
«Συνοχή, Αλληλεγγύη και Αποκλεισμός» (διασκευή) 

Κείμενο 1 

Στον αιώνα μας είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τις προκλήσεις και τις εντάσεις του παρόντος, για να 

προτείνουμε και να υιοθετήσουμε εκπαιδευτικές στρατηγικές. Με αυτή την προοπτική, η κοινωνική συνοχή πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης. Η δόμηση της κοινωνικής συνοχής σήμερα 

σημαίνει αρχικά το σεβασμό της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ύπαρξης και τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών στο 

όνομα της αλληλεγγύης. Γι ́ αυτό και το κράτος θεωρεί την αλληλεγγύη ως βάση και στόχο των διαφόρων μορφών 

πολιτικής, όπως είναι η κοινωνική πολιτική, που αποβλέπει στην παροχή βοήθειας προς τους αδύνατους ή στη 

μείωση των υλικών ανισοτήτων, η εκπαιδευτική πολιτική, που εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις γνώσεις 

και δημιουργεί δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, και η πολιτιστική πολιτική, που υποστηρίζει τη 

δημιουργική δραστηριότητα και τη συμμετοχή στην πολιτισμική ζωή.  

Στον 21 ο αιώνα η αρχή “ Μαθαίνω να υπάρχω ” θυμίζει την πρωταρχική σημασία που πρέπει να έχει ο 

σεβασμός της ανθρώπινης ύπαρξης στις κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις, στις σχέσεις ανθρώπου και φύσης, καθώς και 

στην αντιμετώπιση του πολιτισμού και της οικονομίας. Αναζητώντας την κατανόηση της πραγματικότητας – τόσο 

του ανθρώπου όσο και του κόσμου – πρέπει να γνωρίζουμε τις αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούν την ανάγκη της 

αλληλεγγύης. Η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία ως στόχοι και 

σκοποί αδιάσπαστα συνδεδεμένοι και σε αρμονία με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος κόσμος είναι το διαρκώς 

αυξανόμενο βάρος που αποκτά η έννοια του αποκλεισμού. Ανεξάρτητα από τις αιτίες τους, οι αποκλεισμοί 

αποτελούν μια από τις μεγάλες προκλήσεις αυτού του αιώνα και η εκπαίδευση οφείλει να τις αντιμετωπίσει. Η Διά 

Βίου Εκπαίδευση αντιτίθεται σ’ έναν από τους πιο οδυνηρούς αποκλεισμούς, αυτόν που οφείλεται στην έλλειψη 

γνώσεων. Πρόκειται για μια εκπαίδευση που επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και η οποία περικλείει όχι 

μόνο το σχολείο, αλλά και την οικογένεια, το χώρο εργασίας, τα συνδικάτα ή το στρατό και όπου είναι δυνατόν να 

παρέχεται μόρφωση και εκπαίδευση. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής και της 

επικοινωνίας αυξάνουν τον κίνδυνο αυτής της μορφής αποκλεισμού και προσδίδουν στην εκπαίδευση σημαντικό 

ρόλο. Γι ́ αυτό όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιχειρούνται με πλήρη συνείδηση των κινδύνων 

αποκλεισμού και με μέριμνα να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή.  

Αν η εκπαίδευση θέλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πάλη ενάντια στον αποκλεισμό όλων όσοι για 

κοινωνικο-οικονομικούς ή πολιτισμικούς λόγους βρίσκονται στο περιθώριο των σύγχρονων κοινωνιών, ο ρόλος της 

γίνεται ακόμη πιο σημαντικός όσον αφορά την ενσωμάτωση των μειονοτήτων στην κοινωνία. Για να αλλάξουμε τη 

συνολική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα, θα πρέπει να οραματιστούμε μια εκπαιδευτική προσπάθεια όλων 

των φορέων (κράτους, κοινωνίας, ΜΜΕ, θρησκευτικών κοινοτήτων, γονέων και οργανώσεων), αλλά πάνω απ ́ όλα 

των ίδιων των σχολείων. Η διδασκαλία της Ιστορίας και των Κοινωνικών Επιστημών,  αλλά και κάθε μορφή 

εκπαίδευσης, πρέπει να διαμορφώνουν στους νέους πνεύμα πολιτισμικής ανεκτικότητας και διαλόγου. Έτσι, η 

νόμιμη διαφύλαξη των παραδόσεων και η διατήρηση της συλλογικής ταυτότητας δε θα θεωρηθούν ποτέ αντίθετες 

προς το πνεύμα της αδελφικότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.  

Bronislaw Geremek, « Συνοχή, Αλληλεγγύη και Αποκλεισμός » ( διασκευή ), Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κλείνει μέσα της 

(  ́Εκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα ). 

Κείμενο 2 

Ο Χόρχε Μπουκάι (Jorge Bucay) γεννήθηκε το 1949 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Γιατρός και ψυχοθεραπευτής της 

σχολής Γκεστάλτ, ειδικεύτηκε στη θεραπεία των νοητικών ασθενειών εργαζόμενος αρχικά σε νοσοκομεία και κλινικές και, εν 

συνεχεία, δίνοντας διαλέξεις σε ιδρύματα, κολέγια, θέατρα, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Ο Βασιλιάς πάει στον κήπο του και βλέπει πως τα δέντρα, οι θάμνοι και τα λουλούδια του ξεραίνονται. Η 

Βελανιδιά τού λέει πως ξεραίνεται γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο ψηλή όσο το Πεύκο. Γυρίζει προς το Πεύκο και το 

βλέπει πεσμένο κάτω γιατί δεν μπορεί να κάνει σταφύλια όπως το Αμπέλι. 

