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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηηο βαζχηαηεο θαη εηιηθξηλείο 

επραξηζηίεο κνπ πξνο ηελ Καζεγήηξηα θπξία Γθφιθσ Μαγγίλε, επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα, ε νπνία κνπ αλέζεζε ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, 

παξαθνινχζεζε κε κεγάιν ελδηαθέξνλ φια ηα εξεπλεηηθά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο θαη 

παξέζρε πνιχηηκεο ζπκβνπιέο γηα ηε βειηίσζή ηεο. Σελ επραξηζηψ επίζεο ζεξκά γηα 

ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαη ηηο θαίξηεο επηζεκάλζεηο ηεο ζην ηειηθφ ζηάδην 

ηεο ζπγγξαθήο, θαζψο θαη γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε. 

Δπίζεο, ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ πξνο ηα δπν άιια κέιε ηεο 

Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. ηέθαλν Γεκεηξίνπ θαη ηνλ 

Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν Ράληε γηα ηηο  εχζηνρεο  παξαηεξήζεηο θαη ηηο 

ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηνπο. ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ.Δ. ηνπ Γ.Γ.Π.Μ. Καζεγεηή θ. 

Κσλζηαληίλν Θ. Πέηζην, εθθξάδσ θαη απφ ηε ζέζε απηή ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο 

γηα ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην Π.Μ.. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο, ηα καζήκαηα ησλ 

νπνίσλ παξαθνινχζεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ηδηαίηεξα ηνλ Καζεγεηή θ. Παλαγηψηε Ννχηζν ηνπ 

νπνίνπ ε ζπκβνιή ζηηο ζπνπδέο κνπ ππήξμε πνιιαπιψο σθέιηκε. Δπραξηζηψ, επίζεο, 

ηελ θ. Γηψηα ηνχια, δηνηθεηηθή ππάιιειν ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο, γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία καο, γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηελ άξηζηε 

ππεξεζηαθή ηεο ζπκπεξηθνξά απελαληί κνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηφρνο καο ζηελ αλά ρείξαο εξγαζία είλαη λα αλαδείμνπκε ηε θχζε ηεο 

παηδαγσγηθήο απζεληίαο κέζα απφ ηε θηινζνθηθή ζθνπηά ηνπ I. Κant,  ηεο H. Arendt 

θαη ηνπ ζχγρξνλνπ γάιινπ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ A. Renaut.  

  ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο επηρεηξείηαη ε πξαγκάηεπζε ηνπ 

ζεκειηψδνπο γηα ηε θηινζνθία ηεο παηδείαο έξγνπ ηνπ Immanuel Kant, «Πεξί 

Παηδαγωγηθήο». Δδψ  ν Kant αζρνιείηαη ζε βάζνο κε αηξαπνχο πνπ πξέπεη λα νδεχζεη 

ν παηδαγσγφο γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ. 

Απφ ηελ αξρή θηφιαο, ζην έξγν ηνπ ν Kant δηαθξίλεη ηα είδε ηεο αγσγήο, πξαθηηθήο 

θαη πλεπκαηηθήο, δίλνληαο ηελ αλάινγε έκθαζε ζηελ θαζεκηά. ην πξψην κέξνο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ν Kant αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πξαθηηθήο θχζεο πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή 

αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, φπσο ζπκβνπιέο γηα ην κεγάισκα θαη ηε θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ απφ ηελ βξεθηθή σο ηελ λεπηαθή ειηθία, ηε ζθιεξαγψγεζή ηνπ θ.α.  

  ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Πεξί Παηδαγωγηθήο, ν Κant επηδίδεηαη ζε κηα 

ελδειερή πξαγκάηεπζε ηεο εζηθήο αγσγήο πνπ έρεη εμίζνπ θαη ίζσο κεγαιχηεξε 

ζεκαζία απφ ηελ απιή αλαηξνθή. Ιδηαίηεξν βάξνο δίλεη δε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

επγέλεηαο, ηεο πεηζαξρίαο θαη ηνπ θαζήθνληνο. Σν παηδί ζα πξέπεη λα κάζεη λα έρεη 

αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά θαη γηα ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Μέζα απφ ηε  ζθιεξή πεηζαξρία ν Κant ζεσξεί πσο ην παηδί 

ζα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη κηα ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία ζα ην 

βνεζήζεη ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Μέζα απφ απηή ηε ζθνπηά 

ζεσξνχκελα ην παηρλίδη θαη ε εξγαζία είλαη δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίδνληαη κε ζαθήλεηα, αλ ζέινπκε ην παηδί λα κάζεη λα εξγάδεηαη κε ηελ 

αλάινγε ζνβαξφηεηα. Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο αίζζεζεο ζηελ παηδηθή 

ςπρή, ν Kant ζεσξεί πσο είλαη θαιχηεξν λα δίλεηαη πξσηίζησο ην θαιφ παξάδεηγκα 

θαη λα επηβάιεηαη παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία, φηαλ ην παηδί εκθαλίδεη ελδείμεηο 

εγσηζκνχ. Η έλλνηα ηνπ Θενχ είλαη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο πνπ ζα κάζεη, ελψ  ην 

πξψην πξάγκα πνπ ζα δηδαρζεί είλαη  λα ζεσξεί ηηο θαιέο πξάμεηο, θαιέο θαζεαπηέο 

θαη φρη έλεθα ελφο νπσζδήπνηε αιιφηξηνπ πξνο απηέο θέξδνπο. Η Πεξί Παηδαγωγηθήο 

πξαγκαηεία ηνπ Κant είλαη επεξεαζκέλε ελ γέλεη απφ ην έξγν ηνπ Rousseau Αηκίιηνο, 

θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ν ίδηνο ν Κant αλαθέξηε ζηα ζρφιηα ηνπ. Η δηακφξθσζε ελφο 

αλζξψπνπ ζε αξκνλία κε ηηο θπζηθέο ηνπ θαηαβνιέο είλαη απηφ πνπ πξνθξίλεη ηνλ 
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Κant ζεσξψληαο παξάιιεια πσο ε ζπλεηζθνξά ηνπ έξγνπ ηνπ Rousseau έγθεηηαη 

ζηνλ κεγάιν εζηθφ ηνπ αληίθηππν. ηνλ Αηκίιην ν Rousseau πξαγκαηεχεηαη ηελ 

αλαηξνθή ελφο ηδαληθά αλαζξεκκέλνπ παηδηνχ, απφ ηε βξεθηθή έσο ηελ εθεβηθή 

ειηθία. Σν παηδί απηφ, κεγαισκέλν ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο θχζεο θαη κφλν κε 

ηελ δηαθξηηθή επνπηεία ελφο ελειίθνπ ζα γίλεη έλαο νινθιεξσκέλνο άλδξαο. Ο 

Rousseau παξνπζηάδεη φκσο ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ εθηφο αζηηθνχ  

πεξηβάιινληνο, ζεσξψληαο θάζε ζηνηρείν πνιηηηζκνχ ππεχζπλν γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

καιζαθφηεηαο θαη ηεο εζηθήο θαπιφηεηαο, εθφζνλ ζα ζεκάλεη ηε ζπκβαηηθή 

πξνζαξκνγή ζηελ θνηλσλία. Αληηζέησο ν Κant, εληάζζεη εμαξρήο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ ζηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζκνχ πξνζηαηεχνληαο ην φκσο απφ νπνηαδήπνηε 

αξλεηηθή παξέκβαζε. Δληνχηνηο ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κant φζν θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Rousseau,ν παηδαγσγφο δηαηεξεί ηελ απζεληία ηνπ, επξηζθφκελνο 

σζηφζν ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηνλ απηαξρηθφ θαη αζθπθηηθφ ηξφπν πνπ 

αζθνχληαλ ε απζεληία ηνπ παηδαγσγνχ ηελ επνρή εθείλε.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο θαη νη 

ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο Hannah Arendt πνπ ζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ην δήηεκα ηεο 

παηδαγσγηθήο απζεληίαο ζε λέεο βάζεηο εμεηάδνληάο ην κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

θξίζεο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Σν παηδί αληηκεησπίδεηαη πιένλ απφ δηαθνξεηηθή 

ζθνπηά ζην κέηξν πνπ είλαη ην λέν κέινο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα αλαιάβεη ηα 

κειινληηθά ελία ηεο πνιηηείαο. Η ιεηηνπξγία  ηεο απζεληίαο ζπλερίδεη λα αζθείηαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδαγσγνχ, απηή ηε θνξά φκσο έρεη κηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε, 

απηή ηνπ αξσγνχ ησλ λέσλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ θφζκνπ. Ο δάζθαινο θαιείηαη λα 

ηζνξξνπήζεη κεηαμχ παξειζφληνο θαη κέιινληνο θαη λα δηακνξθψζεη ξηδηθά ηε 

θνζκνζεψξεζε ησλ καζεηψλ. Οθείιεη λα εζηηάδεη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ θη 

απηφ φρη απηαξρηθά αιιά κέζα απφ λνπζεζία θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο εθνδηάδεη κε ηε 

γλψζε πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ ζηελ κειινληηθή δσήο ηνπο. Σέινο, κηα αθφκε 

ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα δψζεη ηε ζθπηάιε ηεο εμνπζίαο θαη φρη λα θαηαρξαζηεί ηα 

πξνλφκηα πνπ απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηνπ, κεηαβάινληαο ηελ πνξεία ησλ εμειίμεσλ.  

   Σελ πνξεία ηεο παηδαγσγηθήο απζεληίαο θαη ηαπηφρξνλα ησλ ηζηνξηθψλ θαη 

ηδενινγηθψλ αιιαγψλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ κνίξα ησλ καζεηψλ αλαιακβάλεη λα 

παξνπζηάζεη ν Alain Renaut κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα 

ζηε Γαιιία απφ ηνλ 16ν-19ναηψλα. Ο Renaut αλαθέξεηαη ζηηο επξχηεξεο πξαθηηθέο 

αιιαγέο πνπ δηακφξθσζαλ ην λέν πξφζσπν ηεο απζεληίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ επνρή  
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φπνπ ν γνλέαο κε ηνλ δάζθαιν αζθνχζαλ απφιπην έιεγρν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ, θαη θζάλνληαο ηε λνκηθή ζέζπηζε ησλ λνκηθψλ  δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ 

πνπ έδηλε ζε απηφ ειεπζεξίεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν επάλσ ζηε δσήο ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

 

Η ΑΝΣΙΛΗΦΗ ΣΟΤ IMMANUEL KANT ΓΙΑ  ΣΗΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ 

ΑΤΘΔΝΣΙΑ  

 

1.1. Αςθενηία και πειθαπσία 

Η αλαδήηεζε ηεο νξζήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ πεηζαξρίαο θαη ειεπζεξίαο είλαη 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο δηαλνεηέο, ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπηηθήο πξάμεο. Μηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο λεσηεξηθήο παηδαγσγηθήο 

ζθέςεο δείρλεη πσο ν απηαξρηζκφο νδεγεί ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ απηά ζηα 

νπνία εμαξρήο ζηνρεχεη,  γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ θάζε καζεηή. Ο A.S. Neil θαη ν E. Fromm  ππνζηεξίδνπλ, πσο ν άλζξσπνο έρεη 

ζαλ ζηφρν ηελ επηπρηζκέλε δσή θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηελ 

αγάπε γηα ηελ ίδηα ηε δσή. 
1
 

Γηα ηνλ Neill  ε αγάπε γηα ηε δσή  εληνπίδεηαη ζε αζρνιίεο πνπ γίλνληαη 

απζφξκεηα θαη θπζηθά, φπσο ην παηρλίδη, γη‟ απηφ θαη ζεσξεί πσο ε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη θαζνξηζηηθή. Σν αλζξψπηλν γέλνο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εγθαηέιεηςε ηνλ  ηξφπν δσήο ζηε θχζε θαη  άξρηζε λα δεη ζε νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίεο, άξρηζε έλα πηνζεηεί ηαπηφρξνλα θαη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

δηαπαηδαγψγεζεο-αθήλνληαο πίζσ ηνπ θπζηθά ζηάδηα ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ φπσο 

ην παηρλίδη - πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο θνηλσληθέο επηηαγέο θαη αλάγθεο. Σν 

πξφβιεκα αλάγεηαη ινηπφλ ζηελ αλζξσπφηεηα θαζ‟ νινθιεξία, πνπ επεξεάδεη ηελ 

νηθνγέλεηα θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ην παηδί. Πξέπεη λα ππάξρεη ειεπζεξία 

αιιά φρη αλαξρία,  γηαηί θάηη ηέηνην ζπλήζσο νδεγεί ζε αζπδνζία.  Ο δάζθαινο 

πξέπεη λα ηεζεί ππφ θαζνδήγεζε θαζψο είλαη απηφο ν νπνίνο δίλεη ζηα παηδηά 

                                                           

1
 Κ. Δελθκωςταντισ, Η παιδαγωγικι του Καντ-Θεμελίωςθ, επικαιρότθτα και κριτικι των αντιλιψεϊν 

του για τθν αγωγι, Εκδ. Οίκοσ αδελφϊν Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ, 1990, ςς. 79-89. 
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απηνλνκία, σζηφζν παξαηεξεί θαη θξνληίδεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλφινπ, φπσο ν καέζηξνο κηαο νξρήζηξαο.  

Σν ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη θαηά ηνλ Neill
2
 λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη 

o πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παηδείαο θπξίσο ζηελ νξζή δηαπαηδαγψγεζε θαη ιηγφηεξν 

ζηελ ζεξαπεία ησλ λεπξψζεσλ, θαζψο πέξα απφ ηε ζεξαπεία ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

γελεψλ, ζεκαληηθφηεξε θξίλεηαη ε ρσξίο ςπρηθά ηξαχκαηα, δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

λεφηεξσλ. Η ππνκνλή ζηελ πεηζαξρία θαη ε νξζή ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο είλαη ηα 

θιεηδηά ζηελ εχζξαπζηε ηζνξξνπία  κεηαμχ πεηζαξρίαο θαη ειεπζεξίαο
3
. Η πεηζαξρία 

ηνπ αηφκνπ είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ην άηνκν θαζεαπηφ, φζν θαη γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο , θαη γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα φζν ην δπλαηφλ πην 

δεκνθξαηηθφ  εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, πξάγκα πνπ θάλεη ηνλ Καλη λα ηάζζεηαη ππέξ 

ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Ρνπζζψ
4
. Η πεηζαξρία ζπλίζηαηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζεκειηψζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ δίλεη ν δάζθαινο 

ζηνπο καζεηέο ελεξγνπνηψληαο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηεζηεκέλε αληίιεςε πνπ 

έδηλε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν. 

  Η θξνληίδα, θαηά ηνλ Καλη, ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία θαη επηηήξεζε ησλ 

παηδηψλ, έηζη ψζηε απηά λα πξνθπιαρζνχλ απφ ηελ αιφγηζηε θαη ελζηηθηψδε 

θαηάρξεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπο: «Η πεηζαξρία ή ε αλαηξνθή κεηαβάιιεη ην δσψδεο 

ζηνηρείν ζε αλζξψπηλν. Η πεηζαξρία πξνθπιάζζεη απφ ην λα κελ απνθιίλεη ν 

άλζξσπνο εμαηηίαο ησλ δσσδψλ νξκψλ ηνπ απφ ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ηνλ 

αλζξσπηζκφ»
5
. Η πεηζαξρία ζπληειεί ζηελ εμαθάληζε ηεο αγξηφηεηαο, πξάγκα πνπ 

απνηειεί ην αξλεηηθφ κέξνο ηεο αγσγήο κε φιεο ηηο απαγνξεχζεηο θαη ηνπο θαλφλεο 

ηεο, ελψ ε εθπαίδεπζε απνηειεί ην ζεηηθφ κέξνο ηεο, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

δειαδή ην παηδί δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα γίλεη αμηφινγν κέινο ηεο θνηλσλίαο
6
. 

πγθεθξηκέλα, ε αγσγή πνπ  πηνζεηνχλ ζπλήζσο ηα παηδηά είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

κειινληηθή ηνπο πνξεία θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ ζηε 

δσή ηνπο. Έηζη ε αγσγή θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

                                                           

2
 Κ. Δελθκωςταντισ, Η παιδαγωγικι του Καντ, ό.π., ςελ. 84 

3
Στο ίδιο, ςελ. 84. 

