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Περίληυη:ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε εμέιημε ησλ ζέζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ηνλ ξφιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα κηα βηψζηκε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζέηεη απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ ην δήηεκα ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε κέζα απφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ κε επίθεληξν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιιά 

ζηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη κηα ζεηξά απφ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο ηεο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ε 

έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε φζν θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 
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νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή βησζηκφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. ην πιαίζην 

απηφ, ην Παλεπηζηήκην θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν κέζα απφ ηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ηε δηάρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζηελ θνηλσλία.  

 

 

1. Διζαγφγή 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη κηα φιν θαη πην έληνλε δξαζηεξηφηεηα 

ζε επίπεδν δηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή μεθίλεζε ηελ επαχξην ηνπ 

δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ηνπ ΟΗΔ (1948) θαη ηηο δηεξγαζίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, νη νπνίεο 

εθηπιίρζεθαλ κε αθεηεξία ην πλέδξην ηεο Υάγεο ην 1948 θαη νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έζεζε σο βαζηθφ ζηφρν 

ηνπ ηε δεκηνπξγία κηαο Έλσζεο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ ηα νπνία ζα αλαιάκβαλαλ 

ην έξγν ηεο πξνψζεζεο ηεο εηξήλεο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Δπξψπε.  

 

Αξρηθά, θαη ζχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ, νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρνπλ έλαλ γεληθφ ραξαθηήξα θαη 

αθνξνχλ  ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία. Ωζηφζν, κεηά 

ην 1950 ε δξάζε ηνπ πκβνπιίνπ ζα γίλεη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλε κέζσ ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ δηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο 

Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Η χκβαζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη δελ πεξηνξίδεηαη απιψο ζηνλ νξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ειεπζεξηψλ ή ζε κηα δενληνινγηθή πξνζέγγηζή ηνπο, αιιά δεκηνχξγεζε 

ηαπηφρξνλα φξγαλα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, ην ζεκαληηθφηεξν εθ ησλ νπνίσλ, ζε φ,ηη 

αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνπο κεραληζκνχο δηάρπζήο ηνπο ζηελ θνηλσλία, είλαη ε 

Δπηηξνπή Τπνπξγψλ. πλεπψο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζεηεί εμ αξρήο κηα 

θηινζνθία εθαξκνγήο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ πξάμε κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε θαη ηε δεκηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ζεκειησκέλεο ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 
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πκβνχιην ηεο Δπξψπεο νδεγήζεθε ζχληνκα ζε κηα ινγηθή πξνψζεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε δηάρπζή ηνπο θαη ηε ζεζκνπνίεζή ηνπο ζηελ 

πξαγκαηηθή θνηλσλία.  

 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη εμήο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

δίλεη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ην 

Παλεπηζηήκην θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, πξάγκα ην νπνίν 

πξνθχπηεη θπξίσο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, εηδηθψλ 

ζπλαληήζεσλ (meetings) θαη ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ, νη νπνίεο ηεινχλ ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ πκβνπιίνπ θαη εθθξάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε θηινζνθία ηνπ, ρσξίο 

φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απνηππψλνπλ πιήξσο θαη ηελ επίζεκε γξακκή ηνπ. Απφ 

ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ζεκαηηθψλ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, νη νπνίεο εκπλένληαη απφ ηηο επίζεκεο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ (meeting 989, 06/2/2007), 

πξνθχπηεη φηη ην Παλεπηζηήκην ζεσξείηαη απφ ηε θχζε ηνπ ν θαη‟ εμνρήλ ζεζκφο γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηαπηφρξνλα γηα ηε δηάρπζή ηεο 

ζηελ θνηλσλία. Θεσξείηαη επίζεο ν ζεζκφο εθείλνο πνπ κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο 

ζπλζήθεο γηα κηα βηψζηκε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε νπνία λνείηαη σο κηα θνηλσλία 

ζηελ νπνία φινη νη πνιίηεο ηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα θνηλσληθά αγαζά θαηά ηξφπν 

πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν δεκφζηνο δηάινγνο ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαίλεηαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 

αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ, ε θπξίαξρε ηάζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηείλεη λα αληηιακβάλεηαη ην Παλεπηζηήκην σο ηνλ θαη‟ 

εμνρήλ ζεζκφ γηα ηελ πξνψζεζε «ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο». 

Υσξίο λα παξαβιέπεη ηελ αμία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε ηάζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ γηα ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή, παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα κηα βηψζηκε δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία. Με άιια ιφγηα, πξνηείλεηαη αθελφο ε δηακφξθσζε ελφο πνιίηε πνπ ζα 

αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζε φιεο ηεο πηπρέο, θαη, αθεηέξνπ, ε πξνψζεζε 
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κηαο βηψζηκεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία θεληξηθή αμία είλαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζε φιν ην εχξνο ηνπο, δειαδή ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ ησλ 

γεληψλ φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηνπ 1948 -ζηφρνη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ νπνίσλ ε εθπαίδεπζε, θαη εηδηθά ην Παλεπηζηήκην, θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν. 

