
Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574  1 

 

ΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΡ., ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

Εννοιολογικά ο άνθρωπος προσδιορίζει το έμβιο ον που ανήκει στα 

πρωτεύοντα θηλαστικά και διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα της τάξης του, λόγω της 

ικανότητάς του να παράγει έναρθρο λόγο και αφηρημένες σκέψεις, έχει συνείδηση 

της δύναμης και της αυτοτέλειάς του και τη δυνατότητα ηθικών κρίσεων (ορθού – 

εσφαλμένου). (Μπαμπινιώτης Γ.: 1998, 193). 

Καθοριστικός όρος της εξέλιξης που οδήγησε στη διαμόρφωση του ανθρώπου 

είναι η εργασία. Ενώ τα ζώα προσαρμόζονται μόνο στο φυσικό περίγυρο που 

καθορίζει τον τρόπο ζωής τους, ο άνθρωπος στις συνθήκες της από κοινού 

εργασιακής δραστηριότητας, μεταμορφώνει το φυσικό περιβάλλον. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργεί τον υλικό και πνευματικό πολιτισμό και κατά τη διαδικασία αυτή 

δημιουργεί ταυτόχρονα και τον εαυτό του, παράγει δηλαδή τη δική του καθαρά 

ανθρώπινη ουσία. Στην πορεία της εργασιακής αυτής δραστηριότητας 

διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις. 

Η μελέτη του ανθρώπου, κατά την περίοδο της Αναγέννησης, καθιερώνει το 

κίνημα του Ανθρωπισμού (Ουμανισμού), που αποτελεί τον άξονα του αναγεννησιακού 

πολιτισμού. Ο όρος Ανθρωπισμός χρησιμοποιείται για την απόδοση του λατινικού 

Humanismus. Προέλευσή του είναι το λατινικό επίθετο humanus (ανθρώπινος), το 

οποίο παράγεται από το ουσιαστικό homo (άνθρωπος). (Βουρβέρης Κ.Ι.: 1967, A΄ 262). 

Η ελληνική λέξη «Ανθρωπισμός» όμως, αν και φαίνεται μετάφραση του όρου 

Humanismus, έχει προέλευση αρχαία ελληνική. Παραδίδεται από το Διογένη το 

Λαέρτιο, στο έργο του: «Περί βίων, δογμάτων καὶἀποφθεγμάτωντῶνἐνφιλοσοφίᾳεὐδο-

κιμησάντων», στις αρχές του 3ου μ.Χ. αιώνα. (Μαρκαντώνης Ι.: 1989, A΄, 482). Στο 

έργο αυτό εμφανίζεται ο φιλόσοφος Αρίστιππος ο Κυρηναίος να αναφέρει το 

απόφθεγμα: «ἄμεινονἐπαίτην ἤ ἀπαίδευτονεἶναιˑοἱμέν γάρ χρημάτων, οἱδέἀνθρωπισμοῦ 

δέονται» (είναι προτιμότερο να είναι κανείς επαίτης παρά απαίδευτοςˑ γιατί οι επαίτες 

χρειάζονται χρήματα, ενώ οι απαίδευτοι έχουν ανάγκη ανθρωπισμού). Δεν υπάρχουν 

τεκμήρια για να διαγνώσουμε αν ο Αρίστιππος, ο οποίος έζησε τον 4ο π.Χ. αιώνα, χρη-

σιμοποίησε τον όρο αυτό, ή, αν ο Διογένης ο Λαέρτιος, ο οποίος έγραψε κατά τον 3ο 

μ.Χ. αιώνα, δανείστηκε τον όρο από τη γλωσσική χρήση της εποχής του. 

Είναι όμως προφανές ότι στο χωρίο αυτό ο όρος «Ανθρωπισμός» δηλώνει την 

Παιδεία, η οποία καθιστά τον άνθρωπο πραγματικό Άνθρωπο. (Γεωργούλης Κ.: 1994, 

Α΄ 270) 

Οι Ανθρωπιστικές ή Πνευματικές επιστήμες μπορούν να ορισθούν με πολλούς 

τρόπους, και συνεπώς, να καλύψουν διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Ιστορικά 

διαμορφώθηκαν από τα Humaniora που διαδέχθηκαν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 