4
 Ό.π., ςελ. 85. 

5
 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, Προλεγόμενα-Μετάφραςθ-θμειϊςεισ: Π. ιδερά-Λφτρα, Εκδ. Οίκοσ 

Αδελφϊν Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ, α.ε., ςς. 19-20. 
6
 Αναφορικά με τθ δομι τθσ αγωγισ, βλ. Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., ςς. 22, 35. 
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σκφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλεμέιεγθηε ηάζε ειεπζεξίαο ηνπ αλζξψπνπ 

επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Καλη. 
7
 

Ο Kant πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππνκνλήο:«Η 

ππνκνλή έρεη δχν πιεπξέο. πλίζηαηαη  ή ζην λα εγθαηαιείπεη θαλείο θάζε ειπίδα, ή 

λα παίξλεη λέν ζάξξνο. Σν πξψην δελ είλαη αλαγθαίν, αλ απαηηεί θαλείο πάληα κφλν ην 

δπλαηφλ, θαη ην ηειεπηαίν είλαη πάληα επηηξεπηφ, αλ θαλείο επηζπκεί  κφλν φ,ηη είλαη 

ζσζηφ»
8
. ε απηφ ζπλίζηαηαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ππνκνλήο ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλη θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν πξέπεη λα ηε δηδαρζνχλ ηα παηδηά ψζηε λα ππνκέλνπλ 

ηα «δεηλά» ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα γλσξίζνπλ ηα πγηή φξηα ηνπ 

εαπηνχ ηνπο. Πξέπεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν αλ 

απηέο ππάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζέιεζεο ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο πνπ δελ ππαγνξεχνληαη απφ εγσηζηηθά αίηηα. 

Ο Καλη δηαθξίλεη δχν είδε ππαθνήο, ηελ απφιπηε θαη ηελ έιινγε. Σν πξψην 

είδνο ππαθνήο παξαπέκπεη ζηελ απφιπηε ζέιεζε ηνπ «αξρεγνχ»,
9
 θαη πξφθεηηαη γηα 

θαηαλαγθαζκφ, ελψ ην δεχηεξν είδνο έρεη εθνχζην ραξαθηήξα θαη έλεθα ηεο 

αληίιεςεο ηεο σθειηκφηεηαο πνπ ζα έρεη κηα ηέηνηα πξάμε, γη‟ απηφ θαη ν Καλη ηε 

ζεσξεί ζεκαληηθφηεξε απφ ηα δπν είδε. Ο Καλη, αλ θαη θαίλεηαη αξρηθά, λα 

αληηθάζθεη θαζψο είρε πξνεγνπκέλσο ζπζηήζεη λα κελ ηηκσξείηαη ην παηδί, εηδηθά αλ 

ζέινπκε λα πεηχρνπκε ηελ εζηθή θαιιηέξγεηά ηνπ, νξηνζεηεί εληέιεη ην πιαίζην 

δξάζεο ηεο ηηκσξίαο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Κάζε παξάβαζε κηαο εληνιήο εθ 

κέξνπο ελφο παηδηνχ είλαη έιιεηςε ππαθνήο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη ηηκσξία»
10

. Με ηε 

θξάζε απηή ν Καλη δηεπξχλεη ην θάζκα ζην νπνίν απηή νθείιεη λα εθαξκφδεηαη, ελψ 

ηε δηαρσξίδεη ζε «θπζηθή» θαη «εζηθή» αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ 

ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί. Η εζηθή ηηκσξία πεξηιακβάλεη ήπηεο επηπιήμεηο πνπ έρνπλ 

ςπρνινγηθφ αληίθηππν  θαη απνζθνπνχλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ αηζζήκαηα ληξνπήο. 

Η θπζηθή ηηκσξία είλαη πην δξαζηηθή θαη πεξηιακβάλεη ηελ απαγνξεχζε ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ πξνθαινχλ επραξίζηεζε ή επηβνιή «δπζάξεζησλ θαη επίπνλσλ» 

ελεξγεηψλ. Χζηφζν απηέο πξέπεη λα γίλνληαη κε πξνζνρή ψζηε λα κελ αλαπηπρζεί 

                                                           

7
 Κ. Δελθκωςταντισ, Η παιδαγωγικι του Καντ, ό.π.,  ςς. 79-89. 

8
 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., ςελ. 74. 

9
 Ό.π., ςς. 78-79 

10
 Ό.π., ςελ. 80 
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«δνπιηθή θχζε» ζην παηδί, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ακνηβέο ψζηε λα κελ 

θαιιηεξγεζεί «εκπνξηθή θχζε»
 11

.  

Η ηηκσξία, επηζεκαίλεη ν Καλη, είλαη «ηερλεηή», αιιά απηφ δελ απνηξέπεη θαη 

ην γεγνλφο ηεο θπζηθήο απηνηηκσξίαο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην παηδί βξίζθεηαη απφ 

κφλν ηνπ ζε κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ε νπνία είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο πέξαλ 

ηνπ δένληνο απφιαπζεο π.ρ. θνηιφπνλνο κεηά απφ θαθή ρξήζε θαγεηνχ. Θα πξέπεη 

ζπλεπψο νη ηηκσξίεο λα αθνινπζνχλ έλαλ ηέηνην γλψκνλα ψζηε λα είλαη ζην παηδί 

νξαηφ ην ζθάικα ηνπ θαη επίζεο πσο απηφ είλαη ε αηηία ηεο ηηκσξίαο θαη φρη ε  

ζπκσκέλε βνχιεζε ηνπ γνλέα. Οη ηηκσξίεο ρσξίδνληαη, ππφ κία άιιε ζθνπηά, ζε : α) 

αξλεηηθέο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί δείρλεη ακέιεηα γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη 

γηα πην «ειαθξηέο» πεξηπηψζεηο β) ζεηηθέο, φηαλ νη πξάμεηο ηνπ δείρλνπλ θαθή 

πξναίξεζε
12

. Σέιν,ο ν Καλη δηεπθξηλίδεη πσο ν λένο πξέπεη λα ππαθνχεη επεηδή 

αληηιακβάλεηαη ηε ινγηθή, θαη απηφ πηζαλφηεξα λα επηηεπρζεί απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηεο ηηκσξίαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο, ν Καλη αθνινπζεί ηε ξήζε ηνπ 

Απγνχζηνπ «ζπεχδε βξαδέσο»
13

. χκθσλα κ‟απηή ζα πξέπεη θαλείο λα θαηαβάιεη 

κεζνδηθή πξνζπάζεηα θαη λα θαηεπζχλεη ηε βνχιεζή ηνπ ψζηε λα αζρνιεζεί ελεξγά 

κε ην αληηθείκελν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Η δηαδηθαζία θαίλεηαη πσο αξκφδεη πην πνιχ 

ζε έλαλ ελήιηθα πνπ έρεη θαηαζηαιάμεη ζε έλα κηθξνχ εχξνπο, αιιά παξ‟ φια απηά, 

πιήξσο αθνκνησκέλν γλσζηηθφ πεδίν. ηελ πεξίπησζε ηνπ παηδηνχ φκσο, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα «γλσξίδεη απφ φια θάηη θαηά βάζνο»
14

. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

ζεσξεηηθή απφθαζε πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ φζν ην δπλαηφλ ακεζφηεξε 

πξαθηηθή εθαξκνγή θαη παξαηεξνχκε πσο απηφ είλαη δχζθνιν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πξάμε αθνξά ην θαιφ ή ην θαζήθνλ, ελψ αληίζεηα απηφ είλαη εχθνιν φηαλ θάπνηνο 

δηαπξάηηεη θάηη θαθφ ή εγσηζηηθφ, θαζψο ε απφιαπζε, ην ζπκθέξνλ ή ην πείζκα 

δξνπλ σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο. Ο Καλη ζεσξεί πσο ε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ 

«αξλεηηθψλ» δπλάκεσλ κπνξεί θάιιηζηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ αληίζηνηρεο 

«ζεηηθέο» πξάγκα πνπ είλαη ην δεηνχκελν ελ πξνθεηκέλσ. 

                                                           

11
 Αναφζρονται ςυγκεκριμζνα από τον Kant ωσ: “indoles servilis”, “indoles mercennaria”,  Ι. Καντ, 

Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., ςελ.  80. 
12

 Ό.π., ςελ. 81. 
13

 Βλ. Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, υποςθμ. 70, ό.π., ςελ. 86. 
14

 Ό.π., ςελ. 87. 
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1.2. Σο παισνίδι και η  επγαζία μέζα από ηο ππίζμα ηηρ παιδαγυγικήρ αςθενηίαρ 

Η εξγαζία είλαη έλα αλαγθαζηηθφ παηρλίδη, θαζψο νπνηαδήπνηε επράξηζηε 

απαζρφιεζε φπσο ην παηρλίδη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ επηβάιιεη θάπνηα εμσγελήο 

αηηία, παχεη απηνκάησο λα ζεσξείηαη επράξηζηε, θαζψο ην άηνκν ληψζεη ππνρξεσκέλν 

λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ηεο επραξίζηεζεο
15

. Ο εμσηεξηθφο 

θαηαλαγθαζκφο, αιιά αξθεηέο θνξέο θαη ν εζσηεξηθεπκέλνο θαηαλαγθαζκφο, ζηεξεί 

απφ ην παηδί ηελ ειεπζεξία θαη ηαπηφρξνλα ηε ραξά ζηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα. Ο 

Καλη ππνζηεξίδεη πσο ην παηδί πξέπεη λα δηαρσξίδεη ην παηρλίδη απφ ηελ εξγαζία θαη 

λα κάζεη λα πεηζαξρεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζελα απφ ηα δχν. Γελ πξέπεη 

δειαδή ην παηδί λα ηα βιέπεη φια ζαλ παηρλίδη, νχηε φια ζαλ εξγαζία, αιιά πξέπεη λα 

ππάξρεη ν αλάινγνο ρξφλνο θαη γηα ηα δχν. Καζψο  ε εξγαζία ζπληζηά κέζν, ελψ ην 

παηρλίδη απηνζθνπφ. Καζψο ν Καλη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο 

είλαη πξνθαλέο πσο ην θαζήθνλ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζία απ‟ φ,ηη 

ζην παηρλίδη. 

 Σν θαζήθνλ νθείιεη λα εθπιεξψλεηαη δηφηη έηζη είλαη ην πξέπνλ: ν ζθνπφο 

ηνπ θαζήθνληνο είλαη ε εθπιήξσζή ηνπ, θαζψο απηφ ζπληζηά απηνζθνπφ. Όκσο ην 

ίδην, ππνζηεξίδεη ν Καλη, ζπκβαίλεη θαη κε ην παηρλίδη, θαζψο ην παηρλίδη εθπιεξψλεη 

ην ζθνπφ ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ πξάηηεηαη ελψ ε επραξίζηεζε είλαη κηα ηδηφηεηα 

ζχκθπηε κε απηφ. Θα ήηαλ ρξήζηκν ίζσο λα δεη θαλείο ην θαζήθνλ σο έλα πην 

δχζθνιν θαη πεξίπινθν αλ κε ηη άιιν, παηρλίδη. Σν παηδί πξέπεη θαηά ηνλ Καλη, λα 

εζηζηεί ζηελ εξγαζία θαη ν θαηαιιειφηεξνο ηφπνο λα γίλεη απηφ είλαη ην ζρνιείν. 

Δληνχηνηο, φπσο επηζεκαίλεηαη ε αγσγή πξέπεη λα είλαη θαηαλαγθαζηηθή αιιά φρη 

δνπιηθή. 

ρεηηθά κε ην αλ κηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παηρλίδη ή 

εξγαζία,
16

 απηφ είλαη θάηη πνπ ζα θαζνξηζηεί φρη κφλν απφ ηελ εμσηεξηθή πεξηγξαθή 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη απφ ην εζσηεξηθφ πλεχκα πνπ ηε δηέπεη. Απηφ είλαη 

θάηη πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά επηηεινχλ ππφ ην 

πλεχκα ηνπ παηρληδηνχ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ γηα έλαλ ελήιηθα ζα απνηεινχζε 
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εξγαζία. Η πλεπκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεη ην αλ ε δξαζηεξηφηεηα  γίλεηαη ιφγσ 

ηνπ εμαλαγθαζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα ή ιφγσ ηεο απφιαπζεο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαζεαπηή. Διινρεχεη, ζπλεπψο, θίλδπλνο γηα ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ ζε πνιιέο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, θαζψο απηέο 

ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απνθιεηζηηθά  ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο. 

Κάηη ηέηνην ελδέρεηαη λα θάλεη ηνλ καζεηή λα παξάμεη πεξηζζφηεξα ζην πξψην 

δηάζηεκα εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ, αιιά αθνχ θαηαιήγεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζε απψιεηα δηάζεζεο θαη λσζξφηεηα. Απηφ κπνξεί λα ην δεη θαλείο ελδεηθηηθά 

ζε δηαλνεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κειινληηθή ζηνρνζεζία, φπσο ην λα 

ζθέθηεηαη θαλείο ηελ επφκελε εξγαζία θαζψο δνπιεχεη ήδε ζηελ παξνχζα, ην 

γχξηζκα ησλ ζειίδσλ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γηα λα δηαπηζησζεί πφζε πξνζπάζεηα 

θαη ρξφλνο ρξεηάδεηαη αθφκε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ή ν ππνινγηζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε θάζε ηχπνπ  αθαδεκατθή εξγαζία. Μηα εθπαίδεπζε  πνπ νδεγεί 

ζηελ ειεπζεξία κέζα απφ ηελ εξγαζία  πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο ζπλδέεηαη  θαη‟ αλάγθε κε ηελ 

απφιαπζε θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο
17

. 

Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο δελ επηηπγράλεηαη κφλν ππφ 

ην θαζεζηψο εμαλαγθαζκνχ πνπ επηβάιιεη κηα εμσηεξηθή πίεζε ή απεηιή. Μπνξεί, 

επίζεο, λα επηηεπρζεί ειεχζεξα θαη απνιαπζηηθά, εάλ  καο ειθχεη απφιπηα θαη 

είκαζηε αθνζησκέλνη ζ‟απηφ. Σα θαιχηεξα παξαδείγκαηα απνηειεζκάησλ 

δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζ‟ απηφ ην πλεχκα εξγαζίαο θαη 

παηρληδηνχ. Σα παηδηά ζα έπξεπε λα δηδαρζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εκπεηξία ζην 

ζρνιείν, εάλ πεξηκέλνπκε λα ηελ αμηψζνπλ αξγφηεξα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη φρη απφ 

άιινπο ζηε δσή ηνπο. Η πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ απνδέρνληαη κηα δσή γεκάηε 

κφρζν επεηδή ε νπηηθή ηνπο δελ μεπέξαζε πνηέ απηφ ην επίπεδν πξνζδνθίαο. Θα 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ φιε δνκή ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ θαη ησλ επηβξαβεχζεσλ 

ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν θσιχνπλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο ελαιιαθηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ εξγαζία, ε νπνία είλαη ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε. Σν είδνο ηνπ ζρνιείνπ πνπ νξακαηίδεηαη ηελ  εξγαζία θαη 

ην παηρλίδη σο νρήκαηα ειεπζεξίαο ζα ελδηαθεξζεί εμίζνπ ηφζν γηα ηα απνηειέζκαηα 

φζν θαη γηα ηα κέζα ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Θα πξνζπαζήζεη έηζη λα 
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 P. Nash, Authority and Freedom in Εducation, John Wiley & Sons, New York, 1966, ςς. 52-53. 
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κεηαηξέςεη ηελ εξγαζία ζε αλαζηνραζηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηεο αθνζίσζεο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ βνεζήζεη 

ηαπηφρξνλα λα αθεζεί ζηελ απφιαπζε ηεο ζηηγκήο θαηά ην παηρλίδη-εξγαζία. 

