότι, στην καρδιά της ανθρώπινης σκέψης 

βρίσκεται η ικανότητα για κριτική διερεύνηση και η ανάγκη για την αναζήτηση και 

εύρεση της αλήθειας. Αυτός ο προσανατολισμός πραγματώνεται μέσα στην ίδια την 

κουλτούρα και σε κάθε κουλτούρα ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της:  

«υπό αυτή την έννοια, οποιαδήποτε και κάθε ανθρώπινη παράδοση, είναι μια 

παράδοση της λογικής, και η μετάβαση από αυτές τις πιο κοινές και διαπολιτισμικές 

ασκήσεις σε μια περισσότερο παγκόσμια άσκηση πάνω στην κριτική 

επιχειρηματολογία δε χρειάζεται να είναι μια απότομη μετάβαση. Στην 

πραγματικότητα, στον κόσμο σήμερα, είναι σαφές ότι η εσωτερική κριτική πολύ 

συχνά λαμβάνει τη μορφή να επικαλείται ό,τι είναι καλό και δίκαιο και σε άλλες 

παραδόσεις (Nussbaum, 1997: 63).     
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E. 5. 2 Διεπιστημονικότητα 

Όπως επισημαίνει η Nussbaum, «η εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα 

του πολίτη είναι ένα τεράστιο και σύνθετο αντικείμενο το οποίο έχει ανάγκη να 

συμπεριλάβει τη συνεισφορά της ιστορίας, της γεωγραφίας, την διεπιστημονική 

μελέτη της κουλτούρας, την ιστορία του νόμου- όλα μαζί να αλληλεπιδρούν, και όλα 

να λειτουργούν με έναν όλο και περισσότερο εξελιγμένο τρόπο, καθώς τα παιδιά 

μεγαλώνουν» (Nussbaum, 2010: 86). Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι η εκπαίδευση για 

την ιδιότητα του πολίτη για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να είναι βιωματική 

και δια βίου διδασκόμενη.   

Ο κατακερματισμός της γνώσης σε ειδικά πεδία μέσω της αφαίρεσης και της 

αποσύνδεσής της από το γενικό πλαίσιο κατανόησης του κόσμου, στο οποίο 

εντάσσεται αποτελεί βασική αιτία για την ελλιπή κατανόηση της σφαιρικότητας της 

γνώσης και του κόσμου: «για παράδειγμα, η οικονομία είναι προϊόν αφαίρεσης των 

κοινωνικών, ιστορικών, πολιτικών, ψυχολογικών και οικολογικών συνθηκών που 

είναι αδιαχώριστες από τις οικονομικές δραστηριότητες. Εξαιτίας αυτού, οι ειδικοί 

της οικονομίας όλο και πιο πολύ δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τις αιτίες και τις 

συνέπειες των νομισματικών και χρηματιστηριακών διακυμάνσεων και πιο πολύ δεν 

μπορούν να προβλέψουν και να προδιαγράψουν την τάση της οικονομίας, ούτε καν 

βραχυπρόθεσμα. Ξαφνικά, το οικονομικό λάθος γίνεται μια βασική συνέπεια της 

οικονομικής επιστήμης» (Μορέν, 1999: 54). Παράλληλα, «δεν είναι δυνατόν να 

συλλάβουμε την ανθρώπινη πολυπλοκότητα διαλύοντάς την στα στοιχεία που την 

απαρτίζουν: ανθρώπινη πρόοδος σημαίνει πρόοδος της ατομικής αυτονομίας, της 

κοινοτικής συμμετοχής και του αισθήματος υπαγωγής στο ανθρώπινο είδος» (Μορέν, 

1999: 70).  
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Για τη Nussbaum, «σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος, o στόχος της 

εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη υπαινίσσεται ότι όλοι οι νέοι 

άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν τα βασικά στοιχεία της παγκόσμιας ιστορίας (με 

έμφαση στην κοινωνική και οικονομική όπως επίσης πολιτική ιστορία), με 

αυξανόμενη εκζήτηση όσο περνάει ο καιρός, και θα πρέπει να λάβουν μια πλούσια 

και μη στερεοτυπική κατανόηση των μεγαλύτερων θρησκειών του κόσμου» 

(Nussbaum, 2010: 89). Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι «οι μαθητές ξοδεύουν ακόμα 

δυσανάλογο χρονικό διάστημα πάνω στο δικό τους έθνος και ιστορία, αλλά θα έπρεπε 

να το κάνουν αυτό ως πολίτες του κόσμου, δηλαδή, ως άνθρωποι που βλέπουν το 

δικό τους έθνος ως μέρος ενός περίπλοκου συνυφασμένου κόσμου, σε οικονομικές, 

πολιτικές, και πολιτισμικές σχέσεις με άλλα έθνη και ανθρώπους» (Nussbaum, 2010: 

91).  

Τέλος, «το άνοιγμα του δυτικού πολιτισμού μπορεί να φανεί σε κάποιους σαν 

να μην κατανοεί τους άλλους και συγχρόνως να είναι ακατανόητο. Αλλά η ανοιχτή 

και αυτοκριτική ορθολογικότητα που γέννησε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός επιτρέπει την 

κατανόηση και την αφομοίωση των πραγμάτων που οι άλλοι πολιτισμοί ανάπτυξαν 

και που σ’ αυτόν έχουν ατροφήσει. Η Δύση θα πρέπει επίσης να αφομοιώσει τις 

αρετές των άλλων πολιτισμών για να διορθώσει τη φρενήρη δραστηριότητα, τον 

πραγματισμό, την ποσοτική αντίληψη των πραγμάτων, τον καταναλωτισμό, που με 

αλλόφρονα τρόπο αποχαλίνωσε στους κόλπους της και έξω από αυτήν. Αλλά θα 

πρέπει και να προστατέψει, να αναζωογονήσει και να διασώσει το καλύτερο κομμάτι 

του πολιτισμού της, που παρήγαγε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του πολίτη» (Μορέν, 1999: 139). 
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E. 5. 3. Κατανόηση και ενσυναίσθηση  

Το ζήτημα της κατανόησης σχετίζεται άμεσα με τις γνωστικές όσο και με τις 

κοινωνικές ικανότητες του ατόμου. Ανάμεσα στις βασικές ικανότητες που είναι 

χρήσιμο να συμπεριληφθούν στο παρόν πλαίσιο είναι η κατανόηση ενός ατόμου από 

μία συγκεκριμένη κουλτούρα από ένα άτομο μιας άλλης κουλτούρας.  