 

2. Αγορά, Γημοκραηία και Ανώηαηη Δκπαίδεσζη ζηην Δσρώπη  

 

              Καζψο ζηα 1965 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζέηεη ζε εθαξκνγή ηνλ 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε, νη επξσπατθέο θνηλσλίεο είλαη νη πξψηεο πνπ 

πηνζεηνχλ θαη ζέηνπλ ζε εθαξκνγή έλα δεζκεπηηθφ θείκελν γηα ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα. Η θαλνληθνπνίεζε απηή ζπλφςηζε ζεζκηθά θαη θνηλσληθά ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κεηά ην δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν. Η δηαδηθαζία απηή φκσο δελ είλαη δεδνκέλε αιιά πξφθεηηαη γηα 

κηα επξσπατθή θαηάθηεζε ζε κηα δπλακηθή εθζπγρξνληζκνχ αιιά θαη 

δηαθηλδχλεπζεο. 

             

               Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηνπο θηλδχλνπο κε επηβίσζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε θαη ζπλνιηθά ησλ αλάινγσλ δξάζεσλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη εθηελήο ελψ ν ίδηνο ν ζεζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο θαζίζηαηαη έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο, δηαβνχιεπζεο, 

δηαπξαγκάηεπζεο  αιιά θαη ζχγθξνπζεο. (Βεληέξεο 2002, ζει. 15, 20-27). Η 

ππνρψξεζε ηνπ Κξάηνπο πξφλνηαο θαη ε αλάδεημε ηεο αγνξάο σο θπξίαξρεο 

θαλνληζηηθήο αξρήο απνηεινχλ ηελ νπζία θαη ηνλ ιφγν απηήο ηεο δηαθηλδχλεπζεο 

ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ κηα βηψζηκε δεκνθξαηία. Σν 

παξάδεηγκα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ.  

              

                 Καηαξράο, ν ρψξνο ηεο επξσπατθήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο είλαη 

άκεζα εθηεζεηκέλνο ζηηο αιιαγέο ζε δηεζλέο επίπεδν. Δηδηθά ε Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

ζηελ Δπξψπε (European Higher Educational Area EHEA) ζπληζηά έλα πεδίν 

δηάδξαζεο. Πξνθαλψο ν ρψξνο απηφο δελ είλαη εληαίνο. Οη θνηλσληθν-πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο αιιά θαη νη δξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπιινγηθά ή ππνθεηκεληθά ηνλ 

ζπλέρνπλ αιιά θαη ηνλ δηαθνξνπνηνχλ. Οη ζρεηηθέο επηινγέο αληηζηνηρνχλ ζε 
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θχθινπο ζπκθεξφλησλ πνπ εθθξάδνληαη θαη κέζα απφ επηκέξνπο επξσπατθέο δξάζεηο 

θαη ζπκβάζεηο φπσο ε πλζήθεο ηεο Bologna,  ηεο Lisbon ή ηεο Γηαθήξπμεο 

Budapest-Vienna (ηακέινο, 2011).  Ιδηαίηεξα ε Γηαθήξπμε Budapest-Vienna (2010) 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζε ηνπ ιφγνπ ηεο αγνξάο ζηελ 

ΔΗΔΑ (Kiprianos et al., 2011).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ 

αλαθέξεηαη ε ζπλέξγεηα θξαηηθψλ, εκηθξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ ζεζκψλ γηα ηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δηνίθεζεο (management). H ζεκαζία 

ησλ αλαγθψλ ηεο Αγνξάο -αλαγθψλ πνπ δελ αληρλεχνληαη εζσηεξηθά  ζην 

παλεπηζηήκην αιιά εμσηεξηθά- „κνξθνπνηνχλ ηνλ ρψξν‟ ελψ λνκηκνπνηνχληαη κε 

ηελ πξφβιεςε ηεο Γηαθήξπμεο  γηα „Παλεπηζηήκην ππφ δεκφζην έιεγρν‟ (παξάγξ. 

11). Η ζπγθεθξηκέλε δειαδή πξφβιεςε ηνπ „δεκφζηνπ ειέγρνπ ηνπ ρψξνπ ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο‟ λνκηκνπνηεί  θαη αλαδεηθλχεη ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ν  

ρψξνο ηεο ΔΗΔΑ απφ ηνλ ιφγν ηεο αγνξάο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή αθφκε γηα ηελ επίδξαζε ηεο Αγνξάο ζηνλ Δπξσπατθφ 

Υψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο είλαη νη δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ.  

Δπαγγεικαηηζκφο, ηθαλφηεηεο, καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη έιεγρνο πνηφηεηαο 

απνηεινχλ ηηο ιέμεηο –θιεηδηά πνπ επηηξέπνπλ ηηο λέεο ζεκαζηνδνηήζεηο. Δδψ ε 

επειημία ηεο αγνξάο απνηειεί θαη ηνλ ιφγν δηάξζξσζεο ησλ ζπνπδψλ 

 

Απφ ηελ άιιε ε αθαδεκατθή ειεπζεξία απνηειεί κείδνλ ζέκα γηα ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Η αθαδεκατθή ειεπζεξία, απηνλνκία θαη ε ινγνδνζία 

απνηεινχλ  ζεκαληηθφ δηαθχβεπκα ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο κέζα απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, φιν θαη πεξηζζφηεξν ειέγρνπλ ηελ 

δηεμαγφκελε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε ζρεηηθά παξαγφκελε γλψζε θαη 

εθπαίδεπζε.   