χκθσλα κε ηνλ Rousseau, ε παηδηθή ειηθία, σο  θξίζηκν ζηάδην ζηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζε απηή. Απηφ 

ζεκαίλεη εληνχηνηο πσο ην παηδί πξέπεη λα παξακείλεη παηδί – ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

πξνζδηνξηζκέλε απφ ηε θχζε ρξνληθή πεξίνδν - ρσξίο λα αληηκεησπίδεηαη ε παηδηθή 

ειηθία έλα βήκα πνπ πξέπεη λα επηζπεπζεί γηα ηελ ελειηθίσζε
18

. Χο εθ ηνχηνπ ε 

παηδηθή ειηθία έρεη αμία θαζεαπηή θαη είλαη έλα ζηάδην πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ην 

παηδί νκαιά γηα λα θηάζεη ζηε ζσζηή ελειηθίσζε. Έηζη ηνλίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο ν Rousseau απνηέιεζε ππφδεηγκα θαη γηα άιινπο κεγάινπο 

παηδαγσγνχο, φπσο ν Fröbel, o Pestalozzi, o Piaget, ν Gessel θαη ε Montessori. 

Ο Rousseau σο παηδαγσγφο πνπ εμήξε ηε ζεκαζία ηεο «θπζηθήο θαηάζηαζεο» 

γηα ηελ είζνδν ζηελ πνιηηηζκέλε ζπλζήθε ηεο, αληηιακβάλεηαη πσο ην παηδί 

βξίζθεηαη πην θνληά ζ‟ απηήλ απ‟ φ,ηη έλαο ελήιηθαο, θαη απηφ γηαηί φπσο πηζηεχεη ν 

ίδηνο, ε επίδξαζε ηεο θνηλσλίαο είλαη απηή πνπ εθθπιίδεη ηελ αγλή αλζξψπηλε θχζε, 

ε νπνία βξίζθεηαη ζε θαζαξή κνξθή ζηελ παηδηθή ειηθία. Πξέπεη ζπλεπψο λα δνζεί 

ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ ηνλ παηδαγσγφ ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα 

παξακείλεη απξφζθνπηε ε θπζηθή πνξεία εμέιημήο ηνπ, θαζψο δελ είλαη ηφζν 

ιαλζαζκέλεο ηερληθέο θαη θαχιεο νη επηξξνέο, φπσο επηζεκαίλεη ν Roussea πνπ 

δεκηνπξγνχλ ην κεγαιχηεξν θαθφ φζν ε εγγελήο αζσφηεηα θαη ν απζνξκεηηζκφο ηνπ 

παηδηνχ
19

. 

   Σν παηρλίδη είλαη γηα ην παηδί ην «επάγγεικα» πνπ ηνπ αλαινγεί ζηε θχζε 

αλάπηπμεο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζηάδην απφ ην 

νπνίν απηφ πξέπεη θαη‟ αλάγθε λα δηέιζεη θαη φρη λα πξνζπεξαζηεί κε βηαζχλε 

ζηνρεχνληαο ζε κηα φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε ελειηθίσζε. χκθσλα κε ηνλ 

Fröbel, ην παηδί πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά εθ ησλ έζσ, φπσο έλα ινπινχδη, θαη 

ην παηρλίδη είλαη ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πνπ βνεζά ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Η Ellen 

Key θαη ε Maria Montessori έθεξαλ ζην πξνζθήλην ε θαζεκηά κε  ηνλ ηξφπν ηεο ην 

Ρνπζζσηθφ παηδαγσγηθφ πξφηππν, ε πξψηε αλαδεηθλχνληαο ηελ απζππαξμία ηεο 
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 Κ. Δελθκωςταντισ, Η παιδαγωγικι του Καντ,  ό.π., ςελ. 22. 

19
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παηδηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε δεχηεξε ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο ειεπζεξίαο 

πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζην παηδί, αθαηξψληαο ην δηθαίσκα ηεο απζεληίαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ απφ ηνλ παηδαγσγφ. Γηα ηελ Montessori,  ην παηρλίδη έρεη ηελ ίδηα αμία πνπ 

έρεη θαη γηα ηνλ Fröbel θαη απηή είλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν Piaget γηα λα 

επηζεκάλεη πσο ην παηρλίδη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηνλ 

ζπγθεξαζκφ ησλ αληηζέζεσλ κέζα ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ. O Kant δηαρσξίδεη σο 

γλσζηφλ ην παηρλίδη απν ηελ εξγαζία, ε θαιχηεξε ιχζε φκσο βξίζθεηαη κέζα απφ ηε 

ζχδεπμε αθνζίσζεο πνπ ελέρεη ε εξγαζία θαη ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ραξάο πνπ ελέρεη ην 

παηρλίδη, θαη ηάζζεηαη κε ην πιεπξφ ηνπ Nietzche πνπ παξαηεξεί πσο ηα παηδηά 

παίδνπλ , αιιά κε ζνβαξφ ηξφπν, θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζηφρνο, είλαη λα μαλαβξνχλ νη 

ελήιηθεο ηελ ζνβαξφηεηα πνπ δηέζεηαλ, φηαλ έπαηδαλ θη απηνί σο παηδηά
20

. 

Σν παηδί δελ κπνξεί λα δίλεη δηαηαγέο γηα επηηέιεζε πξάμεσλ, αλ δε κάζεη 

πξψηα λα εθηειεί ην ίδην ηηο πξάμεηο απηέο
21

. ηνλ Αηκίιην ν Rousseau αλαθέξεη πσο ν 

Πιάησλ,ζηελ Πνιηηεία, δηδάζθεη ηα παηδηά κέζσ παηρληδηψλ, ηξαγνπδηψλ, θαη 

επηρεηξεκάησλ. Γίλεηαη θαλεξή έηζη ε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο, πνπ 

είλαη ελ πξνθεηκέλσ αλάινγνο κε ηελ αγαπεκέλε αζρνιία ησλ παηδηψλ. Σν παηδί, αλ 

ζέινπκε λα κάζεη θάηη πεγαία, ζα πξέπεη λα δείρλεη ηελ ίδηα «δίςα» γηα γλψζε, φπσο 

δείρλεη γηα ην παηρλίδη. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί έλα θίλεηξν πνπ λα 

αθνξά ην παξφλ θαη ζα απνδψζεη άκεζνπο θαξπνχο θαη δε γίλεηαη γηα θάπνην καθξηλφ 

ζηφρν, θάηη πνπ ζπλήζσο απνζαξξχλεη ην παηδί δηφηη δελ θαηαλνεί ζε ηη απνζθνπεί ε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ππφθεηηαη. Μεγάιε ζεκαζία έρεη επίζεο, εθηφο απφ ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή ζην παξφλ θαη ε απνπζία θάζε ρξνληθνχ 

πεξηνξηζκνχ πνπ κπνξεί λα θνξηίζεη ηε κάζεζε κε άγρνο. Ο Rousseau δελ έδηλε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ρξφλν πνπ ρξεηαδφηαλ ν καζεηήο γηα λα αθνκνηψζεη ηηο 

γλψζεηο, αξθεί λα έρεη επηηεπρζεί ε ζσζηή αθνκνίσζε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη αθφκε θαη ζήκεξα ζεσξνχλ επηηπρία ηε 

γξήγνξε κάζεζε κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Δίλαη βέβαηα πξνθαλέο πσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε γξήγνξε εθκάζεζε ζπλνδεχεηαη απφ επηθαλεηαθή 

αθνκνίσζε αβέβαηε γλψζε, πξάγκα πνπ ήζειε λα απνθχγεη ν Rousseau
22

. 
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Παξάδεηγκα, ν Rousseau ππνζηεξίδεη πσο πξέπεη λα απνδερφκαζηε ηα θπζηθά ζηάδηα 

πνπ αθνινπζεί ε δηάπιαζε ελφο αλζξψπηλνπ φληνο θαη λα θεξφκαζηε αλάινγα ζην 

θαζέλα, δηαθνξεηηθά ζην παηδί θαη δηαθνξεηηθά φηαλ γίλεηαη άληξαο. Ο ζηφρνο είλαη 

λα γίλεη έιεγρνο ησλ παζψλ φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη φπνπ δελ παξεηζθξένπλ εμσγελείο 

παξάγνληεο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ αδχλαην
23

. 

 

1.3. Αςθενηία και καθήκον 

Μηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ ηνπ Κant  θαη ηνπ Rousseau ζε 

δεηήκαηα παηδαγσγηθήο, είλαη ε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο πνπ θξίλεη ν Κant ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο θιίζεο Rousseau. Ο Κant 

ππνζηεξίδεη πσο πέξα απφ ην λα ππνδεηθλχνπκε ζηα παηδηά φζα πξέπεη λα θάλνπλ, 

αλαδεηθλχνληαο κηα ελδερφκελε θιίζε πνπ έρνπλ ζ‟απηά ή αθφκα «δηακνξθψλνληαο» 

κηα θιίζε εθεί πνπ δελ ππάξρεη, είλαη σθειηκφηεξν λα εηζάγνπκε ηελ πξάμε ζηα 

πιαίζηα ηνπ θαζήθνληνο. Ο ιφγνο γη‟ απηή ηελ ηνπνζέηεζε, είλαη ε αληίιεςε ηνπ 

Κant πνπ ζέιεη ην θαζήθνλ λα ππεξηεξεί ηεο θιίζεο, δηφηη κηα πξάμε θαζήθνληνο 

πξέπεη λα γίλεηαη απηνζθνπφο
24

. Δπίζεο ν Κant, αλαθέξεη  ηελ πεξίπησζε ηνπ 

επαγγέικαηνο, πνπ κάιινλ ζα ραξαθηεξηδφηαλ «θνηλσθειήο εξγαζία» θαη φρη κηα 

πξάμε πνπ θαλείο απνιακβάλεη ελψ ηαπηφρξνλα ακείβεηαη γη‟ απηή. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ηξφπν ζθιεξφ θαη δχζθνιν λα αθνκνησζεί απφ ηα παηδηά θαη απηφ ην 

αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο ν Κant, αληηζέησο, ν Rousseau δηδάζθεη ηνλ Αηκίιην λα είλαη, 

θαη‟ αξρήλ, φζν ην δπλαηφηεξν πην απηάξθεο, θαη δεχηεξνλ λα αζρνιεζεί κε κηα 

εξγαζία πνπ ηθαλνπνηεί ηελ θιίζε ηνπ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα, παξαγσγηθή θαη 

ρξήζηκε γηα ην θνηλσληθφ ζπλφιν
25

. 

Σα θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ην παηδί ρσξίδνληαη θαηά ηνλ Κant ζε δχν 

θαηεγνξίεο : α) έλαληη θαζήθνληνο ηνπ εαπηνχ β) έλαληη θαζήθνληνο  ησλ άιισλ
26

. 

Σα θαζήθνληα έλαληη ηνπ εαπηνχ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη θαλείο αλ ζέιεη 
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λα ραξαθηεξίδεηαη αλψηεξν νλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη λα δηαηεξεί ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ ζε 

θάζε πεξίζηαζε θαη λα κελ εθπίπηεη ζην δσηθφ επίπεδν κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηνλ 

εγσηζηηθφ «εαπηφ» ηνπ. Σν θαζήθνλ έλαληη ζηνλ εαπηφ ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

δηάπιαζε ηνπ θαζήθνληνο έλαληη ησλ άιισλ. Ο ζεβαζκφο πξέπεη, ζε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, λα ζηξέθεηαη πξνο ηνλ «Άιιν», θάηη πνπ ην παηδί πξέπεη λα κάζεη δείρλνληαο 

ζπκπφληα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απηή είλαη αλαγθαία. Αλ θεξζεί εγσηζηηθά, πξέπεη 

πέξα απφ ηελ επίπιεμε -πνπ ζα θαηαιήγεη λα έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ άδηθε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ-, λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληίθεηηαη ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ αθφκε θαη ην ίδην δηαζέηεη σο άηνκν, γη‟ απηφ θαη  

νθείιεη λα ηα ζεβαζηεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Άιινπ»
27

.  

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ εζηθψλ θαλφλσλ πξέπεη λα γίλεη ζαθέο ζηα 

παηδηά φηη θάζε επεξγεηηθή πξάμε πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνηνχ γίλεη. Σν παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Κant, είλαη πσο 

έλαο νθεηιέηεο πξνθαλψο «νθείιεη» λα απνδψζεη ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη ζηνλ 

πηζησηή ηνπ θαη φρη ζε θάπνηνλ «ηξίην» πνπ είλαη θησρφο
28

.  Η επεξγεζία ζηνλ θησρφ 

πξέπεη ζπλεπψο λα γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο έρεη πξψηα απνπιεξψζεη ηα 

ρξέε ηνπ, θαη δίλεη ζηε ζπλέρεηα απφ ην πεξίζζεπκά ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην αίζζεκα 

πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζηα παηδηά, είλαη ην ζάξξνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ θαη ε  βνήζεηα ζηα δεηήκαηα ησλ άιισλ.  

Ο Κant δηεπθξηλίδεη ηη ζεκαίλεη «ηαπεηλνθξνζχλε» ππνζηεξίδνληαο πσο απηή 

έγθεηηαη ζηελ αληίιεςε πεξί θαησηεξφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο έλαληη ηνπ ζείνπ, 

θαη φρη ζε έλα ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο πνπ δηαθαηέρεη έλα αλζξψπηλν νλ έλαληη 

ησλ ππνινίπσλ. Θεσξεί έηζη πσο ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία αλαθέξεηαη ζην πξψην 

είδνο ηαπεηλφηεηαο-άζρεηα αλ απηή έρεη παξεξκελεπηεί- θαη ζπζηήλεη ηε δηδαρή ηνπ 

ζηα παηδηά, ψζηε λα ηνπο γίλεη ζαθέο πσο ππάξρεη ηζφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ πξέπεη θαλείο λα αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά,  αιιά νχηε θαη αιαδνληθά, 

δεκηνπξγψληαο θζφλν.Δλ θαηαθιείδη, ν Κant ππελζπκίδεη πσο απηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηδαρζεί είλαη ην αίζζεκα ηνπ παλαλζξψπηλνπ θαζήθνληνο, φπνπ 

θαζέλαο πξέπεη λα έρεη σο γλψκνλα ηελ αλχςσζε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο ζηελ 

νιφηεηά ηνπ. Δπίζεο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο καηαηφηεηαο ησλ πιηθψλ απνιαχζεσλ ζα 
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βνεζήζεη ζην λα κάζεη ην παηδί ην ζεκαληηθφηεξν  ίζσο κάζεκα ηεο δσήο ηνπ, πνπ 

είλαη ην πψο λα μεπεξλάεη ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Η ηειεπηαία ηνπ ζχζηαζε  έγθεηηαη 

ζην φηη ν απνινγηζκφο ηνπ βίνπ ελ γέλεη πξέπεη λα έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζηνλ 

απνινγηζκφ θάζε μερσξηζηήο εκέξαο. Η έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο έρεη εμαηξεηηθή 

ζεκαζία ζηελ δηάξζξσζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ Κant
29

. 

Η παηδαγσγηθή έρεη βαζηά ξίδα ζηελ εζηθή θαζψο ε εζηθή ζπληζηά ην 

εζσηεξηθφ ζεκέιηφ ηεο. Σν θαζήθνλ, κε ηελ αξλεηηθή ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελθνηλή 

αληίιεςε, λνείηαη σο θάηη θαηαλαγθαζηηθφ, αληηζηξέθεηαη κέζσ ηεο νπηηθήο ηνπ Κant 

ζε φξγαλν απηνλνκίαο θαη ειεπζεξίαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζηθνχ λφκνπ. Ο E. 

Fromm σζηφζν, παξαηεξεί ηε δηάθξηζε κεηαμχ θαζήθνληνο θαη ππνρξέσζεο, κε ην 

πξψην λα είλαη ην ρξένο απέλαληη ζε κηα αλψηεξε απζεληία θαη ην δεχηεξν λα είλαη ε 

απζφξκεηε αληαπφθξηζε κπξνζηά ζε φ,ηη αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο. Δπζχλε ηνπ 

παηδαγσγνχ είλαη λα δηακνξθψλεη ην παηδί κε  γλψκνλα έλα «πγηέο» εζηθφ πξφηππν 

πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζηε δσή θαη λα απνκαθξχλεη ηπρφλ 

δπζθνιίεο
30

. O Rousseau ζέηεη ηελ θαινζχλε σο ην πξσηαξρηθφ θαζήθνλ πξνο φινπο 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ηδηφηεηαο
31

. Σα παηδηά δελ κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο, φζν θη αλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα ηνπο ηε 

δηδάμεη, επηζεκαίλεη ν Rousseau. Χο εθ ηνχηνπ είλαη αδχλαηε ε εθινγίθεπζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ θαζήθνληνο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ηα παηδηά, θαζψο απηά δελ 

έρνπλ αθφκα δηακνξθψζεη πιήξσο ηελ έιινγε ηθαλφηεηά ηνπο. Έηζη φπνηνο κηιάεη 

ζηα παηδηά πξψηα γηα ηα θαζήθνληα θαη κεηά γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο, βξίζθεηαη ζε 

ιάζνο δξφκν. Η δχλακε είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ην ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ, ν 

νξζφο ιφγνο είλαη γηα ηνπο ελήιηθεο
32

. 