Στην πραγματικότητα όπως ορίζει η Robinson: «κατανόηση δε σημαίνει 

απλώς την αποκωδικοποίηση του γλωσσικού συστήματος κάποιου άλλου ή το να 

αντιλαμβάνεσαι γιατί κάποιος δρά ή αισθάνεται με αυτόν τον τρόπο. Η κατανόηση 

αναφέρεται στο να συναισθάνεσαι ή να νιώθεις άνετα με ένα άλλο πρόσωπο. Με 

άλλα λόγια, ποιές εμπειρίες μπορούν θεωρητικά να βοηθήσουν τα μέλη μιας 

κουλτούρας να σχετίζονται με θετικό τρόπο, να ανταποκρίνονται στα και να 

αλληλεπιδρούν με τα μέλη μιας διαφορετικής κουλτούρας;» (Robinson, 1988: 3). 

Είναι αξιοσημείωτο, όπως επισημαίνει η Robinson από τις εμπειρικές της 

παρατηρήσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα17 ότι: «η κατανόηση, όπως για 

παράδειγμα εκείνο το συναίσθημα της άνεσης και της θετικής αλληλεπίδρασης, δεν 

αυξήθηκαν πάντα με την επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επρόκειτο 

να δράσουν. Μη παρατηρήσιμες, υπόρρητες πλευρές της κουλτούρας, όπως οι δικές 

μου ερμηνείες και εσωτερικές αντιδράσεις στα γεγονότα, ήταν περισσότερο κρίσιμα 

για την κατανόηση ή την παρανόηση από ότι η γνώση που είχα αποκτήσει ή είχα 

αποτύχει να αποκτήσω σχετικά με τις πολιτισμικές αξίες, τα έθιμα ή τους λόγους για 

συγκεκριμένες πολιτισμικές συμπεριφορές. Η κατανόηση συνέχιζε να αυξάνεται 

                                                             

17 Η Robinson στο έργο της Crosscultural Understanding, μελετά τις εσωτερικές πλευρές της 

κουλτούρας, από τον τρόπο που αποκτιέται η κουλτούρα μέχρι τη σημασία της για την μετέπειτα 

αντίληψη και ερμηνεία του ατόμου για τον κόσμο, καθώς και τη σχέση κουλτούρας και μάθησης στο 

πλαίσιο νέων πολιτισμικών καταστάσεων. Gail L. Nemetz Robinson. (1988). Crosscultural 

Understanding, UK, Prentice Hall International 
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καθώς όλο και περισσότερες αισθήσεις αναμιγνύονταν στην κατανόηση ενός απλού 

μηνύματος» (Robinson, 1988: 3). 

Η Robinson διατείνεται ότι μεγαλύτερη ήταν η επίδραση που ασκούσε το δικό 

της πολιτισμικό υπόβαθρο και η προσωπική της αντίληψη για τα πράγματα πάνω 

στην ερμηνεία της διαφορετικής κουλτούρας, των εθίμων και των συνηθειών άλλων 

λαών παρά αυτές καθαυτές οι πολιτισμικές εκφράσεις τους. Θεωρώντας ότι τόσο η 

πολιτισμική όσο και η προσωπική εμπειρία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της κατανόησης και στην κατανόηση αυτή καθαυτή ως διαδικασία θεωρεί 

ότι «η κατανόηση κάποιου από μια άλλη κουλτούρα περιλαμβάνει την τροποποίηση 

του πολιτισμικού ρεπερτορίου κάποιου, δηλαδή την ανάπτυξη της πολιτισμικής 

προσαρμοστικότητας» (Robinson, 1988: 5).  

Παράλληλα, όπως εύστοχα παρατηρείται «ο 20ος αιώνας υπήρξε ο αιώνας 

κατά τον οποίο συμμάχησαν δύο βαρβαρότητες: η μία προερχόμενη από τα βάθη των 

καιρών, που φέρνει πολέμους, σφαγές, εξορίες και φανατισμούς. Η δεύτερη ψυχρή 

και ανώνυμη, προέρχεται μέσα από την ορθολογικοποίηση που μόνο υπολογισμούς 

ξέρει να κάνει και αγνοεί τα άτομα, τις ανάγκες τους, τα συναισθήματά τους και τις 

ψυχές τους και που πολλαπλασιάζει τις τεχνικο-βιομηχανικές δυνάμεις του θανάτου 

και της υποδούλωσης» (Μορέν, 1999: 90).  

Ωστόσο, «ένας ορθολογισμός που αγνοεί τα όντα, την υποκειμενικότητα, τη 

συναισθηματικότητα και τη ζωή είναι ανορθολογικός. Η ορθολογικότητα πρέπει να 

αναγνωρίζει το μερίδιο του συναισθήματος, της αγάπης και της μετάνοιας. Η αληθινή 

ορθολογικότητα γνωρίζει τα όρια της λογικής, της αιτιοκρατίας, της μηχανιστικής» 

(Μορέν, 1999: 29).  
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Σε διαπροσωπικό επίπεδο, «σήμερα η ακατανοησία μαστίζει τις σχέσεις 

γονέων-παιδιών, συζύγων. Εξαπλώνεται παντού, σαν καρκίνος της καθημερινής 

ζωής, προκαλώντας συκοφαντίες, χειροδικίες, ψυχικούς φόνους. Ο κόσμος των 

διανοουμένων, συγγραφέων ή πανεπιστημιακών, που θα έπρεπε να είναι αυτός με την 

μεγαλύτερη κατανόηση, είναι ο περισσότερο μολυσμένος από την επίδραση της 

υπερτροφίας του εγώ, που διογκώνεται από μία ανάγκη για καθιέρωση και δόξα» 

(Μορέν, 1999: 129).  