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε πξνζαξκνγή ζηελ θαλνληθφηεηα ηεο 

ινγηθήο ηεο Αγνξάο. Όπσο ε αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

έηζη θαη ε αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

απερεί ηελ θπξηαξρία ησλ νηθνλνκηθψλ επί ησλ πνιηηηθψλ επξσπατθψλ ζεζκψλ 

(Βεληέξεο 2011, ζει. 158).  
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Η θπξηαξρία ηνπ ιφγνπ ηεο θηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο ζε βάξνο ηνπ 

πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ζηε δηαξζξσηηθή 

ινγηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έηζη, θαζψο ην κεηακνληέξλν πιαίζην ησλ επηινγψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ δηαθνξνπνηεί ηα θνηλσληθνπνιηηηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξσπατθνχ παλεπηζηεκίνπ, κηα ζεηξά απφ αληηθάζεηο 

παξάγνληαη .  

 

Η  „ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε‟ ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζπλδέεηαη πηα κε ηελ 

ειεπζεξία επηινγήο θαη ράξαμεο ηεο αθαδεκατθήο ηνπ δηαδξνκήο ππφ ηνλ 

θαλνληζηηθφ ιφγν ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο. Απηή είλαη θαη ε αθεηεξία ηεο 

δεκνθξαηηθήο ζπλζήθεο –ε ειεπζεξία ράξαμεο ζηξαηεγηθψλ. Η εθπαίδεπζε 

θαζίζηαηαη έηζη κηα αθφκε ξχζκηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε ζην 

πεδίν ηεο εξγαζίαο. Η ξχζκηζε απηή θαίλεηαη σζηφζν αλαγθαία θαζψο ηα λνήκαηα 

δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα ζε κηα Δπξψπε πνπ ζεσξνχζε  δηαζθαιηζκέλα ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. (Βεληέξεο 2011, ζει. 1601-161) 

 

πκπεξαζκαηηθά,  ε ξχζκηζε πνπ παξάγεηαη ζην επίπεδν ηεο αγνξάο 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  Η ζπκβνιή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηνπ 

ππέξ ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (citizenship) σο  απνηέιεζκα 

δηαδηθαζηψλ δηα βίνπ κάζεζεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ην Παλεπηζηήκην απνθηά ηελ 

θνηλσληθή αμία ζεζκνχ πνπ  ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο αγνξάο  

αιιά θαη  ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. 

 

3. Οι ζηότοι ηης ανώηαηης εκπαίδεσζης καηά ηο σμβούλιο ηης 

Δσρώπης   

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο παξαδνζηαθά έζεηε σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζα απφ κεραληζκνχο απφδνζεο 

δηθαηνζχλεο, φπσο ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ζπλδέεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν κε 

επίθεληξν ηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε (citizenship) θαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο. πλεπψο,  
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απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ζεσξψληαο ηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ επηζηήκε, σο ηα ζεκαληηθφηεξα 

εξγαιεία γηα ηελ εθκάζεζή ηεο, κε ζηφρν κηα επξσπατθή θνηλσλία δεκνθξαηίαο, 

δηθαηνζχλεο θαη ειεπζεξίαο (Recommandation 1849)
1
. πκπιένληαο κε ηηο θπξίαξρεο 

ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζεσξεί 

φηη ε εθκάζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αμηψλ ηεο ελαπνηίζεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη νθείιεη λα απνηειεί αληηθείκελν κάζεζεο 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ζηνλ δεκνθξαηηθφ ηξφπν δσήο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε. 

Η θαηάξηηζε απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηα παλεπηζηήκηα, ε θχζε ησλ 

νπνίσλ ηα θαζηζηά ηθαλά λα πξνζθέξνπλ ζηνπο κειινληηθνχο πνιίηεο «ζπγθιίλνπζεο 

ηθαλφηεηεο» («converging competences»), δειαδή ηθαλφηεηεο νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ 

ην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κειινληηθνχ πνιίηε.  

 

Πξσηίζησο, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ, δειαδή ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ ελζπλείδεηε ππαθνή 

ζηνπο λφκνπο, ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο δεκνθξαηηθήο 

θνπιηνχξαο. πλεπψο, ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

νθείιεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηφζν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φζν θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα εθπιεξσζεί ζηνλ βαζκφ πνπ ην 

Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα πξνζθνξά γλψζεσλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ πνιχπινθσλ δεκνθξαηηθψλ 

θνηλσληψλ.  