Καηά ηνλ Κant ε ζξεζθεία είλαη «ν λφκνο κέζα καο»
33

 πνπ κπνξεί λα 

εθθξαζηεί σο «εθαξκνζκέλε εζηθή αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ηνπ Θενχ»
34

, ηνλ νπνίν ν 

Κant απνθαιεί «ζπλείδεζε»
35

.  Πέξα απφ ην ηππηθφ πνπ επηηάζζεη ε ζξεζθεία, 

νθείινπκε λα πξάηηνπκε θαη αλάινγα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θάζε ζχλδεζε, 
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επηθνηλσλία ή αίηεζε ράξηηνο ζεσξείηαη θελή λνήκαηνο
36

. Ο θπζηθφο λφκνο απνηειεί 

ηελ εμσηεξηθή πξνβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ζείνπ λφκνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απζαίξεηνο. Ο Κant ηάζζεηαη ππέξ ηεο αλεμηζξεζθείαο, θαζψο έρεη 

αληηιεθζεί πσο φιεο νη ζξεζθείεο εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ , ηε ιαηξεία ηνπ ελφο 

ζενχ. Γελ έρνπλ ζεκαζία ζπλεπψο, ηα επηκέξνπο ηειεηνπξγηθά πνπ ε θάζε ζξεζθεία 

αθνινπζεί, θαζψο απηά είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα δηδαρζνχλ αξρηθά, είλαη ε ζχλδεζε θαη 

ε ζπλχπαξμε ηνπ θαινχ κε ην θαθφ θαη ην πψο απηή εκθαλίδεηαη ζηε θχζε. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν ξφινο ηεο „απζεληίαο‟ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη απηφο ηνπ νδεγνχ 

θαη φρη ηνπ πξνζειπηηζηή. Γηα ηνλ Κant, ν νπνίνο  εθθξάδεη εδψ ην πλεχκα ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ, ε ζξεζθεία ιεηηνπξγεί σο νδεγφο πνπ θαηεπζχλεη ηνπο αλζξψπνπο 

πξνο ηελ πεγή ηεο εζηθφηεηαο πξάγκα πνπ δελ ιεηηνπξγεί αληηζηφθσο, θαη απηή είλαη 

κηα άπνςε πνπ ζπκκεξίδεηαη θαη ν Rousseau
37

. 

Χζηφζν, ε  αγσγή ηνπ Κant δηαηεξεί ηε ζξεζθεία θαη ηε ρξεζηκνπνηεί σο 

εθαιηήξην γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ κε επξείο πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο πνπ ζέβνληαη 

ην πλεχκα ηεο αλεμηζξεζθείαο. Όκσο πέξα απφ ηελ αηνκηθή δηάζηαζε πνπ είρε ε 

αγσγή γηα ηνλ Rousseau, ν Κant πξνζδίδεη θαη κηα θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ 

θηλεηνπνηεί ηνλ άλζξσπν λα δξάζεη ππέξ ηεο αηνκηθήο ηνπ ειεπζεξίαο αιιά θαη ππέξ 

ηεο ειεπζεξίαο ησλ άιισλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ο λενθαληηαλφο Paul 

Natorp, επηζεκαίλεη ηελ αιιειεπίδξαζε θνηλσλίαο θαη αγσγήο θαη πξνηείλεη ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ λνεζηαξρηθνχ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Herbart πνπ 

θαιιηεξγνχζε ηνλ δαζθαινθεληξηζκφ. Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο θηιειεχζεξεο 

εθπαίδεπζεο, ν  Γεικνχδνο, ζεσξεί πσο παξαηεξείηαη ηαχηηζε κεηαμχ απζππαξμίαο 

θαη απηνλνκίαο
38

. 

Ο Κant αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ηνπ Rousseau σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο αγσγήο, απνθεχγνληαο λα δηδάμεη ηελ δνγκαηηθή  ζενινγία ζην καζεηή 

ηνπ θαηά ηα πξψηα ειηθηαθά ζηάδηα. Σν θάλεη απηφ γηαηί ζεσξεί πσο ην παηδί  έρεη 

αθφκα κηα πνιχ πξψηκε «γεχζε» ηεο δχλακεο ησλ αηζζήζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

άζθνπν λα πεξηκέλεη θαλείο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί πεξί ησλ κε 
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αηζζεηψλ ελλνηψλ, φπσο απηή ηνπ Θενχ. Καη‟ επέθηαζε, ν Κant δηαθεξχζζεη ηελ 

αλεμηζξεζθεία, φπσο θαη ν Rousseau, ν νπνίνο ζπζηήλεη  λα αθεζεί ην παηδί ειεχζεξν 

ζε κεγαιχηεξε ειηθία γηα λα απνθαζίζεη αλ ζα ελζηεξληζηεί κία απφ ηηο γλσζηέο 

ζξεζθείεο, αθνχ πξψηα έρεη εμεξεπλήζεη ην δφγκα θαζεκίαο, νχησο ή άιισο, φιεο νη 

ζξεζθείεο έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο ην ίδην κήλπκα, ηελ αγάπε ζηνλ Θεφ θαη ζην 

ζπλάλζξσπν
39

. 

 

1.4. Η παιδαγυγική διάζηαζη ηηρ αςθενηίαρ 

Ιδησηηθή θαη δεκφζηα αγσγή ζπλδπάδνληαη άξηζηα θαηά ηνλ Kant κφλν ζηα 

πιαίζηα ησλ παηδαγσγηθψλ ηδξπκάησλ γηαηί έηζη επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

ηαπηφρξνλε εζηθή δηακφξθσζε. Γπζηπρψο, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ελφο ηέηνηνπ 

ζεζκνχ δελ επηηξέπεη ηελ εμάπισζή ηνπ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζπλήζσο κφλν 

νηθνλνκηθά εχξσζηνη καζεηέο επσθεινχληαη απφ απηφ. Ο Κant αλαγλσξίδεη πσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηδησηηθήο αγσγήο, ε απζεληία κνηξάδεηαη θαη‟ αλάγθε κεηαμχ γνλέα 

θαη νηθνδηδαζθάινπ. Απηφ έρεη σο αληίθηππν ην παηδί λα αλαγθάδεηαη λα πηνζεηήζεη 

έλα δηπιφ ηξφπν δξάζεο πνπ λα ππαθνχεη ζε δχν, ελίνηε δηαθνξεηηθέο, ζειήζεηο, γη‟ 

απηφ θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο γνλείο λα μεθαζαξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο, δείρλνληαο ζην 

παηδί πσο ν δάζθαινο είλαη ε απζεληία ζηελ νπνία νθείινπλ λα ππαθνχζνπλ. Έλα 

απφ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο αγσγήο είλαη θαη απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εμηζνξξφπεζεο ππαθνήο θαη ειεπζεξίαο  πνπ ζα έρεη  ην παηδί, ψζηε 

λα ηνπ δίλεηαη ην κάζεκα ηεο ππνκνλήο θαη ηεο αλαγθαίαο ζηέξεζεο κε γλψκνλα ην 

κέηξν. Παξφιεο ηηο ζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη, ην παηδί ζα πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο πνπ ηνπ δηαηίζεηαη κεηαμχ δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο αγσγήο. Απφ ηε κία ε δεκφζηα αγσγή είλαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα 

λα δηδαρζεί ην παηδί ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, θαη απηφ γηαηί εθεί ζα ηεζεί 

αληηκέησπν απφ λσξίο κε ηελ ειεπζεξία θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ άιισλ. Σίπνηα δε ζα 

ηνπ ραξηζηεί αιιά απελαληίαο ζα πξέπεη λα απνδείμεη κε ηελ αμία ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ γηα απηνπξαγκάησζε. Απφ ηελ άιιε ζχκθσλα κε ηνλ Κant, ν νηθνδηδάζθαινο 

είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνλ ζρνιηθφ δάζθαιν θαη απηφ γηαηί ν πξψηνο είλαη ν 

θαζνδεγεηήο ηνπ παηδηνχ ζηε δσή, ελψ ν δεχηεξνο απιά απηφο πνπ ηνπ παξέρεη κηα 
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πνζφηεηα γλψζεο. πλεπψο ε αληίθαζε ζηα ιεγφκελα ηνπ Κant βξίζθεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ε δεκφζηα αγσγή  παξνπζηάδεηαη σο αλψηεξε ηεο ηδησηηθήο. Πξνθχπηεη 

έηζη ην εξψηεκα: Πψο είλαη δπλαηφλ έλα ζχζηεκα (δεκφζηα αγσγή) κε θαηψηεξα 

φξγαλα (δάζθαινη) λα παξάγεη αλψηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε έλα ζχζηεκα 

(ηδησηηθή αγσγή)  πνπ ιεηηνπξγεί κε αλψηεξα φξγαλα (νηθνδηδάζθαινη); 

Η αγσγή θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή, δειαδή λα 

κελ πξνζηίζεηαη ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηίπνηα πέξα απ‟ φ,ηη επηηάζζεη ε θχζε. 

Η κφλε ηέρλε πνπ επηηξέπεη ν Κant ζ‟ απηφ ην ζηάδην είλαη ε ζθιεξαγσγία. Οη γνλείο 

νθείινπλ λα ζπκπαξαζηέθνληαη ζην παηδί κε κέηξν. Μηα ππεξβνιηθή θξνληίδα ζε 

θάζε κηθξνελφριεζε ηνπ παηδηνχ ζα πξνμελήζεη ακέζσο ηε δεκηνπξγία ηεο 

αληίιεςεο ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη κε ην θιάκα ηνπ ην παηδί έλαληη ησλ γνλέσλ. Ο  Κant 

ζρνιηάδεη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ησλ αξηζηνθξαηψλ κεγαιψλνπλ πην 

αμηνπξεπψο θαζψο νη γνλείο δηαηεξνχλ κηα απφζηαζε απφ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. 

Αληηζέησο, ηα παηδηά ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ κεγαιψλνπλ κε κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή ακεζφηεηα κε ηνπο γνλείο λα εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

απεξηφξηζηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί επηβάιεη ηε ζέιεζε ηνπ ζηνπο γνλείο 

βξίζθνληαο πσο ζηα παξάπνλά ηνπ έγθεηηαη ην αδχλαην ηνπο ζεκείν, ν αγψλαο είλαη 

ρακέλνο, θαζψο ε  ζέιεζε έρεη δηαθζαξεί θαη έρεη γίλεη δεζπνηηθή.  Η ζηάζε ηνπ 

γνλέα πξέπεη λα είλαη ακείιηθηε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ δηαβιέπεη ηελ ηάζε κηαο 

«δεζπνηηθήο ζέιεζεο», ψζηε λα κε θηάζεη ζην ζεκείν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ηηκσξία, θάηη πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξάζπηζε εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ ηεο 

ιαλζαζκέλεο ζηάζεο ηνπ. Η ηηκσξία ζην ζηάδην απηφ δε ζα επηθέξεη αλακφξθσζε 

αιιά κάιινλ ζα εληζρχζεη ην πείζκα ηνπ παηδηνχ. 

Γηα ηνλ ηνπ Rousseau ε εθπαίδεπζε ζπλίζηαηαη ζηελ απιή παξαθνινχζεζε 

ηνπ παηδηνχ, εηδηθά θαηά ηα πξψηα ζηάδηα πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ν δάζθαινο δελ 

επεκβαίλεη ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο. Πξφθεηηαη γηα κηα αθαηξεηηθήο κνξθήο εθπαηδεπηηθή κέζνδν, ηελ νπνία, 

φπσο θαίλεηαη, αθνινχζεζε θαη ν Κant. Η επέκβαζε ζπλεπψο ηεο απζεληίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη αλαγθαία κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Σα φξηα ηεο 

δξάζεο ηνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία είλαη απηά πνπ ζέηεη ε ίδηα ε θχζε, θαζψο απηή 

είλαη ε θαηεμνρήλ «απζεληία» αξκφδηα γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ. πλάγεηαη εθ ησλ 

αλσηέξσ πσο ε παξνπζία ηνπ δαζθάινπ είλαη βνεζεηηθή θαη πάληνηε ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο θχζεο. Η επαλάζηαζε ηνπ Rousseau είλαη ε απνδνρή ηνπ παηδηνχ σο  
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επίθεληξν θαη φρη σο παζεηηθφ απνδέθηε ηεο εθπαίδεπζεο. Πέξαλ απηνχ, ηα βηβιία, 

ζχκθσλα κε ηνλ Rousseau, δπζρεξαίλνπλ ηε θπζηθή πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπ παηδηνχ, 

ε νπνία έρεη σο εξγαιεία ηα ίδηα ηα φξγαλα ηεο αληίιεςεο κε ηα νπνία είλαη 

εθνδηαζκέλν ην παηδί. Σα κφλα βηβιία πνπ ζπζηήλεη ν Rousseau είλαη απηά πνπ 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο εκπεηξίαο, ηεο ζθιεξαγσγίαο θαη ηεο επηβίσζεο, 

φπσο ν «Ρνβηλζώλαο Κξνύζνο»
40

. 

Σν παηδί πξέπεη λα ληψζεη ηηο ειιείςεηο ηνπ αιιά λα κελ ην θάλνπκε  ππνθέξεη 

απ‟ απηέο. Θα πξέπεη λα ην πξνζέρνπκε φηαλ πάεη λα θάλεη θάηη ιάζνο θαη λα βξεζεί 

ζε θίλδπλν αιιά φρη λα ηνπ ππαγνξεχνπκε ηη ζα θάλεη. Όζνλ αθνξά ηελ εμνπζία θαη 

ηνλ έιεγρν ην παηδί δελ πξέπεη λα ζεσξεί πσο έρνπκε δηθαηνδνζία πάλσ ηνπ θαη φηη 

πξνζπαζνχκε λα ηνπ επηβιεζνχκε. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα αληηιεθζεί, είλαη πσο 

εκείο έρνπκε ηε δχλακε θαη άξα ηνπ είκαζηε αλαγθαίνη ζε φ,ηη ζειήζεη. Σν παηδί 

πξέπεη λα ζεσξεί πσο απηφ έρεη ηνλ έιεγρν ελψ λα ηνλ έρνπκε εκείο. Η κέζνδνο πνπ 

δελ έρνπλ δνθηκάζεη θαηά ηνλ Rousseau νη παηδαγσγνί, είλαη κηα «εληφο πιαηζίσλ 

ειεπζεξία»
41

. 

Η απνζηνιή ηνπ δαζθάινπ είλαη ην λα θαηαθέξεη  κέζσ ηεο ζπδήηεζεο λα 

θαηεπζχλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή απφ ηηο αζήκαληεο ιεπηνκέξεηεο ζηα 

νπζηαζηηθά  πξαγκάηα, πνπ κειινληηθά ζα ηνπ ρξεηαζηνχλ. Ο καζεηήο ηνπ Rousseau 

δνπιεχεη σο ρσξηθφο θαη ζθέθηεηαη σο θηιφζνθνο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ε ζσκαηηθή 

εξγαζία ιεηηνπξγεί σο ραιάξσζε απφ ηελ πλεπκαηηθή εξγαζία θαη αληηζηξφθσο
42

. Ο 

καζεηήο ηνπ Rousseau δελ εμαξηάηαη απφ θακία εμνπζία θαζψο έρεη κεγαιψζεη κε 

δάζθαιν ηε θχζε. πλεπψο ε απζεληία ησλ δαζθάισλ-ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνλφηεηα 

απηψλ, ηελ νπνία  ν Rousseau αλαθέξεη σο αηπρή - δελ έρεη θακία επίδξαζε πάλσ ζ‟ 

έλα λέν άλζξσπν πνπ έρεη κάζεη λα έρεη σο θχξην γλψκνλα ηε θσλή ηεο ζπλείδεζήο 

ηνπ
43

. 