O Μορέν επισημαίνει τον κίνδυνο της υιοθέτησης του στυγνού ορθολογισμού 

που φαίνεται στενά συνδεδεμένος με την τεχνοκρατική αντίληψη της γνώσης, 

υποστηρίζοντας ότι: «η δυνατότητα του δαιμονίου [genie] οφείλεται στο γεγονός ότι 

ο άνθρωπος δεν είναι σκλάβος της πραγματικότητας, της λογικής (νεοφλοιός), του 

γενετικού κώδικα, του πολιτισμού και της κοινωνίας.  Η έρευνα και οι ανακαλύψεις 

προχωράνε μέσα από το άνοιγμα της αβεβαιότητας και της απροσδιοριστίας. Το 

δαιμόνιο αναφύεται μέσα στη ρωγμή του ανεξέλεγκτου, ακριβώς εκεί που 

εγκυμονείται η τρέλα. Η δημιουργία αναβλύζει ακριβώς εκεί που συναντιούνται τα 

σκοτεινά ψυχοσυναισθηματικά βάθη και η ζωηρή φλόγα της συνείδησης»  (Μορέν, 

1999: 79).  

Ο Μορέν επισημαίνει ότι προκειμένου οι πολίτες να αποκτήσουν συνείδηση 

της πλανητικής-συμπαντικής καταγωγής θα πρέπει πρωτίστως να συλλογιστούν πάνω 

στην ‘ανθρώπινη συνθήκη’ «στην εποχή των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορίας και 

του Διαδικτύου, η πολυπλοκότητα του κόσμου μας πελαγώνει και οι αμέτρητες 

πληροφορίες για τον κόσμο πνίγουν τις διανοητικές μας δυνατότητες»  (Μορέν, 1999: 

81). 

Επομένως, «ο τρόπος σκέψης μας μεγαλώνει τη δυσκολία να γνωρίσουμε τον 

Κόσμο μας, έχει οδηγήσει σε ατροφία την ικανότητά μας να εντάσσουμε τα 
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πράγματα σε ένα πλαίσιο και να τα βλέπουμε σφαιρικά, αντί να την έχει αναπτύξει, 

παρόλο που το αίτημα της πλανητικής εποχής είναι να σκεφτούμε τη σφαιρικότητά 

της, τη σχέση όλον-μέρη, τις πολλές της διαστάσεις και την πολυπλοκότητά της» 

(Μορέν, 1999: 81). Συμπερασματικά, είναι ανάγκη για τη «μεταρρύθμιση της 

σκέψης», όπως το θέτει ο Μορέν, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να συλλάβει 

την πολυπλοκότητα και την ενότητα του σύμπαντος κόσμου.  

 

E. 5. 4. Κριτική ικανότητα,  αντισυμβατική σκέψη και αναστοχασμός  

Ο τρόπος σκέψης μας χρειάζεται να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και την επακόλουθη 

ανάγκη για τον επαναπροσανατολισμό της πράξης. Ο Paul και η Elder επισημαίνουν, 

ότι το μοντέλο σκέψης στο οποίο είχαμε συνηθίσει να βασιζόμαστε, στο παρελθόν, 

όταν ακόμα υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία αναφοράς, σήμερα, στον συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε, δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει πια. Στην 

πραγματικότητα, χρειαζόμαστε ένα είδος σκέψης «πιο πολύπλοκο, πιο 

προσαρμοστικό, και πιο ευαίσθητο σε αποκλίνουσες οπτικές γωνίες» (Paul & Elder, 

2002: 1).  

Συγκεκριμένα, «ο κόσμος στον οποίο ζούμε τώρα απαιτεί να ξαναμαθαίνουμε 

συνεχώς, να ξανασκεφτόμαστε προγραμματισμένα τις αποφάσεις μας, και να 

επαναξιολογούμε τακτικά τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και ζούμε» (Paul & 

Elder, 2002: 1). Όπως συνοπτικά το θέτουν: «υπάρχει ένας νέος κόσμος που μας 

κοιτά κατάματα, ένας κόσμος στον οποίο η δύναμη του μυαλού να εξουσιάζει τον 

εαυτό του, να καταγίνεται με την ανάλυση του εαυτού, θα καθορίσει ολοένα και 
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περισσότερο την ποιότητα της δουλειάς μας, την ποιότητα της ζωής μας, και ίσως, 

της επιβίωσής μας» (Paul & Elder, 2002: 1). 

Η αλλαγή στους ρυθμούς ανάπτυξης, η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε 

από το ένα μέρος στο άλλο, η ταχύτητα με την οποία δουλεύουμε, ακόμα και η 

εντατικοποίηση των διανοητικών και σωματικών μας δυνατοτήτων για το συνδυασμό 

πολλαπλών ενασχολήσεων, προδίδουν ότι ούτε η σκέψη μπορεί να μείνει ανέπαφη 

από αυτή την αλλαγή. Η ίδια η πραγματικότητα υπόκειται σε αυτόν τον ρυθμό 

αλλαγής, πολλές φορές χωρίς να προλάβουμε να αποκτήσουμε συνείδηση της 

αλλαγής που σημειώνεται: «δυστυχώς η κρίσιμης σημασίας ανάγκη για συνεχώς 

νέους τρόπους σκέψης για την προσαρμογή σε νέα προβλήματα και καταστάσεις με 

νέους και ανθρώπινους τρόπους παραμελείται από τις περισσότερες κουλτούρες και 

τα περισσότερα σχολεία» (Paul & Elder, 2002: 5). 

Όπως ορίζεται, «η κριτική σκέψη είναι η πειθαρχημένη τέχνη της 

εξασφάλισης ότι κανείς χρησιμοποιεί την καλύτερη διαδικασία σκέψης που είναι 

ικανός να έχει σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο γενικός ρόλος της σκέψης είναι να 

‘καταλάβουμε πώς έχουν τα πράγματα’. Όλοι έχουμε να κάνουμε πολλαπλές 

επιλογές. Χρειαζόμαστε τις καλύτερες πληροφορίες για να κάνουμε τις καλύτερες 

επιλογές» (Paul & Elder, 2002: 7). 