μέρος των ArtesLiberales του Μεσαίωνα. Όμως, ενώ τα Humaniora ορίζονται από 

μορφωτικούς σκοπούς (κάνουν το σπουδαστή τους περισσότερο άνθρωπο), οι 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες στη μεταγενέστερη μορφή τους προσδιορίζονται από το 

γνωστικό τους αντικείμενο, τον άνθρωπο, τις πράξεις του και τα πνευματικά του 

έργα. Υπό την έννοια αυτή οι Ανθρωπιστικές Σπουδές καλύπτουν το σύνολο της 

λογοτεχνίας (αρχαίας ελληνικής, λατινικής και νεότερης) με την οποία επιδιώκεται η 

καλλιέργεια του σύγχρονου ανθρώπου. Επειδή όμως, η αρχαία ελληνική λογοτεχνία 

διαφέρει από όλες τις νεότερες, καθώς είναι η πρώτη ευρωπαϊκή λογοτεχνία και η 

μεγάλη πρόγονος όλων των νεοτέρων, στην συνείδηση των περισσοτέρων οι 
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Ανθρωπιστικές Σπουδές περιλαμβάνουν τη μελέτη έργων του αρχαίου ελληνικού, 

κυρίως, πολιτισμού (Μπαλτά Σ.: 187). Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες μελετούν τον 

άνθρωπο στην ιδιαιτερότητά του και όχι ως ένα φυσικό φαινόμενο. Ο άνθρωπος στην 

ιδιαιτερότητά του πάντα εκφράζεται (ομιλεί), δηλαδή δημιουργεί κείμενο (ακόμη κι 

αν πρόκειται για ένα εν δυνάμει κείμενο). Εκεί όπου ο άνθρωπος εξετάζεται έξω από 

το κείμενο και ανεξάρτητα από αυτό, δεν πρόκειται για Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

(π.χ. η φυσιολογία ή η ανατομία του ανθρώπου). Το πραγματικό αντικείμενο των 

Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι ο κοινωνικός άνθρωπος που μιλάει και εκφράζεται 

ακόμη και με άλλα μέσα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να φτάσει κανένας στον άνθρωπο 

παρά μόνο μέσα από τα δημιουργημένα ή υπό δημιουργία κείμενα (Αλεξίου Β.: 10). 

Όμως, στις μέρες μας οι ανθρωπιστικές σπουδές βρίσκονται – όχι για πρώτη 

φορά σε κρίση. Όποιος ευνοεί την χάραξη, μακρόπνοων προοπτικών, με γνώμονα 

εξωτερικές χρονολογικές συγκυρίες, θα μπορούσε να συμπεράνει πως η αρχαία 

ελληνική γραμματεία, αφού σημάδεψε την πρώτη μετά Χριστόν χιλιετία υπηρετώντας 

το Χριστιανισμό και τη δεύτερη υπηρετώντας την Αναγέννηση, τον Ανθρωπισμό και 

τη Νεωτερικότητα – δε φαίνεται να έχει καμιά ιδιαίτερη αποστολή στην αρχή της 

τρίτης χιλιετίας (Ρεγκάκος Α.: 2002, 15). 

Τα αίτια της κρίσης των ανθρωπιστικών σπουδών μπορούν να αναζητηθούν 

στο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου κυρίαρχα στοιχεία είναι το τεχνοκρατικό πνεύμα, ο 

οικονομικός ανταγωνισμός και η κυριαρχία ενός μοναδικού πολιτιστικού προτύπου. 

Στο περιβάλλον αυτό γίνεται αισθητή μια συνεχής υποτίμηση και υποβάθμιση των 

ανθρωπιστικών σπουδών στη βάση της ευρέως διαδεδομένης αντίληψης ότι η 

ανθρωπιστική παιδεία είναι ανεπίκαιρη, συνεπώς αναποτελεσματική και ασύμβατη με 

το πνεύμα που διακατέχει τις κοινωνίες των αρχών του 21
ου

 αιώνα. 

Η ιστορία των ανθρωπιστικών σπουδών αποδεικνύει πως και στο παρελθόν ο 

τομέας αυτός αντιμετώπισε παρόμοιες κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές συμπίπτουν με 

περιόδους στις οποίες κυριαρχεί η χρησιμοθηρική ορθολογικότητα και στις οποίες 

επανέρχονται σχεδόν στερεότυπα τα ερωτήματα σχετικά με την ωφέλεια και τη 

δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης των γνώσεων που παρέχουν οι επιστήμες. Αυτό 

συνέβη, π.χ. και κατά το τελευταίο τρίτο του 19
ου

 αιώνα, μόνο που, αντί της 

πληροφορικής και της γενετικής, η χημεία και η φυσική, με το πλεονέκτημα των 

επιτυχημένων εφαρμογών τους και της οικονομικής τους αξιοποίησης, ήταν εκείνες που 

υπόσχονταν ότι θα έλυναν στο άμεσο μέλλον όλα του «αινίγματα του κόσμου» και θα 

έφερναν την ευτυχία στους ανθρώπους (Ρεγκάκος Α.: 2002, 21). 