 

 

 

                                                           

40
 Βλ. ςχετικά, Κ. Δελθκωςταντισ, Η παιδαγωγικι του Καντ, ό.π.,  ςελ. 61. 

41
 J. J. Rousseau, Αιμίλιοσ ι περί αγωγισ, ό.π., ςς. 55-56, 58, 63, 97. 

42
Ό.π., ςς. 175, 189. 

43
 Ό.π., ςελ. 248. 
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1.5. H παιδαγυγική αςθενηία και ηα είδη ηηρ αγυγήρ 

Ο Κant ζηελ εηζαγσγή ηνπ δνθηκίνπ ηνπ παξαζέηεη ηνλ  γεληθφ νξηζκφ ηεο 

αγσγήο, ζεκεηψλνληαο πσο απηή είλαη αλαγθαία κφλν ζηνλ άλζξσπν: «Ο άλζξσπνο 

είλαη ην κνλαδηθφ πιάζκα πνπ πξέπεη λα δηαπαηδαγσγείηαη
44

. Με ηνλ φξν «αγσγή» 

ελλννχκε δειαδή ηε θξνληίδα (πεξηπνίεζε, ζπληήξεζε), ηελ πεηζαξρία (αλαηξνθή) 

θαη ηελ εθπαίδεπζε, ζπλνδεπφκελε απφ κφξθσζε. χκθσλα κε απηά ν άλζξσπνο 

είλαη βξέθνο, ηξφθηκνο θαη καζεηεπφκελνο»
45

. Με γλψκνλα απηφλ ηνλ νξηζκφ ε 

αγσγή πνπ παξερφηαλ ζηα ρξφληα ηνπ Κant δε βνεζνχζε ηνλ άλζξσπν λα επηηχρεη 

ηνπο  ζθνπνχο χπαξμήο  ηνπ. Ο Κant ζεσξεί πσο πξέπεη λα ππάξρεη νκνηνκνξθία γηα 

λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα αδξάμνπλ απφ θνηλνχ ηελ κνξθή ηεο ηειεηφηεηαο θαη 

απηφ αθνξά ην αλζξψπηλν γέλνο θαη φρη κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. Χο εθ ηνχηνπ ε 

αγσγή ζα ηειεηνπνηεζεί, πηζηεχεη ν Κant, κέζα απ ηε δχκσζε πνπ ζα επηθέξεη ε 

δηαδνρή ησλ γελεψλ. Η γλψζε ησλ παιαηψλ γελεψλ ζα νδεγήζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ ζεηηθψλ θαηαβνιψλ ηνπ αλζξψπνπ κε ζηφρν λα νδεγεζεί ν άλζξσπνο ζε δξάζε 

θαζψο ν Κant είλαη ππέξ ηνπ «θαινχ»
46

. Η αγσγή πξέπεη λα έρεη κειινληηθνχο 

ζηφρνπο αλψηεξνπο ηεο θάιπςεο ησλ παξνπζψλ αηειψλ ζπλζεθψλ ηνπ λένπ, ελψ 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ηειεηφηεηα
47

. Η νηθνγέλεηα θαη ην θξάηνο είλαη ππεχζπλα γηα 

ηα φπνηα ζθάικαηα ηεο ησξηλήο εθπαίδεπζεο, γηαηί δξνπλ κε εγσηζηηθά θξηηήξηα κε 

πξψην ηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ πνπ ζπγθξνηνχλ έθαζηα, ε κελ νηθνγέλεηα ηε 

δηαηψληζε ηεο, ην δε θξάηνο ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ. Δθ πξψηεο φςεσο νη 

ζηφρνη ησλ αλσηέξσ θνξέσλ κνηάδνπλ εζηθνί, σζηφζν ην ιάζνο έγθεηηαη ζην φηη ν 

θαζέλαο ηνπο δε «βιέπεη» πέξα απφ ην επηκέξνπο ζχλνιν πνπ ζπγθξνηεί, δε βιέπεη ην 

«θνζκνπνιηηηθφ πιαίζην».  

  Η «παηδαγσγηθή»  ή «δηδαζθαιία ηεο αγσγήο», φπσο ηελ απνθαιεί ν Κant, 

ρσξίδεηαη ζε θπζηθή αγσγή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε θξνληίδα πνπ ιακβάλνπλ 

                                                           

44
 Βλ. J. J. Rousseau, Αιμίλιοσ ι περί αγωγισ, ό.π., ςελ. 5: O Ρουςςϊ ςυμφωνεί με τθν άποψθ αυτι 

λζγοντασ πωσ ςφμφωνα με τισ παροφςεσ ςυνκικεσ αν ο άνκρωποσ  αφεκεί μόνοσ του απ’ τθ ςτιγμι 
τθσ γζννθςισ του κα γίνει πικανότατα ζνα τζρασ πζρα απο κάκε άλλο. Σα φυτά, προςκζτει, 
φτιάχνονται με τθν καλλιζργεια, ενϊ ο άνκρωποσ με τθν εκπαίδευςθ. Η εκπαίδευςθ προζρχεται από 
τθ φφςθ, τουσ ανκρϊπουσ και τα πράγματα, ενϊ το δϊρο τθσ είναι θ κάλυψθ των φυςικϊν αναγκϊν 
του ανκρϊπου, γιατί χρειαηόμαςτε δφναμθ, βοικεια και λογικι.  
45

 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., ςελ. 19. 
46

Βλ. Ό.π.,  ςς. 26-27: Ο Καντ είναι υπζρ τθσ άποψθσ, που κζλει τον άνκρωπο ωσ δθμιοφργθμα του 
Θεοφ με εγγενι τάςθ προσ το «Καλό». 
47

 Ό.π.,  ςς. 20,24. 
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άλζξσπνη αιιά θαη ηα δψα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο θαη ζε  πξαθηηθή ή εζηθή 

αγσγή
48

, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε κφξθσζε θαη ζηνλ ειεχζεξν ηξφπν δσήο πνπ ζα 

ήηαλ θαιφ λα αθνινπζεί ν άλζξσπνο. Μέζσ ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ αγσγήο 

επηηπγράλεηαη ε δηάπιαζε  ηεο λέαο πξνζσπηθφηεηαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ηάζεο γηα 

απηνλνκία, ε αλάπηπμε ηνπ ελζηίθηνπ ηεο απηνζπληήξεζεο  θαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

αηζζήκαηνο πσο ην άηνκν, παξά ηελ απηνεθηίκεζε πνπ είλαη θαιφ λα έρεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, είλαη παξάιιεια θαη κέξνο ηεο θνηλσλίαο. Η πξαθηηθή θαη εζηθή κφξθσζε 

ρσξίδεηαη ζε ηξείο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: α) ζρνιαζηηθή- κεραληθή κφξθσζε β) 

εκπξάγκαηε γ) εζηθή. Η ζρνιαζηηθή κφξθσζε είλαη «πξψηκε θαη πξψηε»
49

 

αζρνιείηαη κε ηε κεηάδνζε θαη  αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ 

δηδαθηηθή, παξέρνληαο ηηο γλψζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

ηελ αλάδεημε ηεο  πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο. Η εκπξάγκαηε κφξθσζε αλαθέξεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επθπΐαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηηο δεμηφηεηεο θαη απνηειεί νπζηαζηηθά 

ηελ δχλακε πξνβνιήο απηψλ. Η επθπΐα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηνκηθή αμία παξάγεη 

ηε δεκφζηα αμία, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ λένπ αηφκνπ λα ειέγρεη θξηηηθά ηνλ 

εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηελ θνηλσλία. Σέινο, ε εζηθή κφξθσζε αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο εζηθφηεηαο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ ζην επξχηεξν δπλαηφ πιαίζην, πνπ είλαη απηφ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, ε 

νπνία  πξαγκαηνπνηείηαη φςηκα θαη απαηηεί κεγάιε πξνζνρή
50

. 

Έλαο πξψηνο ηξφπνο δηδαρήο ηεο γξαθήο ζα ήηαλ λα ζέιμνπκε ηα παηδηά πξνο 

ηε κάζεζε ηνπ αιθαβήηνπ. Παξαηεξψληαο κηα νξηζκέλε αλάγθε ηνπ παηδηνχ, φπσο ε 

πείλα, ν γνλέαο κπνξεί λα αλαθαιχςεη κηα βάζε ψζηε λα κάζεη ζην παηδί λα εμεγεί 

θαιχηεξα απηή ηνπ ηελ αλάγθε, ν Κant ιέεη κε κηα δσγξαθηά θαη πάλσ ζ‟απηήλ λα 

ηνπ πξνζζέζεη ηε γλψζε ελ πξνθεηκέλσ ηελ πξφζζεζε ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο ηνπ 

απεηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ην παηδί ζπλδέεη απηφκαηα ηε 

δηθή ηνπ εηθφλα, ηε δσγξαθηά, θαη  ηελ επηζπκία, ηελ πείλα κε έλα  πνιχ ηζρπξφ 

δεζκφ –κλήκε θαη ζπλαίζζεκα- θαη κε έλα επηπιένλ εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην 

                                                           

48
 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ςελ.  41. Ο Καντ με τον όρο «πρακτικό» αναφζρεται ςε ό,τι ςχετίηεται 

με τθν ελευκερία.  
49

 το ίδιο ςελ. 41. 
50

Βλ. Ό.π., ςελ. 42. 



 35 

γξάκκα, καζαίλνληαο έηζη κε ηελ ειάρηζηε βνήζεηα έλαλ επαξθή ηξφπν 

επηθνηλσλίαο
51

. 

Ο Κant ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε, φηη ε ηέρλε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφ πάζρεη απφ κηα γελεηηθή αλσκαιία. Αληηηάζζεηαη δε ζηε  ρξήζε 

ηερλεηψλ κεραληζκψλ ππνζηεξίδνληαο πσο ε θχζε αθφκα θαη ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε 

ζα πξνλνήζεη ψζηε ην παηδί λα αλαπηπρζεί θαη λα βξεη ηξφπν ιεηηνπξγίαο παξ‟ φιε ηε 

βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ. Πξέπεη λα αθήζνπκε ην παηδί λα παιέςεη κε ηα 

ειαηηψκαηα  ηνπ θαη λα αληηπαξέιζεη κφλν ηνπ ηηο δπζθνιίεο, έηζη ψζηε λα 

ζθιεξαγσγεζεί 
52

. 

  Μεγάιε ζεκαζία δίλεη ν Κant ζηε δηακφξθσζε ησλ ζεκειίσλ πνπ ζα 

ζσξαθίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηε ζηηγκή πνπ ε γλψζε ηνπ θχινπ ηνπ ζα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ παζψλ
53

. Καζψο ην παηδί πιεζηάδεη  ζηελ εθεβεία, 

αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηε δηάθξηζε ησλ θχισλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ηε γέλλεζε 

εξσηεκάησλ γηα έλα δήηεκα πνπ φπσο θαίλεηαη ε θχζε, έλεθα ηεο εζηθφηεηαο ηεο, 

έρεη δηαιέμεη λα θξχςεη. Ο λένο δηεξσηάηαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ, αιιά θαη 

γηα πην πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν 

Κant πηνζεηεί ηελ ηαθηηθή ηνπ Rousseau, πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη ν παηδαγσγφο ή ν 

γνλέαο νθείιεη λα πξνζηαηεχζεη ην παηδί απφ κηα πξφσξε γλψζε πνπ κπνξεί λα ην 

δηαθζείξεη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα απνθχγεη ηελ αλαθνξά ζην ζέκα κε κηα 

θξάζε πνπ ζα θνβίζεη ή ζα ιππήζεη ην παηδί, έηζη ψζηε λα ηνπ δεκηνπξγήζεη έλα 

αίζζεκα απνζηξνθήο
54

. Γηα λα «ρηηζηεί» έλαο πγηήο γάκνο ζηελ ελήιηθε δσή, ν λένο 

πξέπεη λα θνπηάζεη αλ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη θάηη «πςειφ» θαη απηφ ζα γίλεη απφ ηε 

                                                           

51
 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ , υποςθμ. 34, ό.π.,  ςελ. 51. 

52
 Ό.π., ς. 52, Φαίνεται πωσ ο Καντ ενςτερνίηεται εδϊ άλλθ μια άποψθ του Ρουςςϊ , ο οποίοσ 

αναφζρει πωσ οι τεχνθτοί μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται για το μεγάλωμα των δζντρων ςε 
οριηόντια ςτάςθ, απ’ τθν ςτιγμι που αφαιροφνται το δζντρο ακολουκεί τθ φυςικι του κάκετθ 
πορεία. J.J. Rousseau, Αιμίλιοσ ι περί αγωγισ, ό.π., ςελ. 6. 
53

Άποψθ που ςυμμερίηεται και ο Ρουςςϊ, Βλ. J. J. Rousseau, Αιμίλιοσ ι περί αγωγισ, ό.π., ςελ. 16.  
54

Ο Ρουςςϊ αναφζρει το παράδειγμα μιασ γυναίκασ,  που όταν το παιδί τθ ρωτάει «πϊσ γεννιοφνται 
τα παιδιά;» , εκείνθ του απαντάει «μζςα από τον πόνο τθσ μάνασ». Κατ’ αυτό τον τρόπο ςτρζφει τθν 
προςοχι  προσ το αποτζλεςμα και όχι ωσ προσ τθν αιτία. Αφοφ το αποτζλεςμα είναι κάτι επίπονο, 
χάνεται  και το κίνθτρο για να το επιδιϊξει κανείσ. Ο Ρουςςϊ φαίνεται να επθρζαςε τον Καντ ςτθ 
ςυγγραφι του Περί Παιδαγωγικισ  περιςςότερο απ’ ότι ο Block. βλ. Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., 
ςελ. 44, υποςθμ. 30: «Ο Καντ γνϊριηε καλά τα ζργα του Ρουςςϊ. Ο Αιμίλιοσ κα μποροφςε να 
κεωρθκεί ςαν βάςθ των παραδόςεων  του Καντ Περί Παιδαγωγικισ και όχι το βιβλίο του Block (βλ. 
άνω ςθμ. 1).  
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ζηηγκή πνπ ζα έρεη απνηάμεη ηα πάζε ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπο ζα έρεη πάξεη ν ζεβαζκφο 

γηα ην άιιν θχιν. 

ρεηηθά κε ηελ εζηθή θαιιηέξγεηα ν Κant ηελ αληηκεησπίδεη κε κεγάιε 

ζνβαξφηεηα θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην λα βαζηζηεί απηή ζε θαλφλεο, ψζηε ην 

παηδί λα αληηιεθζεί γηα πνην ιφγν πξέπεη λα θεξζεί αλάινγα θαη έηζη λα αληηιεθζεί 

ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο δηθήο ηνπ ελδερνκέλσο εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξάο , αιιά θαη 

ηεο ζεηηθήο πξφζεζεο ησλ γνλέσλ. Σα αμηψκαηα απηά πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη 

έρνληαο ζην λνπ πςειέο αλζξψπηλεο αμίεο θαη λα δηδάζθνληαη απφ κηθξή ειηθία κε 

επγεληθφ ηξφπν. Η δηάθξηζε θαινχ θαη θαθνχ θαη ε αξγή θαη κεζνδηθή εζηθή 

δηάπιαζε  πξέπεη λα γίλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο αξκφδεη θαη λα κελ ζπλδένληαη 

κε ηελ πεηζαξρεία ή ηελ ηηκσξία, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε άιιν κνξθσηηθφ πιαίζην. 

Αληηζέησο αλ επηδηψθνπκε λα ην εθπαηδεχζνπκε πεξηκέλνληαο λα ηεξήζεη «ηπθιή» 

πεηζαξρεία, ην πηζαλφηεξν είλαη λα ζηακαηήζεη λα θέξεηαη αλάινγα κε ηελ πξψηε 

επθαηξία πνπ ζα αληηιεθζεί πσο δελ παξαηεξείηαη.. 