Στοιχεία όπως  «η διανοητική αυτονομία, η διανοητική ακεραιότητα,  η 

διανοητική ταπεινότητα, η διανοητική αίσθηση δικαιοσύνης, η διανοητική επιμονή, η 

διανοητική αμεροληψία, η διανοητική πίστη στη λογική, το διανοητικό κουράγιο, η 

διανοητική ενσυναίσθηση» είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το 

πειθαρχημένο μυαλό (Paul & Elder, 2002: 19). Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν το μη πειθαρχημένο μυαλό είναι τα εξής: «η διανοητική συμμόρφωση, η 

διανοητική υποκρισία, η διανοητική αλαζονεία, η διανοητική αδικία, η διανοητική 
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οκνηρία, η διανοητική παράβλεψη της δικαιοσύνης, η διανοητική έλλειψη 

εμπιστοσύνης απέναντι στο λόγο, η διανοητική δειλία, ο διανοητικός εγωκεντρισμός» 

(Paul & Elder, 2002: 20).  

Όπως περιγράφει ο Dewey, δύο είναι οι βασικές φάσεις της σκέψης και 

περιλαμβάνει, «πρώτον (1) μια κατάσταση αμφιβολίας, δισταγμού, αμηχανίας, 

διανοητικής δυσκολίας, μέσα στην οποία προέρχεται/γεννιέται η σκέψη, και δεύτερον 

(2) μια πράξη αναζήτησης, κυνηγιού, έρευνας για την ανεύρεση υλικού  που θα 

επιλύσει την αμφιβολία, θα αποκαταστήσει και θα ξεφορτωθεί την αμηχανία» 

(Dewey, 1998: 12). 

Όπως αποφθεγματικά διατυπώνει ο Sagan «για μένα, είναι πολύ καλύτερο να 

κατανοήσουμε το σύμπαν όπως πραγματικά είναι παρά να επιμείνουμε στην 

αυταπάτη, όσο ικανοποιητική και καθησυχαστική μπορεί να είναι. Ποια στάση είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένη για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή μας; Ποια μας δίνει 

περισσότερη δύναμη για το μέλλον μας; Και αν η αφελής μας αυτοπεποίθηση λιγάκι 

υπονομευτεί κατά τη διαδικασία, είναι αυτή συνολικά μια τόσο μεγάλη απώλεια; Δεν 

είναι εκεί για να μας προκαλέσει να την υποδεχθούμε ως μια εμπειρία ωρίμανσης και 

διάπλασης χαρακτήρα; (Sagan, 1997: 16). 

Συμπερασματικά, όπως επισημαίνεται, «θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο 

διδασκαλίας αρχές στρατηγικής που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε το 

τυχαίο, το αναπάντεχο και το αβέβαιο, και που θα μας επιτρέπουν να μεταβάλουμε 

την ανάπτυξη των στρατηγικών, συναρτήσει των πληροφοριών που θα λαμβάνουμε 

κατά την εξέλιξή τους. Θα πρέπει να μάθουμε να πλοηγούμε σε έναν ωκεανό 

αβεβαιότητας περνώντας από τα αρχιπελάγη της βεβαιότητας» (Μορέν, 1999: 18). 
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E. 5. 5. Γνώση, επιστήμη και επίλυση προβλημάτων (problem solving) 

 

Η πρακτική εφαρμογή των γνωστικών ικανοτήτων αφορά σαφώς τις 

εφαρμογές της επιστημονικής έρευνας και μεθοδολογίας προς την επίτευξη της 

αντικειμενικής γνώσης, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή. Ένα σημαντικό 

ερώτημα που παραμένει είναι ποιών θεμάτων θα πρέπει να έχει επίγνωση κάθε 

πολίτης;  

O Carl Sagan είχε επισημάνει στο έργο του The Demon-Haunted World, 

Science as a Candle in the Dark, την ανάγκη να στηρίζεται κάθε πολίτης στα 

μεθοδολογικά μέσα που προσφέρει η επιστήμη τόσο για την κατανόηση και 

εμπέδωση των ζητημάτων που απασχολούν την ανθρωπότητα όσο και για την 

εξεύρεση πιθανών και δυνατών λύσεων ως απάντηση στα ζητήματα αυτά:  

 

«Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό η άγνοια της επιστήμης και των μαθηματικών 

συνέβαλαν στην παρακμή της αρχαίας Αθήνας, αλλά ξέρω ότι οι συνέπειες 

του επιστημονικού αναλφαβητισμού είναι πολύ πιο επικίνδυνες στις μέρες μας 

από ποτέ άλλοτε πριν. Είναι επικίνδυνο και παράτολμο για τον μέσο πολίτη 

να παραμείνει στην άγνοια σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη, ας 

πούμε, την καταστροφή του όζοντος, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα τοξικά 

και ραδιενεργά απόβλητα, την όξινη βροχή, τη διάβρωση της καλλιεργήσιμης 

γης, την αποψίλωση των τροπικών δασών, την εκθετική αύξηση του 

πληθυσμού. Οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί εξαρτώνται από την επιστήμη 

και την τεχνολογία. Αν η χώρα μας δεν μπορεί να παράγει, σε υψηλή ποιότητα 

και χαμηλή τιμή, τα προϊόντα που οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν, τότε οι 
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βιομηχανίες θα συνεχίσουν να αποξενώνονται και να μεταφέρουν λίγη 

περισσότερη ευημερία σε άλλα μέρη του κόσμου. Σκεφτείτε τις κοινωνικές 

προεκτάσεις της σχάσης και της σύντηξης, τους υπερυπολογιστές, τους 

‘‘λεωφόρους’’ δεδομένων, τις αμβλώσεις, το ραδόνιο, τις μαζικές μειώσεις σε 

στρατηγικά όπλα, τον εθισμό, τις υποκλοπές της κυβέρνησης για τις ζωές των 

πολιτών, τις τηλεοράσεις  υψηλής ευκρίνειας, την ασφάλεια των αεροπορικών 

εταιρειών και του αεροδρομίου, τις μεταμοσχεύσεις ιστών των εμβρύων, τις 

δαπάνες για την υγεία, τα πρόσθετα τροφίμων, τα φάρμακα για τη βελτίωση 

της μανίας ή της κατάθλιψης ή της σχιζοφρένειας, τα δικαιώματα των ζώων, 

την υπεραγωγιμότητα, τα χάπια της επόμενης μέρας, τις δήθεν αντικοινωνικές 

κληρονομικές προδιαθέσεις, τους διαστημικούς σταθμούς, την επίσκεψη στον 

Άρη, την εξεύρεση θεραπειών για το AIDS και τον καρκίνο» (Sagan, 1997: 

10). 