Το 1881, ο Άγγλος βιολόγος Τ. Huxely διατυπώνει την άποψη πως το 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να παύσει να κυριαρχείται από τα φιλολογικά 

μαθήματα και οφείλει να στραφεί προς τις θετικές (επιστημονικές) γνώσεις οι οποίες 

προάγουν τη ζωή. 

Στις εκπαιδευτικές αυτές θέσεις απαντά ο Μ. Arnold (ποιητής, δοκιμιογράφος 

και επόπτης εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία) με το επιχείρημα ότι «στον πολιτισμό μας 

σκοπός είναι να γνωρίζουμε τους εαυτούς μας και τον κόσμο» (ArnoldM.: 1961, 381 – 

396). Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, ο Arnold υποστηρίζει πως «πρέπει να ξέρουμε 

ό,τι καλύτερο έγινε αντικείμενο στοχασμού και ειπώθηκε στον κόσμο» και φυσικά οι 

γνώσεις αυτές προσφέρονται από τις κλασικές σπουδές. 

Η διαμάχη αυτή μεταξύ φιλολογικών και επιστημονικών σπουδών, από τον 

εκπαιδευτικό χώρο επεκτάθηκε γενικότερα στο χώρο του πολιτισμού. Το 1959 ο Άγγλος 

πυρηνικός φυσικός και μυθιστοριογράφος C. Snow έθεσε το πρόβλημα της «σύγκρουσης 

των δύο πολιτισμών».OSnow διαπίστωσε, από την εμπειρία του με άτομα που ανήκαν 

στον επιστημονικό αλλά και στο φιλολογικό κύκλο, ότι, παρόλο που τα άτομα αυτά ήταν 

όμοια σε νοημοσύνη, κοινωνική προέλευση, φυλετική καταγωγή και εισόδημα, τα 
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ενδιαφέροντά τους και η στάση τους απέναντι στη ζωή ήταν διαμετρικά αντίθετα. Η 

διαπίστωση αυτή οδήγησε το Snow να ονομάσει το φαινόμενο αυτό «οι δύο πολιτισμοί» 

(επιστημονικός και ανθρωπιστικός). Στη διχοτόμηση αυτή του πολιτισμού διακρίνεται ένα 

χάσμα αμοιβαίας ακατανοησίας να έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε επιστήμονες και 

ουμανιστές, το οποίο μερικές φορές παίρνει τη μορφή εχθρότητας μεταξύ τους. Πρόκειται 

για ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και που 

αφορά όχι μόνο τα μεμονωμένα άτομα, αλλά το σύνολο της ανθρώπινης φυλής. 

Ο Snow αισθάνεται άνετα και στους δύο χώρους, και, παρά την προσπάθειά 

του να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πολιτισμών, διακρίνεται πως συμπαθεί 

περισσότερο τον επιστημονικό. Υποστηρίζει πως η επιστημονική έρευνα πάνω στο 

φυσικό κόσμο είναι η πιο όμορφη συλλογική εργασία του ανθρωπίνου πνεύματος 

(SnowC.: 1964, 18). Υποστηρίζει ακόμη πως ο επιστημονικός χώρος είναι πιο 

προοδευτικός στις κοινωνικές ιδέες που αντανακλά, εφόσον προσανατολίζεται στο 

παρόν και στο μέλλον. Η προσφορά μάλιστα των επιστημόνων έχει συμβάλλει στην 

βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, ως προς την υλική της βάση. Ο ανθρωπιστικός 

πολιτισμός αντίθετα, διατείνεται ο Snow, όχι μόνον είναι αριστοκρατικός και 

συντηρητικά προσανατολισμένος προς το παρελθόν, αλλά επιπλέον είναι και 

αντικοινωνικός, εφόσον δεν κατανοεί τη βιομηχανική επανάσταση και είναι εχθρικά 

τοποθετημένος απέναντι σ' αυτήν και τις αλλαγές που έφερε στην κοινωνία. 