 

Δηδηθφηεξα, ην Παλεπηζηήκην, ιφγσ ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο αλνρήο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη 

ηζηνξηθά, είλαη ν ζεζκφο πνπ κπνξεί λα πξνσζήζεη ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, 

κεηαθέξνληαο ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ζηελ ίδηα ηελ 

θνηλσλία (Bergan & Hillgje van‟t Land, 2010). Η δεκνθξαηηθή θνηλσλία θαη ην 

Παλεπηζηήκην κνηξάδνληαη ηηο αμίεο ηεο αλνρήο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

                                                 
1
 Rapport de la commission de la culture, de la science et de l‟éducation, rapporteur M. Glăvan. Texte 

adopté par l‟Assemblée le 3 octobre 2008 (36
e
 séance).  
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θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη κηα δηάζεζε αλαζηνραζκνχ θαη ακθηζβήηεζεο, 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζηελ 

θνηλσλία, δειαδή ζηελ θνηλσληθή αιιαγή. Δπίζεο, ην Παλεπηζηήκην, κέζα απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο δεκνθξαηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ζηνλ 

ρψξν ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ ηειεπηαία κέζα απφ 

εηδηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηαξηίδνληαη 

απφ ηα παλεπηζηήκηα (Barrera & Soares, 2010). Με άιια ιφγηα, ην Παλεπηζηήκην 

ζεσξείηαη σο ν δεκφζηνο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηε ζχλδεζε ηεο 

γλψζεο κε ηελ νηθνλνκία φζν θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο δεκνθξαηηθνχ ήζνπο ζηελ 

θνηλσλία κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. 

 

Σν Παλεπηζηήκην είλαη ν δεκφζηνο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πνιιαπιψλ –θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ- ζηφρσλ, δηφηη απφ ηε 

θχζε ηνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηφζν επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φζν θαη δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, πξάγκα ην νπνίν επαπμάλεη ηηο επζχλεο 

ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ γηα ζπλεθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο (Bergan, 2011). Απφ ηε 

ζθνπηά απηή, ε θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ θαη κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

επαγγεικαηηψλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, αιιά λα ζπκπιεξψλνληαη απφ ηξεηο άιιεο ηθαλφηεηεο: ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ κειινληηθνχ δεκνθξαηηθνχ πνιίηε, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάπηπμε ζηε βάζε ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ (Bergan & Damian, 2010).  

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε 

ησλ αμηψλ ηεο είλαη ζεκαληηθή, θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη γλψζεο κπνξεί λα 

έρεη απνθαζηζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Bergan & Damian, 2010).     

  

Η πεπνίζεζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ ζηηο 

επξσπατθέο θνηλσλίεο, ζεκειηψλεηαη ζην επηρείξεκα φηη ην Παλεπηζηήκην έπαημε 

ηζηνξηθά έλαλ αλάινγν ξφιν ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά πνπ άθεζαλ ηα δπηηθά παλεπηζηήκηα ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο 

επξσπατθήο ηζηνξίαο. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ξφινπ πνπ έρνπλ 
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δηαδξακαηίζεη ηα παλεπηζηήκηα ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηάρπζε κηαο θιεξνλνκηάο 

δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

κηαο ζεηξάο θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Sanz & Bergan, 2007).        

 

4. Σο σμβούλιο ηης Δσρώπης και ο κοινφνικός τώρος 

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο δελ απνηειεί έλαλ επξσπατθφ ζεζκφ πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο άιινπο επξσπατθνχο ζεζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

ηδενινγηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ηνλ δηαπεξλνχλ θαη ηνπο αμηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη 

σο ζηνηρείν ηεο δξάζεο ηνπ. Καη απηφ δηφηη αθελφο απνηειεί πξντφλ ησλ ίδησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Δπξψπε κεηαπνιεκηθά κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε 

ησλ ζπλζεθψλ γηα κηα ελσκέλε δεκνθξαηηθή Δπξψπε, θαη, αθεηέξνπ, δηφηη ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ αληηπξνζσπεχνληαη νη ίδηεο θπβεξλήζεηο θαη νη ίδηεο πνιηηηθέο δπλάκεηο 

πνπ ζπγθξνηνχλ θαη ηνπο άιινπο επξσπατθνχο ζεζκνχο, θπξίσο ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ηφζν ε ηειεπηαία φζν θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

εγγξάθνληαη ζην επξσπατθφ πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ γίγλεζζαη εληφο ηνπ νπνίνπ 

δηακνξθψλνληαη δχν βαζηθέο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο, πνπ έρνπλ 

εληνχηνηο έλαλ θνηλφ ζηφρν: ηε δεκηνπξγία κηαο εηξεληθήο θαη δεκνθξαηηθήο 

Δπξψπεο.  

 

Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, αλ θαη δελ παξαβιέπεη ην δήηεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ελφο επξσπατθνχ δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ, δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη, ζπλεπψο, εκπλέεηαη απφ κηα 

λενθηιειεχζεξε αληίιεςε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (Καξαιήο & 

Μπάιηαο, 2007), ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα πην 

«αλεμάξηεηε» πνιηηηθή, δίλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ αλάγθε κηαο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο κε θνηλσληθά δηθαηψκαηα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο κε ζηφρν 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  
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Καηαξράο αμίδεη λα ζεκεησζεί ε αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε ην 1996 (ν νπνίνο είρε πηνζεηεζεί αξρηθά ην 1961), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φινη νη επξσπαίνη πνιίηεο έρνπλ θνηλσληθά δηθαηψκαηα ρσξίο 

