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Περίληψη 
Η ενατένιση των αβεβαιοτήτων του μέλλοντος διεγείρει μια 

θεμελιώδη προβληματική, όσον αφορά στο πώς θα πρέπει να είναι η 
Παιδεία του μέλλοντος, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει για την 
ανθρώπινη κοινωνία ένα ‘βιώσιμο μέλλον’. Η επίδραση των πρόσφατων 
ερευνητικών πορισμάτων στην περιοχή του Βιοκοινωνικού περιβάλλοντος 
στη διαμόρφωση προτύπων και αξιών στη σύγχρονη εποχή. Ο 
προσδιορισμός των αξιών, η καθοδήγηση, μέσω Παιδείας και Αγωγής, των 
ανθρωπίνων κοινοτήτων, ο τρόπος αλληλεπίδρασης σε πλανητική κλίμακα 
των εθνών, όπως και η διεύρυνση της ανθρωπίνης συνειδήσεως από 
οικοσυστημική σε συμπαντική, αποτελούν όρους – κλειδιά της ίδιας της 
επιβίωσής μας. Η μεγάλη πρόκληση των καιρών μας είναι το να 
αποφασίσουμε, σε επίπεδο πολιτικής επιλογής και πλανητικού σχεδιασμού, 
την τροποποίηση της σκέψης, ιδίως των νέων ανθρώπων, κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε διατηρώντας τις ανθρώπινες και ανθρωποποιητικές 
διαχρονικές αξίες – κατάκτηση της ανθρωπότητας-, να μπορούν παράλληλα 
να αντιμετωπίζουν την ταχύτητα των αλλαγών, τη μη προβλεψιμότητα και 
την πολυπλοκότητα της επερχόμενης διαπλανητικής εποχής 
(παγκοσμιοποίηση).  
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Abstract (main points) 
− When confronted with the uncertainties of the future, we 

seek to determine the attributes of an educational system that 
will ensure the survival of human society.  

− The consequences of recent results in biosocial environment 
research on the formation of examples and values of the 
coming era.  

− Key issues for our survival as a species are the shaping of 
values, the guidance of human communities through 
education, the interaction of nations on a global scale, and 
the evolution of the ecosystem into a universal way of 
thinking.  

− The great challenge of our times is to make a conscious 
political choice and apply on a global level an effort to shape 
a new way of thought and instill it in the younger 
generations.  

− A way that, without dismissing or discarding old-established 
human and humanistic values, will allow them to face 
successfully the coming era of rapid and unpredictable 
change and complex global interconnectedness.  
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