 

Άλλη μια δεσπόζουσα τάση και πρακτική που ενσωματώνεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αφορά στην εξάπλωση των νέων τεχνολογιών στον 

κυβερνοχώρο και κατ’ επέκταση στις δυνατότητες μάθησης. Θεωρείται ότι η 

«ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και των 

σχετικών με αυτές τρόπων επικοινωνίας στις εκπαιδευτικές πρακτικές είναι πιο 

πιθανό να ενθαρρύνει την ικανότητα για ανεξαρτησία και την ικανότητα για δια βίου 

μάθηση» (Cunningham, et al. 1997) (Edwards & Usher 2008: 54).  

Την ίδια στιγμή, «η υπερκείμενη ικανότητα του κυβερνοχώρου επιτρέπει 

στους μαθητές μεγαλύτερο πεδίο δράσης για να δομήσουν τη γνώση από το να τη 

δέχονται παθητικά. Η δημιουργία νοήματος λαμβάνει μια διαφορετική μορφή 

(Edwards, Usher: 54). Αυτή η τάση καταδεικνύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
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ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης όπου η εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι μαθητο-κεντρική, καθιστώντας απαραίτητο τον επαναπροσδιορισμό 

των μέχρι τώρα κυρίαρχων παιδαγωγικών αρχών, μέσων και τρόπων. 

Καταληκτικά, για το σκοπό αυτό, και όπως προκύπτει από τη θεωρητική 

συζήτηση που αφορά στο περιεχόμενο για την καλλιέργεια της παγκόσμιας 

διάστασης στην εκπαίδευση, φαίνεται χρήσιμη η συμπληρωματική προσέγγιση στο 

παρόν πλαίσιο της Oxfam με τις ακόλουθες έννοιες, αξίες και εκπαιδευτικούς 

στόχους: 

 Διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα.  

 Έμφαση στην καλλιέργεια και την προώθηση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

σπουδών.  

 Καλλιέργεια και ανανοηματοδότηση των ηθικών αξιών σε ένα μεταβαλλόμενο 

κόσμο- ποια είναι η αξία των μη ποσοτικοποιούμενων αγαθών; 

 Μη εργαλειακή σύλληψη της εκπαίδευσης με την αναδιαμόρφωση και 

ανανοηματοδότηση των στόχων της εκπαίδευσης και έμφαση στην ολιστική 

προσέγγιση στη μάθηση. 

 Προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.  

 Έμφαση στη δημιουργικότητα του ατόμου- καλλιέργεια της φαντασίας και της 

συναισθηματικής του νοημοσύνης.  

 Υιοθέτηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.  

 Ταύτιση στόχων της εκπαίδευσης εν γένει με την εκπαίδευση για την ιδιότητα του 

πολίτη και τη δημοκρατία (κοινός στόχος).  

 Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας, της αντισυμβατικής σκέψης και της σφαιρικής 

αντίληψης για την κοινωνία και τον κόσμο με γνώμονα την αναζήτηση της 

αλήθειας ανεξαρτήτως γεωγραφικών, εθνοτικών και φυλετικών ορίων.  
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 Καλλιέργεια του αυτο-αναστοχασμού και της αναθεώρησης με βάση μία νέα 

γνώση.   

 Λιγότερη έμφαση στον τεχνητό τρόπο ζωής και στροφή προς  την προσωπική 

κλίση κάθε ατόμου.  

 Αλλαγή στον τρόπο σκέψης/νοοτροπία  
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Ζ. Συμπεράσματα 

Z. 1 Παγκοσμιοποίηση 

Όπως γίνεται φανερό, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι συνέπεις 

που φέρει τόσο στα έθνη γενικά, όσο και οι συνθήκες που δημιούργησε στο ελληνικό 

περιβάλλον, πιο ειδικά, επέδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας νέας 

οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.  

Παράλληλα, η ίδια η έννοια του πολίτη ανανοηματοδοτείται και 

επαναπροσδιορίζεται σχεδόν αναπόδραστα, ιδιαίτερα, αν λάβουμε υπόψιν το βαθμό 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των εθνών-κρατών, την ανταλλαγή της πληροφορίας και τη 

διακίνηση των ιδεών και του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να 

γνωρίζουν οι πολίτες, ώστε να είναι σε θέση και οπλισμένοι με τις απαραίτητες 

ικανότητες, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που άλλοτε έμμεσα και άλλοτε άμεσα 

ενδέχεται να τους απειλούν.  

Προκειμένου να καταστεί αυτή η ανάγκη συνειδητή, οι μελλοντικοί πολίτες 

ξεκινώντας από τους μικρούς μαθητές, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε μια 

επικαιροποιημένη μορφή εκπαίδευσης, που να συμπεριλαμμβάνει τις εξελίξεις που 

λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.  Αυτή η εκπαίδευση θα πρέπει να επιτρέπει 

στους μαθητές να αναπτύξουν μια παγκόσμια συνειδητότητα κατανοώντας ότι είναι 

και οι ίδιοι πολίτες του κόσμου και να συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος τους είναι 

σημαντικός και η συμμετοχή τους καθοριστική για την εξέλιξη της πολιτικής, της 

οικονομίας, της κοινωνίας και του κόσμου γενικότερα.  