θακηά δηάθξηζε. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ελ ιφγσ Υάξηε είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηελ εθπαίδεπζε, παξά ην γεγνλφο φηη εκπλέεηαη απφ ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηνπ ΟΗΔ, ζην άξζξν 26 ηεο νπνίαο ππάξρεη αλαθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Πην πξφζθαηα, ην 1998, ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

δηαηχπσζε ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή
2
, ε νπνία μεθίλεζε ην 2000 θαη 

νινθιεξψζεθε ην 2004, έζεζε σο ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

επξσπατθψλ θνηλσληψλ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή πξνηείλνληαο 

ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή 

(European Committee for Social Cohesion – CDCS) πνπ ζπζηάζεθε γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, πξνρψξεζε ζηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ 

εηδηθά meetings πνπ μεθίλεζαλ ην 2004 θαη αλαλεψλνληαη κέρξη ζήκεξα, νη νπνίεο 

πεξηιάκβαλαλ θάζε είδνπο παξεκβάζεηο, απφ ζπλέδξηα, εηδηθέο ζπλαληήζεηο θαη 

εθδφζεηο κέρξη πξνηάζεηο ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζε επίπεδν 

λνκηθψλ δηεπζεηήζεσλ. Σν πξφγξακκα απηφ έζεζε δεηήκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα, ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηελ αλεξγία, ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ην παηδί (Council of Europe, 2007). ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπζηάζεθε επηπιένλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηεο 

Μεηαλάζηεπζε (CDMG), ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηα δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

επάισησλ νκάδσλ ησλ κεηαλαζηψλ δίλνληαο έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο (Council of Europe, 2008). Δμάιινπ, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή ηνλίδεη ζηα επίζεκα θείκελά ηεο ηελ αλάγθε 

εηξεληθήο θαη αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ησλ δηαθφξσλ κεηνλνηήησλ θαη ηαπηνηήησλ ζην 

πιαίζην ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ ζεσξψληαο ηελ σο νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Council of Europe, CDCS, 2010). 

 

                                                 
2
 Η θνηλσληθή ζπλνρή είλαη αληηιεπηή απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην σο «ε ηθαλφηεηα κηαο θνηλσλίαο 

λα εγγπεζεί ζε φια ηα κέιε ηεο ηελ επεκεξία, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αληζφηεηεο θαη απνθεχγνληαο ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε», Report of High Level Task Force on Social Cohesion in the 21e century, 

Strasbourg 28/1/2008. 
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Απηφ πνπ κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο εμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ επίζεκα 

θείκελα ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζπλδέεηαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε ηελ 

επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα σο 

φξνο γηα κηα αμηνπξεπή δσή φισλ ησλ κειψλ ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλφηεηαο ρσξίο 

δηαθξίζεηο θαη ρσξίο εμαηξέζεηο. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, θαίλεηαη φηη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απφ ηηο εμειίμεηο εμαηηίαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κε ηελ παξάδνζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ απνηέιεζαλ ην βαζηθφ ηδενινγηθφ θαη αμηαθφ 

ππφβαζξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Με θεληξηθή αλαθνξά 

ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο πνπ λα εγγπάηαη ζηα κέιε 

ηεο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο κεηαθηλείηαη αξγά αιιά ζηαζεξά πξνο ηελ ηδέα κηαο βηψζηκεο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο (sustainable democracy), ε νπνία λνείηαη σο έλαο ζπλεθηηθφο θνηλσληθφο 

ρψξνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ επδσία ζε φια ηα κέιε ηεο ζε κηα ζηαζεξή βάζε.  

 

ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κνηλσληθή 

πλνρή πνπ πηνζεηήζεθε ζην meeting 1039 ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2008 γίλεηαη ιφγνο 

γηα «βηψζηκε δεκνθξαηία». Δπίζεο, ζηε Νέα ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή 

(New Strategy for Social Cohesion) πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 7 Ινπιίνπ 2010 απφ ηελ 

Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ (Council of Europe, 2010) γίλεηαη ιφγνο γηα «δεκνθξαηηθή 

θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο δηαδηθαζία» (“democratic and sustainable development 

process”), ελψ ηαπηφρξνλα εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ «πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ» 

(“environmental conditions”) νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. Φαίλεηαη 

έηζη φηη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαηαηείλεη ζηαδηαθά πξνο κηα δηεχξπλζε ησλ 

ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ ζα 

δηακνξθσζνχλ νη ζπλζήθεο γηα κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία ζεκειησκέλε ηφζν ζηα 

αλζξσπηζηηθά ηδεψδε ηεο Δπξψπεο φζν θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ κέζα 

απφ ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο. Η ηάζε απηή πνπ 

δηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην πεδίν δξάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζέηεη θαίξηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

κηα βηψζηκε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη αθξηβψο ν ξφινο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ.  
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5. Κοινφνική ζσνοτή και Πανεπιζηήμιο: για μια βιώζιμη 

δημοκραηική κοινφνία 

 

 Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θηλνχκελν ζε έλα 

επξσπατθφ θιίκα πνπ επλνεί αλάινγεο δξάζεηο, πηνζέηεζε κηα ζηξαηεγηθή 

πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αμηψλ ηεο, πξσηίζησο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. Απφ ην 2005 κέρξη ην 2007 πξνρψξεζε ζε 

ηξεηο δεκνζηεχζεηο, ζρεηηθέο κε ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε (citoyenneté démocratique) θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηηο νπνίεο 

αλέζεζε ζε παλεπηζηεκηαθνχο εξεπλεηέο, ελψ παξάιιεια ζπλέηαμε ηε δξάζε «Να 

κάζνπκε θαη λα δνχκε ηε δεκνθξαηία γηα φινπο» (« Apprendre et vivre la démocratie 

pour tous ») ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε ζηε Γεκνθξαηηθή Ιδηφηεηα 

ηνπ Πνιίηε θαη ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (2006-2009) (Conseil de l‟Europe, 

2009).  