  Σν πξψην βήκα πξνο ηε ζσζηή εζηθή δηακφξθσζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ραξαθηήξα πνπ λα ελεξγεί έρνληαο αθνκνηψζεη ηα εζηθά αμηψκαηα κε ηξφπν πνπ λα 

κελ ππάξρεη αληίξξεζε ζε απηφ, αιιά ζα λα αθνινπζεί κηα έκθπηε θιίζε ηνπ θαη 

πξνδηάζεζή ηνπ
55

. Η εζηθή ζηα παηδηά πξέπεη, φκσο, λα γίλεηαη ζαλ κηθξνγξαθία 

απηήο πνπ ζα αθνινπζνχζε θαλείο κε έλαλ ελήιηθν πνιίηε, δηφηη δελ πξέπεη λα 

μερλάκε πσο είκαζηε ζηε θάζε δηάπιαζεεο ελφο παηδηνχ θαη φρη ελφο ψξηκνπ πνιίηε. 

  Δπηρεηξψληαο ηελ αλάιπζε ηεο πξαθηηθήο αγσγήο, ν Κant ηε δηαρσξίδεη ζε ηξείο 

ηνκείο: α) δεμηφηεηα β) θνζκηθή επθπΐα γ) εζηθφηεηα
56

. ρεηηθά κε ηελ πξψηε, πξέπεη 

λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ αθνκνίσζε ηεο γλψζεο ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε 

πεξίπησζε ζηείξαο θαη ξερήο εθκάζεζεο ηνπ πξνο δηδαζθαιία αληηθεηκέλνπ, πνπ ζα 

νδεγήζεη ζε κηα ςεπδαίζζεζε ηθαλφηεηαο θαη ηαιέληνπ ζην παηδί. ηε δεχηεξε 

βαζκίδα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνζκηθή επθπΐα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ηαιέληνπ πνπ ην παηδί θαηέρεη πιένλ κέζα απφ ηε δηεξγαζία ηεο πξψηεο βαζκίδαο. 

Δδψ ην παηδί πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπ κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα 

έρεη ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ζα ήηαλ ζθφπηκν λα  ζπλδπάδεη ην 
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αηνκηθφ κε ην ζπιινγηθφ φθεινο
57

. Όζνλ αθνξά ην αηνκηθή παξνπζία, ν Κant 

ππνζηεξίδεη πσο ε  εμσηεξηθή εηθφλα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επγέλεηα αιιά 

ηαπηφρξνλα πξέπεη θαλείο λα δηαθξίλεη ην εζηθφ πνηφλ ησλ άιισλ θαη λα 

πξνθπιάζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ελδερφκελεο θαθέο πξνζέζεηο, θαζηζηψληαο ησλ 

ραξαθηήξα ηνπ ζε έλα βαζκφ αλεμηρλίαζην. Απηή ε «ηέρλε» , φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζπνίεζε θαη ηελ απφθξπςε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη φρη ηελ 

εμαπάηεζε. Σαπηνρξφλσο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε κεζφηεηα, αθνχ θαλείο πξέπεη λα 

είλαη ηνικεξφο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη λα κελ εμάπηεηαη ελζηηθησδψο, αιιά νχηε θαη 

λα παξακέλεη απαζήο. Σν «θιεηδί» γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο 

είλαη ε ελεξγεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο δξαζηήξηνο ηχπνο αλζξψπνπ αλαθέξεηαη σο 

“strenuous” ζην πξσηφηππo ζπγθξαηεί ηελ αςηζπκία ηνπ θαη παξ‟ φια απηά βξίζθεη 

απφιαπζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ  «πγηψλ επηζπκίσλ» ηνπ. Σν ηξίην θαη ζεκαληηθφηεξν 

ίζσο κέξνο ηεο πξαθηηθήο αγσγήο αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο εζηθφηεηαο ηνπ 

ραξαθηήξα. Δδψ ε κεζφηεηα κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί αλ ηεξεί θαλείο δχν ηαθηηθέο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επηζεκαίλεη ν Κant, νη νπνίεο είλαη : «Αλέρνπ θαη άπερε» (Sustine 

et abstine)
58

. Πξέπεη, ζπλεπψο, αλ ζέιεη θαλείο λα πιάζεη έλα ζθιεξφ θαη εζηθά 

θαζαξφ ραξαθηήξα, φρη κφλν λα απέρεη απφ ηα πάζε, αιιά θαη λα ππνκέλεη καξηπξηθά 

ηελ απνπζία θαη ηελ άξλεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ζθιεξαγψγεζεο, φπσο 

απηή πνπ βηψλεη ν λένο ζηελ θπζηθή αγσγή, αιιά εδψ ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν. 

χκθσλα κε ηνλ Κant ν άλζξσπνο γελληέηαη ρσξίο εζηθή ηαπηφηεηα, θαιή ή 

θαθή. Ηζηθφ φλ γίλεηαη έπεηηα απφ ηελ εμχςσζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ ζηηο έλλνηεο ηνπ 

«θαζήθνληνο» θαη ηνπ «λφκνπ»
59

. Κάπνπ εδψ γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηε ζέζε ηεο 

ζενινγίαο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ιεηηνπξγήζεη.  

Χο δάζθαινη, νθείινπκε λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία αληίζηξνθα σο φ,ηη αθνξά ηε 

ζετθή γλψζε, δειαδή απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπ Θενχ ζηελ 

αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο χπαξμήο Σνπ. Απηφ πνπ είλαη εχθνιν γηα ην παηδί λα 

«δεη», είλαη ε θχζε πνπ θείηαη κπξνζηά ηνπ, ε αξκνληθή ηεο ιεηηνπξγία, θαη ε ζέζε 

ηνπ αλζξψπνπ ζ‟ απηή, θάηη πνπ ζε έλαλ δεχηεξν ρξφλν ζα βνεζήζεη ζηελ 

απνθάιπςε ηνπ δεκηνπξγνχ, ελνξρεζηξσηε φισλ απηψλ, ηνλ Θεφ. 

                                                           

57
 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ υποςθμ. 66, ό.π.,  ςελ. 85. 

58
 Βλ. Ό.π., υποςθμ. 68, ςελ. 86. 

59
 Ό.π., ςελ. 94. 
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   Έλα ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαηά ηελ εθεβεία είλαη ε 

θνηλσληθή αληίιεςε πνπ μεθηλά λα έρεη ν λένο. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη ηνπ ξφινπ ηνπ κπνξεί αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ φπνπ εληάζζεηαη λα ηνλ 

νδεγήζεη ζε αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά. Δίλαη πνιχ εχθνιν δε, κέζσ ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ εγσηζκνχ ηνπ, λα ζεσξήζεη φηη ππεξέρεη ησλ άιισλ. Ο Κant 

ππνζηεξίδεη πσο: «ηε ζπλείδεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηελ 

αληζφηεηα ησλ πνιηηψλ κπνξνχκε λα ηνπ ηε κάζνπκε βαζκεδφλ»
60

. 

  Δπηπιένλ επηρεηξεί λα δψζεη έλαλ πην ζπζηεκαηηθφ νξηζκφ ηεο αγσγήο, ηελ 

νπνία ρσξίδεη ζε γεληθή  θαη εηδηθή θαιιηέξγεηα ησλ «δπλάκεσλ  ηνπ ζπκηθνχ». Η 

θαιιηέξγεηα ζην ζχλνιφ ηεο ζηνρεχεη ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ρσξίο 

ηδηαίηεξε ελεκέξσζε  ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απηή θαη ρσξίδεηαη ζε: α) 

θπζηθή, γηα ηελ νπνία πξψην κέιεκα είλαη ε πεηζαξρία θαη ε ππαθνή ρσξίο γλψζε 

ησλ αμησκάησλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη β) εζηθή, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηα 

αμηψκαηα ελψ ην παηδί δηδάζθεηαη λα έρεη σο απηνζθνπφ ηελ αγαζή πξάμε θαη φρη 

απηή πνπ γίλεηαη έλεθα θάπνηνπ νθέινπο. Σν άκεζν ζπκπέξαζκα απφ ηα παξαπάλσ 

είλαη  πσο ε θπζηθή αγσγή είλαη παζεηηθή ελψ ε εζηθή, ελεξγεηηθή. Πέξαλ απηνχ,  ε 

εηδηθή θαιιηέξγεηα αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε «ηεο γλσζηηθήο δχλακεο, ησλ 

αηζζήζεσλ, ηεο δχλακεο ηεο θαληαζίαο, ηεο κλήκεο, ηεο ηζρχνο ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο, φ,ηη αθνξά, δειαδή, ηηο θαηψηεξεο δπλάκεηο  ηεο δηάλνηαο»
61

. Μεγάιε 

ζεκαζία δίλεηαη επίζεο ζηε δχλακε ηεο θαληαζίαο, θαη ν Κant ηνλίδεη πσο απηή είλαη 

πνιχ εμππεξεηηθή γηα ηνπο ζθνπνχο αλάπηπμεο ησλ αλψηεξσλ δπλάκεσλ, αξθεί λα 

νδεγεζεί θαηάιιεια, ελψ αλ αθεζεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο είλαη επηθίλδπλε. 

Η δηάθξηζε κεηαμχ εζηθήο θαη  πνιηηηζκνχ, δειαδή, κεηαμχ «αλζξψπνπ σο 

πνιηηηζκηθνχ θαη εζηθνχ φληνο», απνηειεί ζεψξεζε ηνπ Rousseau πνπ θαίλεηαη πσο 

είρε κεγάιε ζηνλ Κant: «Ο άλζξσπνο είλαη «θπζηθφ νλ» θαη «εζηθφ νλ»», θαη ζ‟απηά 

ηα πιαίζηα κεηαζρεκαηίδεη ν Κant ην δηαρσξηζκφ ηνπ Rousseau, εθ ηνπ νπνίνπ 

ζπλάγεηαη πσο ζχκθσλα κε ην πξψην είδνο κπνξεί λα εξεπλεζεί κε ηα κέζα ηεο 

εκπεηξηθήο επηζηήκεο, ελψ ζχκθσλα κε ην δεχηεξν δελ κπνξεί λα ππάξμεη έξεπλα κε 

αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα
62

. 
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Η παηδαγσγηθή επηζηήκε, ζχκθσλα κε ηνλ Κant δελ είλαη απηφλνκε αιιά 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζηθή ηεο νπνίαο απνηειεί πξνέθηαζε. Ο άλζξσπνο έρεη αλάγθε 

ηελ εθπαίδεπζε γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί, θάηη πνπ απνηειεί θαη ζέζε ηεο 

ζχγρξνλεο θηινζνθηθήο αλζξσπνινγίαο, ε νπνία ζέιεη ηνλ άλζξσπν σο “animal 

educabile et educandum”
63

. χκθσλα κε ηνλ Rousseau, -θαη απηή είλαη κηα άπνςε 

πνπ θαίλεηαη πσο ελζηεξλίδεηαη θαη ν Κant- ε αγσγή πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή θαηά 

ηα πξψηα ρξφληα, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ην παηδί πξέπεη λα δηδάζθεηαη φρη ηελ αξεηή 

αιιά ην λα δηαηεξεί ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαζαξφ απν θάζε θαθία, ελψ ην 

ζεκαληηθφηεξν εζηθφ δίδαγκα γηα ηνλ Rousseau είλαη ην «κε πιεγψζεηο πνηέ 

θαλέλα». Ο Rousseau ηαπηίδεη ηελ «ηέρλε ηεο  θξίζεο» κε ηελ «ηέρλε ηεο ινγηθήο» ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Κant, ελψ ηα πάζε ζχκθσλα κε ηνλ Rousseau κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απνδεθηά κφλν απφ ηε ζηηγκή πνπ θπξηαξρνχκε πάλσ ηνπο θαη φρη αληηζηξφθσο
64

. 

 

1.6. Η  αςθενηία και η ζημαζία ηηρ για ηην ανάπηςξη ηυν διανοηηικών 

ικανοηήηυν ηος παιδιού 

«Με ζθιεξαγσγία ελλννχκε απιψο ηελ παξαθψιπζε ηεο λσρέιεηαο»
65

 γξάθεη 

ν Κant. Η ζθιεξαγψγεζε ηνπ παηδηνχ δελ πξέπεη λα είλαη αθξαίαο κνξθήο, ζα πξέπεη 

ην παηδί λα ιακβάλεη αθξηβψο ηελ πνζφηεηα ηξνθήο ή γεληθφηεξεο θξνληίδαο πνπ 

ρξεηάδεηαη, νχηε πεξηζζφηεξν νχηε ιηγφηεξν, θαη ε βνχιεζε ηνπ γνλέα πξέπεη λα είλαη 

θάζεηε ζ‟απηφ. Ο Κant απαγνξεχεη επίζεο ηηο αθξαίεο ηηκσξίεο αιιά θαη ζσπείεο, 

θαζψο νη κελ δεκηνπξγνχλ ληξνπή, νη δε «εγσηζηηθή» ζέιεζε.  Όηαλ ππάξρεη, φκσο, 

ζσζηή αγσγή, ην παηδί γίλεηαη ειεχζεξν, κεηξηφθξνλ θαη φρη ζξαζχδεηιν. 

  Δθηφο απφ έλα αξλεηηθφ κέξνο, ε θπζηθή αγσγή έρεη, φπσο πξνείπακε, θαη έλα 

ζεηηθφ κέξνο, ην νπνίν ν Κant νλνκάδεη «θαιιηέξγεηα» ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ 

ζσζηή δηακφξθσζε ηνπ ζπκηθνχ. Τηνζεηψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Rousseau, ν Κant 

πξνηάζζεη  ηε ρξήζε ησλ αηζζεηεξίσλ έλαληη ησλ ηερλεηψλ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ. 

Η πεηζαξρία νθείιεη λα πξνεγείηαη ηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ, πξνηείλεη ν Κant, θαη 

ζπκθσλψληαο εδψ γηα κηα άιιε θνξά κε ηνλ Rousseau, ν Κant ζεσξεί πσο έλαο 

δσεξφο παηδηθφο ραξαθηήξαο, ηνπ ηχπνπ ηνπ ηαξαμία απνηειεί πην εχθνξν έδαθνο γηα 
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ηελ πγηή θαιιηέξγεηα ελφο αιεζηλά επγεληθνχ ελήιηθα. Απελαληίαο, ηα παηδηά πνπ 

είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ήζπρα ή δηδάζθνληαη πξνζπνηεηέο επγέλεηεο, αξγά ή γξήγνξα, 

ζα γίλνπλ ή πνιχ ζπλεζηαικέλα ή αλψξηκα θαη εγσηζηηθά. 

  ην πιαίζην ηεο θπζηθήο αγσγήο ηνπνζεηεί ν Κant θαη ηε ςπρηθή θαιιηέξγεηα, 

ε νπνία είλαη εμίζνπ θπζηθή φζν θαη ε ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα, δηαθξίλεηαη σζηφζν 

απφ ηελ εζηθή θαιιηέξγεηα, θαζψο αζρνιείηαη κε ηελ ειεπζεξία θαη έρεη πξαθηηθφ 

ραξαθηήξα. Έπεηηα ε θπζηθή ςπρηθή θαιιηέξγεηα ρσξίδεηαη ζε ειεχζεξε θαζψο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή. Η πξψηε είλαη ζαλ παηρλίδη, ζεκεηψλεη ν Κant, ελψ ε 

δεχηεξε ζεσξείηαη «απαζρφιεζε», κε άιια ιφγηα εξγαζία θαη ελέρεη θαηαλαγθαζκφ 

θαηά ηελ άζθεζή ηεο. 

Οη «θαηψηεξεο» δπλάκεηο ηνπ ζπκηθνχ, φπσο ην πλεχκα θαη ε θαληαζία πξέπεη 

λα αλαπηχζζνληαη κε ζηφρν λα ππνβνεζνχλ ηηο «αλψηεξεο» δπλάκεηο φπσο ε δηάλνηα. 