Τα παγκόσμια προβλήματα, τόσο η διάβρωση της έννοιας της εθνικής 

κυριαρχίας, όσο και η μετατόπιση της έννοιας της δημοκρατίας, η επικράτηση του 
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νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου και η κεφαλαιοποίηση των ιδεών και των 

ατόμων, συνιστούν σημαντικότατες προκλήσεις με βαρύτατες συνέπειες στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων ανά την υφήλιο. Παράλληλα, πολλά από τα 

προβλήματα αυτά, παρόλο που μπορεί να μοιάζουν γεωγραφικά μακριά, μπορεί να 

έχουν έμμεσες και αργά ή γρήγορα άμεσες επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.    

 

Ζ. 2. Παγκοσμιοποίηση και Ελληνικότητα 

Εντέλει, η βίαιη έκφραση της παγκόσμιας ολοκλήρωσης μέσω της 

διεθνοποίησης της οικονομίας στην Ελλάδα, φαίνεται να ασκεί σημαντική πίεση στην 

έννοια και το χαρακτήρα της ελληνικότητας. Πρόκειται ίσως για αναδιαμορφωτικές 

πιέσεις οι οποίες παρουσιάζουν την τάση να αμβλύνουν τα κυρίαρχα στοιχεία της 

ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Στο στόχαστρο μιας τέτοιας διαμορφωτικής τάσης 

βρίσκονται στοιχεία όπως, η έλλειψη εργασιακής ηθικής, η προσωποπαγής θεώρηση 

των θεσμών και των οργανισμών του δημοσίου, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 

αξιοπιστίας, η εννόηση του προνομίου και η απουσία οργανωμένης δράσης και 

πειθαρχημένης κίνησης ως προς τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών στο 

ελληνικό συγκείμενο.  

Η αποφθεγματικού χαρακτήρα διαπίστωση του Τσουκαλά, ότι οι Έλληνες 

είναι ένας λαός ανάμεσα στους άλλους που θα πρέπει να αλληλεπιδρά και συνομιλεί 

μαζί τους σε ισότιμη βάση, δε θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα την ανάγκη για 

αλλαγή του τρόπου σκέψης σε σχέση με τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, και κατ’ 

επέκταση τη συνειδητοποίηση ότι η διαμόρφωση της παγκόσμιας αντίληψης και 

σκέψης είναι ο μόνος τρόπος για να ανήκουμε στον κόσμο διαδραματίζοντας ισότιμα 

ένα ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.  
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Ωστόσο, η πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα σήμερα 

είναι κεφαλαιώδους σημασίας: θα καταφέρει να βγει από τον εαυτό της, να 

ανασυγκροτηθεί, να ανακτήσει τη χαμένη αυθεντικότητά της, να ανασυσταθεί στα 

στοιχεία που τη συνιστούν, για να φτάσει εξελικτικά στο σύγχρονο απόγειο της δόξας 

της;  Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέπτη, αλλά 

ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι δεκτική στον αντικατοπτρισμό. Στόχος είναι να 

αναπτύξει και να αναστοχαστεί πάνω στην κοινωνική της μνήμη, αναγνωρίζοντας, 

ωστόσο, ότι το εγχείρημα αυτό δεν θα είναι εύκολο. 

Όπως τονίζεται, «οι αναπαραστάσεις που έχει ένα έθνος για τον εαυτό του και 

τους γείτονες ή άλλους λαούς αντιστέκονται σθεναρά στην προώθηση της γνώσης και 

επηρεάζουν σημαντικά τις διεθνείς σχέσεις» (Berghan και Schissler, 1987, Bloom 

1991) (Αβδελά, 1997: 37).  

Επομένως, ίσως είμαστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να δούμε τις 

εθνικές, πολιτισμικές, ηθικές και προσωπικές μας αξίες από μια σφαιρικότερη οπτική. 

Να συνειδητοποιήσουμε ως λαός τη θέση μας σε σχέση με άλλους πολιτισμούς, να 

σκιαγραφήσουμε την πορεία μας ως τώρα και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να 

αξιολογήσουμε, επίσης, την πολιτική κουλτούρα που διαμορφώθηκε στα πλαίσια του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους και τις συνέπειες που επέφερε και προκαλεί η 

λειτουργία του κράτους και τα συμπεριφορικά πρότυπα των πολιτών. Με αυτόν τον 

τρόπο, βγαίνοντας από τον μικρό κόσμο της τοπικότητας που ταυτίζεται με την 

έννοια του έθνους, και με το ταυτόχρονο άνοιγμα στο άλλο, στο διαφορετικό, κριτικά 

να δεχτούμε τα παραδείγματα πιο επιτυχημένων κρατών και να αποφύγουμε τα 

παραδείγματα άλλων λιγότερο επιτυχημένων.  

Ωστόσο, τι ελπίδα έχουν στην Ελλάδα πολιτικές για την εκπαίδευση για την 

παγκόσμια διάσταση της ιδιότητας του πολίτη που ενστερνίζονται ένα αξιακό 
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σύστημα που έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με το υπάρχον πολιτικό και κοινωνικό 

σύστημα αξιών; Εάν το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το 

αξιακό σύστημα της κοινωνίας, εν προκειμένω της ελληνικής, η οποία οδεύει σχεδόν 

αναγκαστικά προς την κατάργηση των δημοσίων παροχών με την ακόλουθη 

ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών, οργανισμών και επιχειρήσεων, μήπως εντέλει 

το είδος της εκπαίδευσης που θα διατίθεται στο μέλλον δε θα είναι παρά ένα προς 

πώληση προϊόν το οποίο θα εξυπηρετεί κατά βάση μόνο τη συσσώρευση του 

κέρδους; Μήπως η εκπαίδευση στο μέλλον να επαφίεται εντέλει στους ηθικούς και 

αξιακούς κανόνες του ίδιου του ατόμου; Εντέλει δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευθύνη 

που αναλογεί στο ίδιο το άτομο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας μέσω της 

εκπαίδευσης στην οποία στοχεύει, και αναγκαστικά πριν από αυτό, στις αξίες που 

καλλιεργούνται στο οικογενειακό του περιβάλλον. 