 

Η παξαπάλσ δξάζε έζεηε σο βαζηθφ ηεο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε 

δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα ζηελ Δπξψπε θαη λα δηακνξθσζεί έλα δεκφζην δεκνθξαηηθφ 

ήζνο. Η πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, θαη εηδηθά ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ζα θαηαζηήζεη ηνπο πνιίηεο ηθαλνχο λα πξάηηνπλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν, δειαδή κε ηξφπν πνπ λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηνλ ηξφπν δσήο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.  

 

ηνλ «Υάξηε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε 

δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, νη 

νπνίνη θηλνχληαη πξσηίζησο ζε κηα θαηεχζπλζε εθκάζεζεο / ζπλεηδεηνπνίεζεο εθ 

κέξνπο ησλ πνιηηψλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπο έλαληη ησλ άιισλ κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα κηα δεκνθξαηηθή δσή (Conseil 

de l‟Europe, 2010, p. 15). Δπίζεο, ζπλδέεηαη ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ γηα κηα 
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δεκνθξαηηθή δσή κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά θαη 

ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ζηνλ ξφιν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

λέσλ ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε έληαμε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη 

ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηξέθεηαη ζηαδηαθά ζε κηα αληίιεςε πνπ ζεσξεί ην 

Παλεπηζηήκην θεληξηθφ παξάγνληα ζην δήηεκα ηεο πξνψζεζεο ηεο δεκνθξαηίαο. 

Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ν Υάξηεο ζπλδέεη ηελ εθπαίδεπζε ζηε δεκνθξαηία 

θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ζεσξψληαο φηη ε απνηξνπή ηεο βίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο θαη 

ησλ δηαθξίζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζή ηνπο (Conseil de l‟Europe, 2010, 

pp. 13, 15).  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ζέηεη ην θείκελν απηφ (φπσο θαη 

ηα πξνεγνχκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή) ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, 

έρνληαο έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή ή έλαλ ζεκειηψδε ζηφρν, δειαδή κηα ζπλεθηηθή 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε αλαθνξά ηνπο ζηνλ ξφιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαίλεηαη λα 

ππεξβαίλεη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Φαίλεηαη δειαδή λα ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην Παλεπηζηήκην, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιια θείκελα ή δεκνζηεχζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

Ωζηφζν, ζηα θείκελα απηά ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο δεκνθξαηίαο δελ 

εκθαλίδεηαη θαζφινπ. Αληίζεηα, εκθαλίδεηαη φιν θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη 

έληαζε ζηα πην πξφζθαηα θείκελα ή δεκνζηεχζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Πνιχ πξφζθαηα, ζηε δηεζλή δηήκεξε ζπλάληεζε πνπ έγηλε 

ζηηο Βξπμέιιεο απφ ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ, δφζεθε έκθαζε ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δπίζεο, δφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ έλλνηα ηεο θνηλήο ή 

θνηλσληθήο επζχλεο σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ρσξίο φκσο λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ή ην Παλεπηζηήκην (Council 

of Europe, 2011).  
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ε άιια θείκελα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ή απνηεινχλ 

απνθάζεηο ηνπ, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο ν θαη‟ 

εμνρήλ ζεζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο. Η 

ηάζε απηή, ε νπνία αλεπξίζθεηαη ζε πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ζηηο νπνίεο αλαιχνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο εξεπλεηέο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, 

δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή, παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα κηα βηψζηκε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ζηελ νπνία ην Παλεπηζηήκην ζα δηαδξακαηίζεη ζηξαηεγηθφ 

ξφιν.  

 

ην ηειηθφ θείκελν ηεο δηεζλνχο ζπλάληεζεο πνπ νξγάλσζε ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο ζην ηξαζβνχξγν ζηηο 2-3 Οθησβξίνπ ηνπ 2008, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ “US 

Steering Committee of the International Consortium for Higher Education, Civic 

Responsibility and Democracy” κε ζέκα «ζπγθιίλνπζεο ηθαλφηεηεο: 

δηαθνξεηηθφηεηα, Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαη Βηψζηκε Γεκνθξαηία», ηίζεληαη 

δεηήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηε «δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο 

δεκνθξαηηθήο ηάμεο θαη θνπιηνχξαο». Γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα κηα «νηθνλνκία ηεο γλψζεο» θαη ηεο αλάγθεο γηα 

«κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο απφ ηα παλεπηζηήκηα γλψζεο ζηε βηνκεραλία».  