Η κλήκε, επίζεο, είλαη άρξεζηε γηα ηνλ Κant, απφ ηε ζηηγκή πνπ δε κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε ηελ «θξηηηθή δχλακε»
66

. Ο Κant είλαη ελάληηνο ζηελ «ηπθιή» 

απνζηήζηζε ηεο γλψζεο θαη ζεσξεί πσο ε κάζεζε ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην δσεξή γηα ην παηδί, ζπλδπάδνληαο πάληα ηε ζεσξία κε κηα εηθφλα ή έλα γεγνλφο, 

πνπ ζα απνηππψζεη βαζηά ζηε κλήκε ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Θα ήηαλ 

θαιφ, επίζεο, λα δνζεί ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, γηαηί σο γλσζηφλ απηφ πεξηζπάηαη εχθνια. Ο Κant 

πηζηεχεη πσο ε «αθεξεκάδα» ησλ παηδηψλ εληείλεηαη κε ηελ αλάγλσζε 

κπζηζηνξεκάησλ, θαζψο ζεσξεί πσο απηά εμαζζελνχλ ηε κλήκε. Αλη‟ απηνχ, ζεσξεί 

πσο ε κλήκε  εμαζθείηαη κε: 1) ηελ αλάκλεζε νλνκάησλ ζε δηεγήζεηο 2) ηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή 3) ηελ εθκάζεζε γισζζψλ πξψηα εμ αθνήο θαη ηελ θαηνπηλή 

εμάζθεζε ηνπο ζε γξαθή θαη αλάγλσζε
67

. Ο Κant ζπκκεξίδεηαη ηελ πιαησληθή 

αληίιεςε πνπ δίλεη ζεκαζία ζηε δηάθξηζε αιεζνχο γλψζεο θαη δφμαο θαη λα κπνξεί ν 

καζεηήο λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πξψηε. πλεπψο, γίλεηαη εκθαλέο πσο ν 

άλζξσπνο, αλ θαη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο δσηθήο αιπζίδαο, δηαθέξεη απφ ηα δψα, 
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απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ηπγράλεη εθπαίδεπζεο. Η δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα θηάζεη 

ζην επίπεδν νιηθήο «κεηάιιαμεο» ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πξνο ην κέγηζην δπλαηφ 

απνηέιεζκα
68

 . 

Ο Κant δηαθξίλεη ηηο αλψηεξεο δηαλνεηηθέο δπλάκεηο ζε δηάλνηα, θξηηηθή 

δχλακε θαη ιφγν, ελψ παξάιιεια επεμεγεί πσο ε πξψηε αθνξά ηνλ ηξφπν κφξθσζεο 

(επαγσγηθή ή παξαγσγηθή κέζνδνο), ε δεχηεξε αζρνιείηαη κε ηελ εχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ δηαλνεηηθνχ «εξγαιείνπ» γηα ηελ εθάζηνηε αλάινγε εκπεηξηθή 

δηεξγαζία, ελψ ε ηξίηε   αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ. Χζηφζν ν Κantζε 

φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ, επηζεκαίλεη πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ 

δε κπνξνχκε λα κηιάκε γηα «ζεσξεηηθφ ιφγν» αιιά θπξίσο γηα αλαζηνραζκφ θαη 

«πξαθηηθφ ιφγν»
69

. Μηα παηδαγσγηθή ζπκβνπιή γηα ηελ νπνία ν Κant εκπλέεηαη απφ 

ηνλ Rousseau είλαη ε άκεζε κάζεζε κέζσ ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ 

νδεγηψλ πνπ δέρεηαη θαλείο, ελψ ε εθαξκνγή είλαη ζθφπηκν λα γίλεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ καζεηή κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξε εμσηεξηθή βνήζεηα. ηελ παξαπάλσ ζέζε 

γίλεηαη εκθαλήο ε πξνηίκεζε πνπ δείρλεη ν Κant ζην ξνπζζσηθφ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζην ζσθξαηηθφ  καηεπηηθφ κνληέιν
70

. 

ρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είηε απηφ είλαη ε εδνλή είηε 

ε ιχπε, απηή ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθή θαη πξέπεη λα ηεξείηαη πεηζαξρία. Με ηελ 

εγγελή ηνπο ηδηφηεηα σο ζπλαηζζήκαηα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε πξνζέγγηζή ηνπο 

είλαη δχζθνιε θαη απαηηεί πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη βησκαηηθή επεμεξγαζία, γηαηί 

δελ αλαθεξφκαζηε ζε λνεηηθέο ζπλζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ κε αβίαζηε 

ζεσξεηηθή ζρεδίαζε. 

Η θηιαιήζεηα παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Κant σο ην δεχηεξν ζηνηρείν πνπ 

ζεκειηψλεη έλαλ ζσζηφ ραξαθηήξα. Σν ςέκα πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί ζηε ξίδα ηνπ 
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Θεςςαλονίκθ 1995, υποςθμ.  28, ςς. 81-82 . 
69
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απφ ηελ παηδηθή ειηθία, εθεί φπνπ ε θαληαζία είλαη αθφκα δσεξή θαη αηηζάζεπηε. 

Απηφ ζα θαηαζηεί δπλαηφ κε ηε γέλλεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ληξνπήο θαη θαη‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν ζα είλαη πην εκθαλέο πφηε ην παηδί ςεχδεηαη. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πγηή ζεκειίσζε ηνπ παηδηθνχ ραξαθηήξα είλαη, επίζεο, ε αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθφηεηαο. Σν παηδί πξέπεη λα ραίξεηαη κε ηελ παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ θαη 

ζ‟απηφ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή απφ ηνπο παηδαγσγνχο ψζηε λα κελ ππνθέξνπλ, 

έζησ θαη άζεια ηνπο, αθνξκή γηα δεκηνπξγία έξηδαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Σν παηρλίδη, 

ππνζηεξίδεη ν Κant, είλαη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή δηέμνδνο απφ ηελ «θαηαπίεζε» πνπ 

ην παηδί βηψλεη έληνλα ιφγσ ηεο πξψηκεο αδπλακίαο ειέγρνπ ησλ παζψλ ηνπ, θαη έηζη 

δίλεη ζην παηδί κηα «αλάζα» γηα λα ζπλερίζεη κε λέν δήιν ηνλ αγψλα ηνπ: «Σα παηδηά 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη κφλν ηα πξάγκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο», θξάζε 

ζηελ νπνία θαίλεηαη πσο αληερνχλ ηα ιφγηα ηνπ Rousseau
71

. Σα παηδηά πξέπεη λα 

είλαη παηδηά γηαηί ε θχζε ηα έρεη νξίζεη έηζη θαη αληηζέησο κε ηνπο γνλείο πνπ 

ραίξνληαη  φηαλ ηα παηδηά ηνπο δείρλνπλ πξφσξε σξηκφηεηα, ν Κant ππνζηεξίδεη πσο 

απηφ νδεγεί ζε αλσξηκφηεηα ζην ελήιηθν ζηάδην ηεο δσήο
72

. Η απιφηεηα θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία ζπλήζσο είλαη έλαο ζίγνπξνο νδεγφο γηα ηελ απιφηεηα θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ζηελ ελήιηθε δσή, γη‟ απηφ θάζε ίρλνο ηξπθήο πξέπεη λα ζηεξείηαη απφ 

ηα παηδηά ζηνηρείν πνπ πξνζεγγίδεη εθ λένπ ηνλ ζηνλ Rousseau. 

Οη επηζπκίεο ρσξίδνληαη ζ‟ απηέο πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή θαη ζε εθείλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ χιε. Οη πξψηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηθαλφηεηα θαη 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «επηζπκίεο ηεο θαληαζίαο», ελψ νη δεχηεξεο 

ζρεηίδνληαη κε αληηθείκελα θαη γη‟ απηφ νλνκάδνληαη απφ ηνλ Κant «επηζπκίεο ηεο 

απφιαπζεο». Ο Κant ζεσξεί πσο πέξα απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπο, ππάξρεη θαη ε 

αιιεινεκπινθή ηνπο, εθφζνλ θαη νη δχν δχλαληαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ επδαηκνλία. ηελ πξψηε θαηεγνξία επνκέλσο βξίζθεηαη ε θηινδνμία 

θαη ε πιενλεμία, ελψ ζηε δεχηεξε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ «αηζζεζηαθή εδνλή» θαη 

ηελ ςπραγσγία. Σέινο, ζηελ ζχκπξαμε θαη ησλ δχν ππάξρεη αγάπε γηα ηελ πγεία θαη 

ηε δσή. Κάηη ζεσξείηαη «πάζνο»  ζχκθσλα κε ηα κέηξα θάζε θαηεγνξίαο, αλ ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη θαθία θαη θζφλνο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

ππάξρεη απηζηία, αδηθία θαη ζπαηάιε, ηέινο, εαλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ππάξρεη 
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αζηνξγία θαη λσζξφηεηα
73

. Ο Κant γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Σα πάζε πεγάδνπλ απφ 

ην γεγνλφο πσο, ε εζηθνπνηεκέλε θαηάζηαζε αζθεί βία πάλσ ζηε θχζε». Γηα λα 

ηηζαζεχζνπλ ηα πάζε ηνπο ηα παηδηά, πξέπεη απφ κηθξή ειηθία λα κάζνπλ πψο λα 

εζσηεξηθνπνηήζνπλ θάζε εμσηεξηθή αμία ή ηηκσξία, θάζε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ, ψζηε 

λα είλαη θχξηνη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Δθηφο απφ ηα πάζε ππάξρνπλ θπζηθά θαη νη αξεηέο, 

νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο  θαηεγνξίεο : α) εζηθέο αξεηέο β) αξεηέο ρξένπο θαη γ) 

αξεηέο εληηκφηεηαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αξεηψλ αλήθνπλ αξεηέο φπσο ε 

απηνυπέξβαζε, ε απηνθπξηαξρία θαη ε επεξγεζία. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθεη ε 

αμηνπξέπεηα, ελψ ζηελ Σξίηε αλήθνπλ ε εζηθφηεηα,ε ηηκηφηεηα θαη ε θαιιηέξγεηα
74

 . 

 

1.7. Οι κοινυνικέρ πποεκηάζειρ ηηρ αςθενηίαρ 

χκθσλα κε ηνλ παηδαγσγφ Γειεθσζηαληή, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε 

ηνπ Γεικνχδνπ πεξί ηνπ πξσηίνπ απηελέξγεηαο ζην παηδί: «Η έιιεηςε απηαξρηζκνχ 

θαη ε ειεπζεξία» απνηεινχλ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα έλα πγηέο εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ο Γειεθσζηαληήο αλαθέξεη φηη ζεσξείηαη ηεξάζηηα ε επίδξαζε ηνπ Κant 

ζηελ γεξκαληθή παηδαγσγηθή, αθνχ απηή θαίλεηαη λα έρεη αθνκνηψζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ εζηθή  θαη ηελ αλζξσπνινγία ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηφρν ηνπ Καλη 

γηα κηα πην επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαηδεπζε. Ο ίδηνο ν Κant ππνζηήξηδε 

πσο ε ηέρλε ηνπ δαζθάινπ είλαη δχζθνιε, θαζψο γηα λα γίλεη επηηπρεκέλα πξέπεη 

απηφο λα «θαηέβεη» ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ, θάηη πνπ ν ίδηνο ν Κant δελ θαηάθεξε, 

φπσο νκνινγεί
75

. Πξνθαλψο ε επίδξαζε ηνπ Rousseau ζηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπ 

Κant ππήξμε κεγάιε ζην κέηξν πνπ απηφο ηάζζεηαη ζην πιεπξφ ησλ αλαλεσηψλ ζηελ 

παηδαγσγηθή πνπ ππνζηήξηδαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηηο ηδέεο ηνπ Rousseau ζην 

γεξκαληθφ έδαθνο. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα ν Κant έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη 

«παηδαγσγηθφο επαλαζηάηεο»
76

. 

χκθσλα κε ηνλ Μ. Gordon, ε  Arendt ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ άπνςε ηνπ 

Κant ζε φ,ηη αθνξά ηε δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ππνζηεξίδεη δειαδή πσο 

πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα πνπ δελ δηδάζθεηαη, απιψο αζθείηαη. Χο εθ ηνχηνπ απηή 
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επεθηείλεη ην ζπιινγηζκφ ηεο θαη δηεξσηάηαη θαηά πφζν ε θξηηηθή ηθαλφηεηα είλαη 

εθηθηφ  ή θαη ζσζηφ λα επηρεηξείηαη λα δηδαρζεί ζην πιαίζην ηεο νξγαλσκέλεο 

εθπαίδεπζεο
77

. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ε Arendt πξνηείλεη έλα 

θηιειεχζεξν ζχζηεκα ζην νπνίν νη καζεηέο καζαίλνπλ λα απνδέρνληαη ηελ απνηπρία 

σο θπζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο δηδαθηηθήο πνξείαο θαη σο  απαξαίηεην ζθαινπάηη πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία
78

. 

 Ο Κant δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ «απηφλνκν» ηξφπν 

δηαπαηδαγψγεζεο πνπ ζπζηήλεη ν Rousseau. Θεσξεί πσο κηα ηέηνηα κέζνδνο 

πξνθαιεί πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, θαζψο ρηίδεη έλα «ηείρνο» αλάκεζα ζην παηδί θαη 

ηελ ππφινηπε θνηλσλία, ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ελ νιίγνηο σο ερζξφ, νδεγψληαο έηζη 

ζε επηπιένλ δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή έληαμε ηνπ. Δπηπιένλ ν 

Κant επηζεκαίλεη ηελ απνπζία ηεο ηζηνξίαο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ Rousseau θάηη πνπ 

ζπληζηά ηελ απνθπγή ρξήζεο ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ. Γηάζηαζε κεηαμχ 

Rousseau θαη Κant ππάξρεη θαη ζην ζέκα ηεο «αξλεηηθήο» θαη «ζεηηθήο» αγσγήο, 

θαζψο ν πξψηνο ππνζηεξίδεη ηελ αξλεηηθή αγσγή έσο ηελ ειηθία ησλ δψδεθα 

ρξφλσλ, ελψ ν δεχηεξνο ζεσξεί πσο πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα, θαηά 

ην νπνίν ζα πξέπεη ην παηδί λα ιακβάλεη θαη ζεηηθή αγσγή κε ηε κνξθή πλεπκαηηθήο 

θαη εζηθήο θαζνδήγεζεο. Ο Κant αληηζηξέθεη ην ξνπζζσηθφ κνληέιν, ζέηνληαο σο 

αθεηεξία ηνλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν θαη έρνληαο σο ζηφρν ηνλ «εθπνιηηηζκφ» ή 

εμεπγεληζκφ ηνπ κε βάζε ηηο θπζηθέο επηηαγέο, ηνπιάρηζηνλ ζην ζεκείν πνπ απηέο 

ππνδεηθλχνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εχξπζκεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο. Ο 

Κant δε πηζηεχεη, επίζεο, ζηελ εγγελή εζηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ηελ νπνία πξνηείλεη 

ν Rousseau, θαη γη‟ απηφ ζεσξεί πσο ε αγσγή είλαη απαξαίηεηε γηα λα εθδεισζεί ε 

εζηθφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ε αγαζφηεηα ζηνλ άλζξσπν
79

. 

Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ Rousseau ν Κant ζηεξίδεη ηε ζέζε πεξί 

δεκηνπξγηθήο κάζεζεο θαη απηελέξγεηαο, αληηηηζέκελνο έηζη ζην κέρξη ηφηε πξφηππν 

ηεο παζεηηθήο απνηχπσζεο ηεο γλψζεο θαη αληηπαξαβάιινληάο ην κε ηελ ελεξγεηηθή 

δηάζεζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ε πνξεία ηεο κάζεζεο. Η αγσγή νθείιεη, ζπλεπψο, 
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λα βνεζά ζηελ αθχπληζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απηελέξγεηα θαη λα ελζαξξχλεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο δεκηνπξγηθήο, δειαδή, ζπκκεηνρήο 

ζηα θνηλά πνπ ζα θαηαζηήζεη ζαθή ηα φξηα ηεο πνξείαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

καζήηε
80

. Χο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο φηη ν Κant αμηνπνηεί ηνλ ξνπζζσηθφ 

Αηκίιην άκεζα θαη φρη  κφλν έκκεζα
81

. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

Η   H. ARENDT ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΑΤΘΔΝΣΙΑ 

2.1. H θέζη ηηρ παιδαγυγικήρ αςθενηίαρ ζηη θιλοζοθία ηηρ Η.Arendt 

    Δμεηάδνληαο ηε ζρέζε απζεληίαο θαη πνιηηηθήο, ε Arendt δηαπηζηψλεη πσο ε πην 

πξσηαξρηθή κνξθή απζεληίαο -απηή πνπ γίλεηαη απνδεθηή ζπλήζσο σο αλαπφθεπθηε 

αλαγθαηφηεηα- ζπληζηνχζε ζηαζεξά κέζν άζθεζεο ηεο δεχηεξεο. Απηή ε απιή κνξθή 

απζεληίαο ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ απηαξρηθψλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ε Arendt ηε ραξαθηεξίδεη πξνπνιηηηθή, θαζψο αλαθέξεηαη ζε 

ζρέζεηο θαζήθνληνο κεηαμχ ελειίθσλ θαη παηδηψλ, δαζθάισλ θαη καζεηψλ
82

. 