Έκτοτε, η θέση των ανθρωπιστικών σπουδών δεν κατάφερε να αποκατασταθεί. 

Οι καταστροφές και οι περιπέτειες που στοίχισαν στην ανθρωπότητα οι δύο παγκόσμιοι 

πόλεμοι προκάλεσαν στην ανθρωπιστική παιδεία παροδικές τάσεις επιστροφής 

Ο πολιτισμός του ανθρώπου διακρίνεται, υπό μία ευρεία έννοια, σε τεχνικό και 

πνευματικό. Με το διπλό αυτό χαρακτηρισμό αποτυπώνονται ίσως οι δύο βασικές 

κατευθύνσεις της πνευματικής μας δραστηριότητας: η θεωρητική και η πρακτική (ή 

αλλιώς η πνευματική και η τεχνική). 

Η πρακτική πλευρά του πολιτισμού οργανώνει τη ζωή κατά τρόπο ορθολογικό 

και χρησιμοθηρικό. Ευνοεί την υποταγή στην ακρίβεια της οργάνωσης και τον 

κατακερματισμό της εργασίας, θεωρώντας αυτά ως θεμελιώδεις αρχές του 

κοινωνικού συστήματος. Συνιστά τη συνεχή αξιολόγηση των επιτευγμάτων, ώστε να 

τα εκμεταλλευτεί καλύτερα, σύμφωνα με τις εμπειρίες που αποκτώνται. 

Η πνευματική πλευρά του πολιτισμού οργανώνει τη ζωή διαφορετικά. Δίνει 

έμφαση στις μη λογικές πηγές της προσωπικότητας: στα συναισθήματα, τη φαντασία, τη 

θέληση για δράση. Το μέλλον εμφανίζεται μέσα σε οράματα και όχι μέσα σε σχέδια. 

Η διάθεση για δράση, το πνεύμα θυσίας, η κοινότητα, που πολλαπλασιάζει τις 

ατομικές δυνάμεις, θεωρούνται πιο σημαντικά από την οργάνωση.Η αξία της ζωής 

δεν υπολογίζεται βάσει των επιτυχιών, αλλά βάσει του βιώματος, της εμπειρίας, της 

φιλίας. 

Τα δύο αυτά διαφορετικά μοντέλα ζωής δεν αλληλοαποκλείονται. Οι άνθρωποι 

ζουν, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, σύμφωνα με το ένα ή σύμφωνα με το 

άλλο μοντέλο. Προσπαθούν όμως πάντα να συμβιβάσουν και τα δύο. Το πρακτικό 

μοντέλο ζωής είναι πολύ σημαντικό εφόσον οικοδομεί τον υλικό και κοινωνικό μας 

κόσμο. Εξίσου σημαντικός όμως, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ζει και 

αισθάνεται τη ζωή, προκειμένου να δημιουργήσει, ζώντας ανάμεσα σε άλλους 

ανθρώπους, δεσμούς κοινότητας (SuchodolskiB.: 1997, 161 – 3). 

Oαρχαίος ελληνικός πολιτισμός λειτουργεί ως κοινή πολιτισμική παρακαταθήκη 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αποτελεί ένα είδος αρχετυπικού πολιτισμού που θέτει 

στο επίκεντρό του τον αυτεξούσιο πολίτη, την ελεύθερη υποκειμενικότητα ως 

ιδεοτυπικό αντίθετο του ανατολικού δεσποτισμού (Αρβελέρ Ε.: 2000, 14, 15). 

Εμπερικλείει ένα σύστημα αξιών και αρετών, ιδεών και πίστεων, κανόνων και αρχών, 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574  4 

που βρίσκονται σε δυναμική σχέση μεταξύ τους και καθιστούν τον άνθρωπο «χαρίεν 

πλάσμα», όπως τον ορίζει ο Μένανδρος. Χαρακτηριστικές είναι οι αξίες της ελευθερίας, 

της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανθρωπιάς, του μέτρου, αξίες 

κατεξοχήν δημοκρατικές. Στο ίδιο σύστημα πρωτεύουσα θέση κατέχουν και οι 

πνευματικές και αισθητικές αξίες, όπως η μόρφωση και το ωραίο στην τέχνη. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κλασικών έργων της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας, είναι το γεγονός ότι θέτουν με σαφήνεια το θεμελιώδες ζήτημα για το 