 

Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ν ζρεηηθφο κε ηελ αγνξά ιφγνο πεξί δεμηνηήησλ 

θαη ν ιφγνο πεξί δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηε δεκνθξαηία 

δελ είλαη κεηαμχ ηνπο αληηθαηηθνί αιιά ζπγθιίλνπλ, πξάγκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

ίδηα ηε θηινζνθία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Council of Europe, 2008, pp. 1-2). 

πλεπψο, ην Παλεπηζηήκην ζεσξείηαη έλαο ζεζκφο κε πνιιαπιφηεηα ζηφρσλ, έλαο εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο 

ελεξγνχο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο, παξφιν πνπ ν νξηζκφο ηνπο 

είλαη επίκαρνο, πεξηιακβάλνπλ «ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ φπσο ε δεκνθξαηία, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαζψο 

θαη ην πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν». Η εθκάζεζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ ην 

Παλεπηζηήκην θαη λα επεθηαζεί ζε φιεο ηηο πεηζαξρίεο, φρη κφλν ζηηο θνηλσληθέο θαη 
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αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη ζηηο θπζηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο. Η εθκάζεζε 

απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζεσξείηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηεξέσζε 

κηαο βηψζηκεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

 

Απηφ πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί εδψ είλαη φηη, ζχκθσλα κε ην θείκελν απηφ, 

νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ απηνκάησο κηα πξαθηηθή 

δηάζηαζε, παξά κφλν κέζα απφ κηα επίπνλε θαη δηαξθή πξνζπάζεηα ε νπνία πξέπεη 

λα ζπλδπαζηεί κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη επθαηξίεο κάζεζεο πνπ δελ εγγξάθνληαη 

ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά ζηε ινγηθή ηεο δηά βίνπ κάζεζεο (Council of 

Europe, 2008, ζει. 8). Δπίζεο, ζην θείκελν απηφ, ε ηδέα ηεο βηψζηκεο δεκνθξαηίαο 

δελ ζπλδπάδεηαη ξεηά νχηε κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή αιιά νχηε θαη κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξάγκα ην νπνίν αλεπξίζθεηαη ζε άιια θείκελα πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

ε ζρεηηθά πξφζθαηε έθδνζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Council of 

Europe, 2007), εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο ε νπνία 

ζπλδέεηαη φρη κφλν κε ηελ αλάπηπμε κηαο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Η «πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα» απαηηεί θαηά ηνπο ζπγγξαθείο 

ηε ζπκβνιή ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δξάζε ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ 

ηε δξάζε ηνπο σο ςεθνθφξσλ, σο πνιηηψλ θαη σο πνιηηηθψλ δξψλησλ. Η βηψζηκε 

θνηλσλία ηζνδπλακεί ζπλεπψο κε ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο πξνυπνζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

βησζηκφηεηα. Όιεο νη παξαπάλσ κνξθέο βησζηκφηεηαο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

αιιεινεμαξηψληαη, θαηά ηξφπν πνπ ε απνπζία ηεο κηαο ππνλνκεχεη ηηο ππφινηπεο. 

Όκσο, ε βησζηκφηεηα ζε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο ζπλαξηάηαη κε ην Παλεπηζηήκην, ην 

νπνίν ζεσξείηαη ν θαη‟ εμνρήλ ζεζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ φξσλ γηα κηα βηψζηκε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Γξακαηνπνηψληαο ηνλ ξφιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζην 

εηζαγσγηθφ ηνπ θείκελν ν εθδφηεο ηεο Higher Education Series Sjur Bergan ζεσξεί 

φηη «ε επζχλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη αμηψλ, ε θαηαλφεζε 

θαη ην savoir faire πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηηο θνηλσλίεο καο βηψζηκεο, ηφζν κε ηελ 

έλλνηα ηεο εθπιήξσζεο ησλ ειάρηζησλ θξηηεξίσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμήο ηνπο, 

φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δηέγεξζεο φισλ πνιηηψλ ηνπο». 
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Όινη νη ζπγγξαθείο ησλ θεηκέλσλ
3
 δίλνπλ έκθαζε ζηνλ θαίξην ξφιν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ, ηνλίδνληαο 

ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη νη αμίεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

είλαη θνηλέο. Ωο ηέηνηεο αμίεο αλαθέξνληαη ε αλεθηηθφηεηα, ε θνηλσληθή έληαμε 

(inclusion), ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη κηα ηζρπξή δηάζεζε γηα απνζέσζε 

ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο (Teune H., p. 25). ε κηα αλάινγε ινγηθή, ν Frank 

Rhodes ππνζηεξίδεη φηη ην Παλεπηζηήκην, εμαηηίαο ηνπ φηη κπνξεί λα αλαπηχμεη ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ ην δεκνθξαηηθφ πλεχκα, είλαη ν ζεζκφο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο (Rhodes H.T.F., p. 39).   