 

Ζ. 3. Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση 

Η σφαιρική σκέψη είναι απαραίτητο συστατικό του έλλογου συλλογισμού. 

Ενός συλλογισμού που μας απομακρύνει από το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά 

στην αυταπάτη που δημιουργεί η εντύπωση της γνώσης και ακολούθως σε μη 

πραγματικά διλήμματα. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση για την 

παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη είναι ικανή να συγκεράσει τις διαστάσεις μεταξύ 

παρτικουλαριστικών και οικουμενιστικών τάσεων και να τις υπερβεί.  

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται το επιχείρημα, ότι ενώ η ιδέα μιας 

παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη μοιάζει να είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, στην 

πραγματικότητα δεν είναι ίσως ούτε εφικτή αλλά ούτε και αναγκαία. Αντιθέτως, 

ζήτημα είναι ο εντοπισμός των αξιών αυτών που ξεπερνούν τα γεωγραφικά, εθνοτικά 
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και άλλα όρια και τις κοινωνικές συμβάσεις και συνθέτουν έναν κοινό πανανθρώπινο 

αξιακό κώδικα που απαντά στις κοινές ανάγκες των ανθρώπων και στην επίλυση των 

ζητημάτων στη βάση ενός κοινού παρανομαστή.  

Επομένως, γίνεται φανερό ότι στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η έκφραση 

της ανάγκης για την ανάπτυξη μιας σφαιρικής αντίληψης για τον κόσμο. Είναι ένας  

σπόρος στη σκέψη που αφορά στο γεγονός ότι η επιστροφή στην ιδιωτική σφαίρα, 

μπορεί να καθιστά το άτομο αυτόνομο να επιλέγει τους τομείς δραστηριοποίησής 

του, το καθιστά όμως την ίδια στιγμή υπεύθυνο για τον εαυτό του, την προσωπική 

του πρόοδο ή στασιμότητα και κατ’ επέκταση για την εξέλιξή του. Παρόλα αυτά, σε 

ένα ολοένα παγκοσμιοποιούμενο σύστημα συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης, η 

βιωσιμότητα του πλανήτη βασίζεται στις προσωπικές συνειδητές επιλογές που στόχο 

έχουν τη διατήρηση και την προστασία του στο σύνολό του.    

Εν κατακλείδι, η σημασία της προώθησης της παγκόσμιας διάστασης στην 

εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη μέσω της προώθησης των σχετικών με την 

παγκόσμια και διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης θεμάτων, θα επιδράσει θετικά στη 

διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών.  

Επομένως, η καλλιέργεια αυτογνωσίας, κριτικής ικανότητας, διαπολιτισμικής 

κατανόησης, ευαισθησίας και ενσυναίσθησης και των γνωστικών ικανοτήτων, όπως η 

κριτική σκέψη και η αναστοχαστική ικανότητα, είναι τα βασικά στοιχεία για την 

ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας απέναντι στην πρόκληση της 

παγκόσμιας συνύπαρξης.  

Έτσι η καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας, του ανοίγματος στην αλλαγή, η 

δυνατότητα ανασυγκρότησης του υποκειμένου μέσω του αναστοχασμού και της 

αναθεώρησης συνιστούν βασικούς στόχους της εκπαίδευσης σήμερα. Μια μορφή 
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εκπαίδευσης η οποία οφείλει να αποδεσμευτεί από τον τεχνοκρατικό της χαρακτήρα 

και να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στην εξέλιξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας.  

Αν έχει κάποια σημασία η καλλιέργεια μιας παγκόσμιας συνείδησης, αυτή δεν 

είναι παρά η πρόκληση στην αλλαγή τρόπου σκέψης ως προς την κριτική σύλληψη 

και ερμηνεία του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης σε μια προσπάθεια να 

αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν τα θετικά χαρακτηριστικά των οικονομικών, 

πολιτικών και πολιτισμικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι.  

Παρόλο που όπως ο Huntington θα περιέγραφε, διανύουμε τον αιώνα της 

σύγκρουσης των πολιτισμών, που έμελλε να είναι ο 21ος, εάν υπερισχύσει το στοιχείο 

της πολιτισμικής διαφοράς έναντι της ανοχής στη διαφορετικότητα, οι ελπίδες για 

σύγκλιση και συνεργασία για την επίλυση κοινών παγκόσμιων ζητημάτων γρήγορα 

θα εξανεμιστούν.  

Όπως υπογραμμίζει ο Κατσούλης παραθέτοντας τον Baecker: «η έννοια της 

παγκοσμιοποίησης δεν εμπεριέχει κάποια νέα θετική ποιότητα της κοινωνίας, αλλά 

‘δείχνει την απουσία αρνητικών επιλογών εκείνου που είναι δυνατό μέσα στην 

κοινωνία’. Ως προς την οικονομία: δεν μπορεί να στηρίζεται πια σε προστατευμένες 

αγορές• ως προς την επιστήμη: δεν μπορεί να περιορίζεται στους εθνικούς ορίζοντες• 

ως προς το δίκαιο: δεν έχει μονοεδαφική ισχύ• ως προς την παιδεία: δεν είναι 

αυτονόητο ότι περιορίζεται στις εθνικές της διαστάσεις. Το κράτος δεν είναι η μόνη 

δύναμη που λαμβάνει αποφάσεις» (Κατσούλης, 2003: 475).  