Και το Αμπέλι ξεράθηκε γιατί δεν έκανε λουλούδια σαν την Τριανταφυλλιά. 

Βλέπει την Τριανταφυλλιά να κλαίει γιατί δεν είναι γερή και δυνατή σαν τη Βελανιδιά. 



Και ξάφνου, βλέπει ένα φυτό, μια Φρέζια, γεμάτη άνθη και πιο δροσερή από ποτέ. 

Τη ρωτάει ο βασιλιάς: 

«Πώς γίνεται και αναπτύσσεσαι τόσο καλά μέσα σ ’ αυτόν τον μαραμένο και θλιβερό κήπο;» 

Το λουλούδι τού απαντάει: 

«Δεν ξέρω. Ίσως γιατί υπέθετα πάντα ότι, όταν με φύτεψες, ήθελες φρέζιες. Αν ήθελες Βελανιδιά ή 

Τριανταφυλλιά, θα είχες φυτέψει Βελανιδιά ή Τριανταφυλλιά. Εκείνη τη στιγμή είπα μέσα μου "Θα προσπαθήσω 

να είμαι Φρέζια όσο μπορώ καλύτερα!"» 

Τώρα, είναι η σειρά σου. Είσαι εδώ για να προσφέρεις την ευωδιά σου. 

Κοιτάξου, απλώς, στον καθρέφτη. 

Δεν γίνεται να είσαι άλλος άνθρωπος. 

Μπορείς να χαίρεσαι και να ανθίζεις ποτισμένος με την αγάπη για τον εαυτό σου, ή να μαραίνεσαι 

καταδικασμένος από εσένα τον ίδιο.  

Από το βιβλίο «Ο Δρόμος της Αυτοεξάρτησης» του Χόρχε Μπουκάι. (πηγή: http://www.psychotherapeia.net.gr) 

Ερωτήσεις 

Α1. Να αποδώσετε συνοπτικά σε 60-70 λέξεις τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αποκλεισμού. 

(μον. 15) 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό ή Λάθος, αν συμφωνεί το περιεχόμενό τους 

με το νόημα του κειμένου 1 ή όχι, αντίστοιχα (μον. 5). Να αναφέρετε τα χωρία στα οποία στηρίχθηκε ο 

χαρακτηρισμός σας (μον. 5): 

α. Η κοινωνική συνοχή αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση. 

β. Οι κοινωνικές ανισότητες αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή. 

γ. Κοινωνική συνοχή χωρίς αλληλεγγύη δεν νοείται. 

δ. Οι σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

ε. Η εθνική παράδοση αποτελεί εμπόδιο στην κοινωνική ένταξη μειονοτήτων. 

(μον. 10) 

Β2. α. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο παρακάτω συλλογισμός; Να τον αξιολογήσετε. (μον. 8) 

 1η προκείμενη: «Η δόμηση της κοινωνικής συνοχής σήμερα σημαίνει αρχικά το σεβασμό της αξιοπρέπειας της 

ανθρώπινης ύπαρξης και τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών στο όνομα της αλληλεγγύης.» 

2η προκείμενη: «Το κράτος θεωρεί την αλληλεγγύη ως βάση και στόχο των διαφόρων μορφών πολιτικής.» 

Συμπέρασμα: «Η εκπαιδευτική πολιτική προσπαθεί να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις γνώσεις και να 

δημιουργεί δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.» 

β. Αξιοποιώντας τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου να αναπτύξετε έναν συλλογισμό που να έχει ως 

συμπέρασμα την πρόταση: «Η αλληλεγγύη πρέπει να αποτελεί στόχο και σκοπό της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας». 

Ποια είναι η συλλογιστική πορεία του συλλογισμού σας; (μον. 7) 

(μον. 15) 

Β3. α. «πρέπει να γνωρίζουμε τις αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούν την ανάγκη της αλληλεγγύης» (2§) 

 «Γι ́ αυτό όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιχειρούνται με πλήρη συνείδηση των κινδύνων 

αποκλεισμού και με μέριμνα να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή» (3§) 

Στις προτάσεις αυτές να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης και να τη μετατρέψετε στο αντίθετο είδος. Πώς 

αλλάζει το ύφος με τις μετατροπές αυτές; (μον. 9) 

 β. «αν», «ή», «για να», «πάνω απ’ όλα», «αλλά και», «έτσι» (4§): Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι 

συγκεκριμένες διαρθρωτικές λέξεις; (μον. 6) 

(μον. 15) 

Γ1. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που περιέχει η αφήγηση του παραπάνω παραμυθιού; Με ποιες προϋποθέσεις 

πιστεύετε ότι οι παραινέσεις του συγγραφέα μπορούν να υλοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον της τάξης σας; (150 

περίπου λέξεις) 

(μον. 15) 

http://www.psychotherapeia.net.gr/articles-psyxologoi-marousi-psyxotherapeftes-marousi/aftoveltiwsh/130-o-khpos-tou-vasilia