 

Σέινο, ν Luc Weber αλαθέξεηαη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

ππνγξακκίδνληαο ην γεγνλφο φηη ε εξεπλεηηθή ηνπο απνζηνιή κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εηδηθά ζε γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο ην 

δίθαην, ε ηζηνξία, ε πνιηηηθή επηζηήκε θαη ε θνηλσληνινγία.  Δπίζεο, ζεσξεί φηη ε 

βησζηκφηεηα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κε δχν ηξφπνπο: Αθελφο σο ζπλδεφκελε κε 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη αθεηέξνπ σο ε 

ηθαλφηεηα ελφο νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαηεξεζεί ζηαζεξφ δηά 

κέζνπ ησλ γελεψλ. Νννχκελε κε ηνλ δεχηεξν ηξφπν, ε βησζηκφηεηα εκπιέθεηαη κε ηηο 

έλλνηεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, αιιά θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε 

φηη αθνξά ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο. Ιδσκέλε ππ‟ απηφ ην 

πξίζκα, ε βησζηκφηεηα ππεξβαίλεη ηελ παξαδνζηαθή ηεο έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη 

ηφζν ην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή βησζηκφηεηα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ (Weber, p. 31-33). 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο, ε ηάζε πνπ δηαγξάθεηαη ζηα πην πξφζθαηα θείκελα ηνπ ζεζκνχ απηνχ 

είλαη κηα αχμνπζα βαξχηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

φξσλ γηα κηα βηψζηκε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Ο ξφινο απηφο πνπ αλαηίζεηαη ζην 

Παλεπηζηήκην ζπλνδεχεηαη κε κηα λέα, δηεπξπκέλε αληίιεςε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία, πέξαλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

                                                 
3
 Οη επηκέξνπο ζπκβνιέο ησλ ζπγγξαθέσλ δελ θέξνπλ ηίηιν. πλεπψο, παξαπέκπνπκε ζηνλ ζπγγξαθέα 

θαη ζηε ζειίδα ηνπ ηφκνπ. 
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δεκνθξαηηθψλ αμηψλ νη νπνίεο νθείινπλ λα απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη κηα βηψζηκε νηθνλνκία θαη έλα βηψζηκν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.    

 

6. σμπεράζμαηα 

 

Απφ ηα φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, είλαη εκθαλήο κηα δηαπάιε ε νπνία 

εμειίζζεηαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν (θαη φρη κφλν) κεηαμχ κηαο ζεψξεζεο πνπ 

πξνηάζζεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη κηα άιιε ε νπνία ζέηεη σο κείδνλ ζέκα ηε Γεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη απηή ε καληρατζηηθή παξνπζίαζε ησλ δχν αληηιήςεσλ έρεη 

αλαιπηηθή θαη φρη εξκελεπηηθή αμία, ζηνλ βαζκφ πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην 

ζχλζεηε. Πξάγκαηη, θαη ζηηο πην αθξαηθλείο λέν-θηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο ε 

δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε, ε αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επεκεξία κηαο θνηλσλίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ ηεο.  

 

Ωο πξνο ην ηειεπηαίν, ν ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο είλαη θνκβηθφο 

ζην βαζκφ πνπ κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ λνκηκνπνηεί ηε δξάζε γηα ηε 

δηεθδίθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.  

 

Όκσο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε αλ 

δελ ελεξγνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη ζεζκνί ζηηο επηκέξνπο θνηλσλίεο. Έλαο 

ηέηνηνο ζεζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνάζπηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ είλαη απφ φηη είδακε ην Παλεπηζηήκην. πλεπψο, θαη παξά 

ηηο πηέζεηο ηεο αγνξάο πνπ ην ίδην δέρεηαη, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά 

πφζν ην ειιεληθφ, γηα παξάδεηγκα, παλεπηζηήκην έρεη επαηζζεηνπνηεζεί θαη έρεη 

ελζσκαηψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα πξνσζνχλ ηηο ζρεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζέζεηο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Μάιηζηα, απηφ είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ λα 

δηαπηζησζεί γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηνλ βαζκφ πνπ ζα είλαη νη κειινληηθνί εθπαηδεπηέο ηεο 

λέαο γεληάο. Απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν 



 18 

«Πανεπιζηήμιο, Ιδιόηηηα ηοσ Πολίηη και Ανθρώπινα Γικαιώμαηα. Μελέηη για ηην 

ειζαγωγή ηης Δκπαίδεσζης ζηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα (Human Rights Education) και 

ηην Ιδιόηηηα ηοσ Πολίηη (Citizenship) ζηα Προγράμμαηα Σποσδών ηων Παιδαγωγικών 

Τμημάηων ηη δεκαπενηαεηία 1995-2010» πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 

Καξαζενδσξή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ην νπνίν μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 

2011. 

Παξεκβάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζα έρνπλ θαηά ηε γλψκε καο απνηειέζκαηα 

εθφζνλ πνιιαπιαζηαζηνχλ θαη ζπλδπαζηνχλ θαη κε άιιεο ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ –φπσο άιισζηε θαη ην ίδην ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ππνδεηθλχεη- 

ηδηαίηεξα ζε ρψξεο πνπ ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα είλαη ζεκαληηθφ θαη νη 

δεκνθξαηηθέο αμίεο ζε θξίζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρψξα καο. Ωζηφζν, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηδίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε 

θεληξηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξακε, θαη πηζαλφλ θαη 

άιιεο, θαίξην ξφιν.  
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