Επομένως, η έκθεση στα γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία μιας άλλης 

χώρας καθιστά εφικτή τη θέαση του εαυτού από μια διαφορετική οπτική γωνία. 
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Παράλληλα, υποστηρίζεται η διαπίστωση, ότι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της 

χώρας κάποιου προσφέρονται ως ένα προδιαγεγραμμένο σύνολο κληρονομούμενων 

αξιών και συμπεριφορών που λειτουργούν ως κώδικας επικοινωνίας και 

αλληλόδρασης μεταξύ των μελών του ίδιου κοινωνικού συνόλου και: «είναι σε θέση 

με μεγαλύτερη ένταση να διεισδύσουν και να αναδείξουν τις μικρές και μεγάλες 

διαφορές της δικής τους κουλτούρας και να δουν με άλλα μάτια τους θεσμούς, τις 

αξίες, τους κανόνες, τα ήθη, τα έθιμα, υπό την επήρεια των οποίων μεγάλωσαν» 

(Κατσούλης, 2003: 478). 

Σημαντικό ερώτημα παραμένει, ωστόσο, αν μέσω των διαδικασιών της 

παγκοσμιοποιούμενης εκπαίδευσης, που στόχο έχει την κατανόηση της 

διαφορετικότητας, της σύγκρισης, της αποδοχής και της ανανοηματοδότησης του 

συνόλου των πολιτισμικών προτύπων μιας χώρας σε σχέση με τα πολιτισμικά 

πρότυπα μιας άλλης, να λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να μιλάμε για τον πολιτισμικό 

αποικισμό της εκάστοτε δεσπόζουσας κουλτούρας έναντι κάποιας άλλης, ιδιαίτερα σε 

μια περίοδο εντονότερης διεθνούς εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης (Edwards & 

Usher, 2008: 69). 

 

Z. 4. Ιδιότητα του πολίτη και Ανώτατη Εκπαίδευση  

Η έρευνα για την παγκόσμια διάσταση στην εκπαίδευση στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα οδήγησε στη διαπίστωση ότι θέματα που άπτονται της 

πολιτειακής παιδείας, εν γένει, δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών 

στην ανώτατη εκπαίδευση.  

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί εν γένει το χώρο της διακίνησης των ιδεών, 

της ελευθερίας της έκφρασης, της ζύμωσης των απόψεων, της άμβλυνσης ή της 
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εξάλειψης του δογματισμού και της καλλιέργειας μιας συνείδησης που έχει στο 

επίκεντρό της τον άνθρωπο και τους τρόπους με τους οποίους επιλέγει κανείς να τον 

υπηρετήσει μέσα από τους διάφορους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει στη 

ζωή. 

Ίσως αυτή η έλλειψη που εντοπίζεται σήμερα να καθίσταται περισσότερο 

εμφανής, έντονη και ακανθώδης δεδομένης της εντατικοποίησης των διαδικασιών 

μιας ολοένα επιταχυνόμενης ολοκλήρωσης στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, σε 

επίπεδο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, και πολιτισμικό.  

Η επίγνωση αυτής της εξέλιξης προκαλεί τον προβληματισμό, μπροστά στην 

ανάγκη για την κατανόηση ότι η αλληλεξάρτηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

μιας συμπαντικής ενότητας τα μέρη της οποίας βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση. Ακολούθως, η συνειδητοποίηση ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως 

εθνικότητας, γεωγραφικών, φυλετικών και πολιτισμικών προσδιορισμών αποτελούν 

μέρος ενός κοινού για όλους πλανήτη, αποτελεί ύψιστη ανάγκη.  

Η ανάγκη αυτή απορρέει από την ύπαρξη σοβαρών για την ανθρωπότητα 

προβλημάτων τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Ωστόσο, πρόκειται για προβλήματα που ξεπερνούν τα όρια και τις δυνατότητες των 

εθνών–κρατών με την παραδοσιακή τους μορφή, και η επίλυσή τους εναπόκειται στη 

σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών οργανισμών.  

Επομένως, ο επαναπροσδιορισμός του κυβερνητικού ρόλου του έθνους-

κράτους, η σημειούμενη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, υπερεθνικών και 

διεθνών οργανισμών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, και τέλος, η 

επιρροή των δραστηριοτήτων αυτών στις υπόλοιπες σφαίρες της ανθρώπινης 

δραστηριότητας είναι σημαντικά ζητούμενα.  



106 
 

Η συνειδητοποίηση της υφηλίου ως ενός τόπου είναι η απόλυτη συνείδηση 

που υπογραμμίζει μια αίσθηση σχετικότητας αξίας συγκεκριμένου 

τόπου/συγκεκριμένων τόπων. Κατά κάποιο τρόπο, αυτό το παράδοξο είναι στην 

καρδιά της εκπαίδευσης ως μια πρακτική που επικεντρώνεται σε αυτούς τους 

σταθερούς εσώκλειστους χώρους (spaces of enclosure), που συναντήσαμε νωρίτερα- 

το βιβλίο, η αίθουσα διδασκαλίας και η παιδαγωγική που θεμελιώνονται πάνω στην 

διάδοση κανονιστικών και δεσμευτικών σωμάτων γνώσης. Αυτοί οι εσώκλειστοι 

χώροι είναι τοποθετημένοι μέσα στις εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες είναι τόσο 

κυρίως διαμορφωμένες εντός, και είναι μια συγκεκριμένη έκφραση των, μεγάλων 

αφηγήσεων των συμπαντικών (ή παγκόσμιων) νομιμοποιητικών δημοσίων λόγων για 

τη νεωτερικότητα (Lyotard, 1984). Αυτές είναι αφηγήσεις ατομικής και  κοινωνικής 

βελτίωσης και απελευθέρωσης που προκύπτουν από την εφαρμογή της λογικής και 

την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης (Edwards, Usher, 2008: 71).  

Το ερώτημα που αποτελεί πρόκληση σε σχέση με την Ανώτατη Εκπαίδευση 

είναι με ποια μέσα και με ποιές στρατηγικές θα μπορέσει το πανεπιστήμιο να 

εσταλλάξει τις αξίες αυτές που είναι ικανές να διαπλάσουν τα άτομα με συνείδηση 

παγκόσμιων πολιτών και να δημιουργήσει προοπτικές για να μπορέσουν οι 

σπουδαστές να κάνουν επιλογές που στόχο έχουν τη βελτίωση του κόσμου σε 

διάφορα επίπεδα. 
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