ποια πρέπει να είναι η στάση του ανθρώπου στον κόσμο και πώς πρέπει να 

αντιπαλέψει τις αντίξοες δυνάμεις που τον αντιμάχονται.Οι κλασικές σπουδές 

ενδιαφέρονται για ερωτήσεις και προβλήματα που παρουσιάζουν ένα μόνιμο και 

συχνά τραγικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, οι ερωτήσεις που αφο-

ρούν την Λογοτεχνία, τη Φιλοσοφία, την Ιστορία, είναι ανθρωπολογικές και 

τελεολογικές. «Παλεύουν» με τα προβλήματα της ελευθερίας, της τέχνης, του 

πεπρωμένου, της τραγωδίας, της ευτυχίας, της ειρήνης. Πρόκειται για προβλήματα 

που αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όλων των επο-

χών (LeviA. W.: 1970, 34 – 48). 

Γενικά αποδεκτό αίτημα του καιρού μας αποτελεί η αλληλεγγύη που πρέπει να 

ασκείται μέσω του χώρου, μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών, τάξεων και 

επιπέδων.Όμως η αλληλεγγύη πρέπει να ασκείται και μέσω του χρόνου, μεταξύ 

ανθρώπων διαφορετικών εποχών. Με τη μνήμη ο άνθρωπος απελευθερώνεται από το 

αδιάστατο και άμεσο παρόν – στο οποίο άλλωστε ζει και το ζώο – και έτσι γίνεται 

άνθρωπος, δηλαδή ένα όν ικανό να βιώσει τον πόνο ή την ευτυχία. Επειδή όμως η 

μνήμη και η ιστορική γνώση παραπέμπουν στη συνείδηση της γέννησης και της φθοράς, 

συστατικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι και η τραγικότητα. Η γνώση λοιπόν, της 

κλασικής αρχαιότητας – ιστορική και αισθητική – παρέχει πρόσβαση στην αληθινή 

ανθρώπινη φύση, τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου (Ρεγκάκος Α.: 2002, 22 – 3). Τα 

προβλήματα που θέτουν τα κλασικά έργα της αρχαιότητας εξακολουθούν να είναι 

επίκαιρα και στις μέρες μας, εφόσον και σήμερα προβληματιζόμαστε για θέματα όπως η 

θέση του ανθρώπου μέσα σε έναν κόσμο εχθρικό, η βία και η ανταπόδοσή της, η σχέση 

του Θεού με τον άνθρωπο. 

Ο Ανθρωπισμός (Ουμανισμός) δε νοείται μόνον ως ενδεικτικό στοιχείο μιας 

ορισμένης πολιτιστικά εποχής (της Αναγέννησης), ούτε ως ένδειξη καθορισμένου 

παιδαγωγικού συστήματος, αλλά ως όρος ενδεικτικός του ενδιαφέροντος για τον 

άνθρωπο και τη μοίρα του, ως μορφωτικό ιδεώδες που αναπτύχθηκε κατά την 

αρχαιότητα και αποβλέπει στην ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου και τη σύμμετρη 

ανάπτυξη όλων των δυνάμεων και δεξιοτήτων του, ηθικών, πνευματικών, 

συναισθηματικών, πολιτικών, κοινωνικών. Υπό αυτήν την έννοια ο Ουμανισμός 

αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και, ιδιαίτερα, 

του ευρωπαϊκού. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο ρωμαϊκός πολιτικός, νομικός και 

θεσμικός πολιτισμός, η χριστιανική πίστη (με την εντολή του Θεού για αγάπη προς 

τον πλησίον – προϋπόθεση για την επιβίωση της ανθρωπότητας), οι αξίες της 

οικονομικής ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας, παράλληλα με τον 

Ουμανισμό, αποτελούν τα πέντε ειδοποιά γνωρίσματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

το πλαίσιο αναφοράς της ευρωπαϊκής συνείδησης (Αρβελέρ Ε.: 2000, 18). 

Η ταυτότητα είναι το αίσθημα του ανήκειν σε ένα κοινό σύνολο: οικογένεια, 

χωριό, πόλη, περιοχή, έθνος. Τα σύνολα αυτά εμπεριέχουν το ένα το άλλο, όπως και 

οι ταυτότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ευρώπη, στην οποία η 

διαμόρφωση των εθνικών ταυτοτήτων δεν εμπόδισε τη διατήρηση της μιας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Οι Ευρωπαίοι από καιρό διακατέχονται από το αίσθημα του ανήκειν σε 

έναν πολιτισμό κοινό, που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, έχει 
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ελληνορωμαϊκές και χριστιανικές καταβολές, δικές του ανθρωπιστικές παραδόσεις και 

διακρίνεται για την πίστη του στην πρόοδο, ενώ από τις αρχές του 19
ου

 αιώνα έχει δική 

του τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη. Ο ορισμός της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

συνίσταται σε παράγοντες όπως η τεχνολογική, επιστημονική και κοινωνική πρόοδος, ο 

ουμανισμός και η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εθνικών 

μειονοτήτων, η οικονομική ευημερία και η ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

σημερινές συνθήκες απαιτούν από τους Ευρωπαίους να διατηρήσουν και να αυξήσουν 

την κοινή κληρονομιά του πολιτισμού και του ουμανισμού τους. Απαιτούν επίσης, να 

αναγνωρίσουν και να σεβαστούν την ταυτότητα κάθε λαού, κάθε εθνοτικής ομάδας, 

κάθεπεποίθησης. Από την πλευρά αυτή, οι θρησκευτικές παραδόσεις – κυρίως οι 

χριστιανικές – αποκτούν μεγάλη σημασία, καθώς επικαλούνται την ανοχή και το διάλογο, 

αντιπαρατιθέμενες στο μίσος, τη μη ανοχή και το αίσθημα ανωτερότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της εθνικής (Αρβελέρ Ε.: 2000, 406, 549, 550) 

Σήμερα, που οι αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού παραμορφώθηκαν και 

κινδυνεύουν να εκλείψουν, η ανθρωπιστική παιδεία έχει ως στόχο, μετατρέποντας την 

αρχαιότητα σε πηγή έμπνευσης, να συμβάλλει στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου, στον πλήρη εξανθρωπισμό του και τη βίωση μιας ζωής με 

ποιότητα και νόημα. 

Ο ανθρωπιστικός προβληματισμός γίνεται όλο και περισσότερο έντονος σε 

περιόδους κοινωνικής κρίσης και αποπροσανατολισμού, σαν αυτή που διανύουμε 

στις μέρες μας. Πρόκειται για μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομική κρίση, 

ιδεολογική ασάφεια, έξαρση της βίας, ταχύτατες εξελίξεις, στοιχεία που στερούν από 

τον άνθρωπο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους αμυντικούς του μηχανισμούς. 

Από την άλλη πλευρά, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να οραματίζεται έναν 

κόσμο στον οποίο δεν θα υπάρχουν περιοχές ξηρασίας και πείνας, πόλεμοι, 

εξολοθρεύσεις εθνών και φυλών. Έναν κόσμο όπου δεν θα υπάρχουν πια φτώχια, 

ανεργία, αρρώστιες, υψηλή θνησιμότητα, αναλφαβητισμός, σκοταδισμός. Έχει 

δικαίωμα να οραματίζεται έναν πολιτισμό ανθρωπιστικό που να ξεπερνά τους 

περιορισμούς που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο καταναλωτισμός. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η σύγχρονη εκπαίδευση οφείλει να διδάξει την 

ιδιότητα του πολίτη της γης, προβάλλοντας κυρίως την ανθρώπινη φύση, τόσο μέσα 

από την ανθρωπολογική της ενότητα, όσο και μέσα από τις ατομικές και πολιτισμικές 

της διαφορές. Οφείλει ακόμη να διδάξει την ανθρώπινη φύση μέσα από την 

κοινότητα του πεπρωμένου της, που τη χαρακτήριζε σε κάθε εποχή, αλλά ιδιαίτερα 

στη σημερινή, όπου όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ίδια απειλητικά 

προβλήματα. Στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι μόνον η 

προσαρμογή στην πραγματικότητα. Εξάλλου, προσαρμογή στην πραγματικότητα 

δεν σημαίνει να υποκύπτεις στις μορφές που αυτή επιβάλλει, αλλά και να επιλέ-

γεις ανάμεσα στις δυνατότητες που περιλαμβάνει. ( Νέζη Ελένη : << Άνθρωπος 

και Ανθρωπισμός – Λόγος και Παιδεία >>, Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ, ΠΤΔΕ, 

Αθήνα 2008). 