Δπηζεκαίλεη, επίζεο, πσο απηή ε αξρηθή κνξθή απζεληίαο ηέζεθε ζε ακθηζβήηεζε 

ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαζψο βξέζεθε αληηκέησπε κε ην πιήζνο ησλ πνιηηηθψλ 

θηλεκάησλ πνπ είραλ σο ζηφρν λα αληηθαηαζηήζνπλ ην πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα
83

. 

2.2. Οι ιζηοπικέρ  καηαβολέρ ηηρ αςθενηίαρ (auctoritas) ζηην απσαία Ρώμη 

   Μειεηεηέο ηεο Η.Arendt, φπσο ν  Mordechai Gordon, ππνζηεξίδνπλ πσο  απηή 

αθνινπζεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νδφ ησλ ζπληεξεηηθψλ  ζε φ,ηη αθνξά ην ζέκα 

ηεο παηδείαο θαη απηφ γηαηί ε ελλνηνιφγεζε ηεο απζεληίαο ζε απηήλ ζπκθσλεί ζε 

πνιιά ζεκεία κε εθείλε ηνπ θαηεμνρήλ ζπληεξεηηθνχ ξεχκαηνο
84

. Η H. Arendt 

δηεξεπλά ηελ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ  «απζεληία» αλαθαιχπηνληαο  ηηο θαηαβνιέο ηνπ 

ζηα ξσκατθά ρξφληα , πνπ ζπλαληάηαη ζηα ιαηηληθά  σο “auctoritas” θαη πξνέξρεηαη 

απφ ην ξήκα “auger”. Ο φξνο αλαθέξεηαη, ζπλεπψο, ζηε δηαξθή αχμεζε ησλ 

ζεκειίσλ, γηα ηελ νπνία ζηε Ρψκε ππεχζπλνη ήηαλ νη γεξαηφηεξνη πνιίηεο, ηα  κέιε 

ηεο πγθιήηνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Arendt, ε ζπληήξεζε θαη  ε επέθηαζε ησλ 

ζεκειίσλ ηεο Ρψκεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απζεληίαο, θάλνληαο  ηηο αλαθνξέο 

ζηνλ ζπληεξεηηζκφ ηεο λα έρνπλ  κηα ζεηηθή ρξνηά. Άιιε κηα  άπνςε, πνπ πηνζεηεί  ε 

                                                           

82
 H. Arendt, Μεταξφ παρελκόντοσ και μζλλοντοσ, μετάφρ., Γ. Ν. Μερτίκασ, εκδ. Λεβιάκαν, Ακινα 

1996, ςελ. 146. 
83

 Ό.π., ςελ. 146,  
84

 M. Gordon, «Hannah Arendt on Authority: Conservatism in Education Reconsidered», ςτο: M. 
Gordon, Hannah Arendt and Education, ςελ. 37, Βλ. επίςθσ:  K. Curtis, «Multicultural Education and 
Arendtian Conservatism: On Memory», Historical Injury, and Our Sense of the Common, ςς. 132-133, 
140.  



 47 

Arendt είλαη απηή πνπ ζέιεη ηε ξσκατθή  απζεληία λα ζπλδέεηαη κε ηε ζξεζθεία θαη 

ηελ παξάδνζε. Παξάιιεια, νη ηξεηο παξαπάλσ έλλνηεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ πνιηηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ σο ζεκειηψδεηο γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

θαη δξάζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ «ζήκεξα», θαζψο ράξε ζ‟απηέο δηαζθαιίδνληαη ε 

ζηαζεξφηεηα, ην λφεκα θαη ε αξεηή ζηε δσή καο
85

. 

  Δληνχηoηο γηα ηελ Arendt,  ε βάζε ηεο απζεληίαο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε 

κηα θνηλσλία ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ έρνπλ ην θχξνο ηεο απζεληίαο θαη ησλ 

ππνινίπσλ, δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζρέζε αληζφηεηαο, ππεξνρήο, αθελφο θαη 

ππαθνήο, αθεηέξνπ. Σν άηνκν πνπ ελζαξθψλεη ηελ απζεληία θέξεη απηφκαηα θαη ηα 

ερέγγπα ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πείζεη ηνλ  

ζπλνκηιεηή ηνπ γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα έλαλ δηάινγν 

κεηαμχ ίζσλ. Πξνθχπηεη απ‟ απηφ πσο θαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, ν «δπγφο» 

θιίλεη πξνο ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ, θαζψο απηφο έρεη ηε δηθαηνδνζία λα νξίζεη ην 

γεληθφηεξν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ  ζα ραξαρζεί ε εθπαηδεπηηθή θαη ε γεληθφηεξε 

πνξεία ηνπ καζεηή
86

. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, φκσο, νη ζέζεηο  ηεο Arendt γηα ηελ παηδαγσγηθή 

ζεκειίσζε ηεο απζεληίαο θαίλεηαη πσο παξνπζηάδεη κηα ηδηνκνξθία. Τπνζηεξίδεη 

ζπγθεθξηκέλα  πσο πθίζηαηαη δηάζηαζε κεηαμχ ηεο απζεληίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ σο παηδαγσγνχ
87

. Αλ θαη ε  παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηελ απζεληία, δελ είλαη σζηφζν ε κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

απνθηήζεη θαλείο ηελ ηδηφηεηα ηεο απζεληίαο. Η ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ  εληνπίδεηαη 

ζηε γλψζε ηνπ γηα ηνλ θφζκν θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηε δηδάμεη ζε άιινπο, ε 

απζεληία ηνπ φκσο έγθεηηαη ζηελ επζχλε πνπ έρεη απέλαληη ζηνλ θφζκν απηφ. Η 

Arendt πηζηεχεη επίζεο , πσο ε απνπζία απζεληίαο απφ ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε  

νθείιεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνπνηνχληαη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε. Νένη θαη ελήιηθεο, δελ  θέξνπλ ,ζπλεπψο, ην 

ίδην κεξίδην επζχλεο φζνλ αθνξά ηε κέξηκλα ηνπ θφζκνπ, θαη ζα ήηαλ κάιινλ 
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επηθίλδπλν γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ  κηα πιήξεο ελαπφζεζή ηεο επζχλεο γηα απηήλ  ζηα 

ρέξηα ησλ ηειεπηαίσλ. 

Γηα ηελ Arendt ε κεγάιε δπζθνιία ζηελ εθπαίδεπζε έγθεηηαη ζηνλ   

δπζεπίηεπθην ζπλδπαζκφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο λεαληθήο δσληάληαο θαη 

αλαηξεπηηθφηεηαο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Η ίδηα 

ζεσξεί πσο ν πγηήο  ζπληεξεηηζκφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γεθπξσζεί απηφ ην 

ράζκα. Πξέπεη βέβαηα λα ππελζπκίζνπκε πσο ν ζπληεξεηηζκφο ηεο Arendt δηάθεξεη 

νπζησδψο απφ ην επξέσο ελλννχκελν ζπληεξεηηθφ ξεχκα
88

. ηελ πεξίπησζε  ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηνπο λένπο, ε Arendt ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα φρη κφλν ηεο 

πξνβνιήο ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ παξειζφληνο κε ζηφρν ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο 

κεηαμχ παξειζφληνο θαη κέιινληνο, πξάγκα ζην νπνίν εζηηάδνπλ νη ζπληεξεηηθνί, 

αιιά θαη ηεο εχξεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ αλζεθηηθψλ δνκψλ ηνπο, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάδεηγκα γηα αλαλέσζε
89

. Δλψ νη ζπληεξεηηθνί 

βιέπνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο σο ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν πνπ ζα ελνπνηήζεη ηελ 

πνξεία ηνπ  παξειζφληνο κε εθείλε ηνπ θαη κέιινληνο, ε Arendt ηε ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα εθκεηαιιεπηεί φζα ζηνηρεία ζα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ παξφληνο. Η 

ρξεζηκνζεξηθή δηαρείξηζε ηεο παξάδνζεο θαλεξψλεη πσο ε θχξηα κέξηκλα ηεο Arendt 

είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ παξφληνο θαη ηεο λέαο γεληάο πνπ ζα δηαρεηξηζηεί 

ηελ πξννπηηθή ηνπ κέιινληνο. Σν παξειζφλ είλαη εθεί γηα λα βνεζήζεη 

δεπηεξεπφλησο, φρη γηα λα εθζεηάδεηαη θαη λα αλαπνιείηαη, ρξεζηκνπνηνχκελν κε 

αλαρξνληζηηθφ ηξφπν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηηηθά ζπληεξεηηθψλ 

δηαλνεηψλ
90

. 

  Πέξαλ απηνχ ε Arendt πξνηείλεη ην δηαρσξηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηηο 

ππφινηπεο θνηλσληθέο δξαζηεξηνηήηεο θαη εηδηθά απφ ηελ πνιηηηθή, πξάγκα πνπ 

ζπλάδεη κε ηελ εθαξκνγή ελφο δηαθνξεηηθνχ είδνπο απζεληίαο ζην ρψξν ηεο 
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εθπαίδεπζεο
91

. Απηφ ην ηδηαίηεξν είδνο απζεληίαο έρεη εγθπξφηεηα κφλν ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο , φπνπ απαληάηαη ε παηδαγσγηθή ζρέζε , σζηφζν δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

ρξήζε ηνπ ζηνπο ππφινηπνχο θνηλσληθνχο ηνκείο, θαζψο εθεί νη ζρέζεηο είλαη  

απνθιεηζηηθά κεηαμχ ελειίθσλ. Δληφο ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο , νη ελήιηθεο πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά σο παηδηά θαη φρη σο ηζφηηκνπο ζπλεξγάηεο, ρσξίο 

σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη πσο νη ελήιηθεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «ηείρνο» 

κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαη ησλ παηδηψλ. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ Arendt, 

έγθεηηαη ζην λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά γλψζε γηα ηνλ θφζκν, αιιά φρη ηελ ηέρλε ηνπ 

βίνπ. Οη δάζθαινη κπνξνχλ λα δηδάμνπλ κφλν φ,ηη έρεη ζρέζε κε ην παξειζφλ, 

επαθίεηαη φκσο ζηελ θξίζε θαη ηελ ειεπζεξία πνπ δίλνπλ ζην λέν λα πξάμεη ή κε  

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο
92

. 

Η Arendt ππνζηεξίδεη, εμάιινπ, πσο ε επζχλε γηα ηελ παηδαγσγηθή πξάμε δελ 

πξέπεη λα κνηξάδεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή, αιιά λα βξίζθεηαη εμ νινθιήξνπ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ δαζθάινπ
93

. Οη δάζθαινη είλαη απηνί πνπ δείρλνπλ ζην καζεηή 

ην δξφκν πξνο ηελ ελειηθίσζε, αιιά θαη απηνί  επίζεο ηαπηφρξνλα, πνπ σο ελήιηθεο, 

νθείινπλ λα θαιιηεξγήζνπλ έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο . Πέξαλ 

απηνχ πξέπεη λα δηαθπιιάζεηαη ε παηδηθφηεηα σο ηδηαίηεξε θαηάζηαζε, γηα ην 

δηάζηεκα πνπ θπζηνινγηθά ηνπο αλαινγεί, θαη ζην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα 

κηιήζνπκε γηα ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ηεο Arendt κε εθείλεο  ηνπ Rousseau. 

 

2.3. Η ζημαζία ηηρ έννοιαρ ηηρ γεννηζιμόηηηαρ για ηην εδπαίυζη ηηρ 

παιδαγυγικήρ αςθενηίαρ 

Μηα έλλνηα πνπ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε θηινζνθία ηεο  Arendt θαη  φζνλ 

αθνξά ζηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο είλαη απηή ηεο γελλεζηκφηεηαο (natality)
94

. Χο 
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γελλεζηκφηεηα ε Arendt ελλνεί ην γεγνλφο φηη ν θφζκνο αλαλεψλεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο λέαο γεληάο
95

. Απηή ζεσξεί πσο ε έλλνηα ηεο γελλεζηκφηεηαο απνηειεί 

ηελ πεκπηνπζία ηεο παηδείαο
96

, θαζψο ζ‟απηήλ ζηεξίδεηαη ε δηακφξθσζε ηεο 

κειινληηθήο θνηλσλίαο. Καζψο λένη άλζξσπνη γελληνχληαη ζπλερψο, πξνθχπηεη 

απηνκάησο θαη ε αλάγθε λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ λέν - γη‟ απηνχο- θφζκν θαη έηζη λα 

γλσξίζνπλ ηφζν  ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ην επξχηεξν ζχλνιν ζην νπνίν αλήθνπλ
97

. Η 

λέα  γεληά θέξεη πάληα  καδί ηεο ηελ ειπίδα γηα ηελ  αλαλέσζε ηνπ θφζκνπ,  σζηφζν 

ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε κηα γεληά δηαδέρεηαη ηελ άιιε είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ 

θάλεη αθφκα θαη κηα ζρεηηθά λέα γεληά λα ζεσξείηαη ήδε μεπεξαζκέλε
98

, ζην 

δηάζηεκα πνπ απηή ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ηζηνξία, αιιά θαη ηνλ 

ηδηαίηεξν  ξφιν ηεο. Πξφβιεκα ππάξρεη φκσο  θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηή ησλ 

ελειίθσλ, γνλέσλ θαη δαζθάισλ, θαζψο νη πξνζπάζεηέο ηνπο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λέσλ, απνβαίλνπλ ζπρλά άθαξπεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη ελέξγεηέο ηνπο δηράδνληαη 

κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ –θάηη πνπ ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ παξνρή  ζ‟ απηνχο δπλαηνηήησλ γηα αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπο - 

θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ θαηεζηεκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη, 

επνκέλσο, γηα δχν αιιεινζπγθξνπφκελεο, αιιά ηαπηφρξνλσο  αλαγθαίεο, ελέξγεηεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ν βαζκφο εμέιημεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο κπνξεί ελίνηε λα 
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είλαη απφ αξγφο έσο ζηάζηκνο. Οη κελ λένη, επξηζθφκελνη ζην επίθεληξν ησλ 

ελεξγεηψλ, έρνπλ επίγλσζε ηνπ βάξνπο ηεο ζέζεο ηνπο θαζψο ζ‟απηνχο έγθεηηαη ε 

νπνηαδήπνηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο,  νη δε ελήιηθεο βξίζθνληαη ζε 

εμίζνπ δχζθνιε ζέζε, θαζψο ζ‟απηνχο επαθίεηαη ε επζχλε ηεο  δηαπαηδαγψγεζεο ησλ 

λέσλ θαη ζπλάκα ηεο ζπληήξεζεο ηεο θνηλσληθήο δνκήο. Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 

πσο ν ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο, θαζψο νθείιεη λα κεξηκλήζεη 

γηα ηε γεληθφηεξε εμέιημε ηεο λέαο γεληάο, ρσξίο σζηφζν λα επηρεηξήζεη λα ηελ 

επεξεάζεη κηαο ζπληεξεηηθήο δηδαζθαιίαο. Ο παηδαγσγφο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη 

νχηε  θαη λα ειέγμεη ηε ηειηθή  κνξθή πνπ ζα πάξεη ε θάζε λέα γεληά πξηλ αθφκε  

απηή δηακνξθσζεί πιήξσο, αιιά αθφκα θαη φηαλ ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

νινθιεξσζεί, απηφο νθείιεη λα κελ θάλεη θάηη απφ ηα παξαπάλσ, παξά λα κείλεη 

πηζηφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα δηαθπιάμεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ λένπ, 

παξέρνληαο ηνπ ηελ  δπλαηφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ.  

  Ο παηδαγσγφο βξίζθεηαη ζηε ζέζε απηνχ πνπ παξέρεη ζην λέν ηε γλψζε 

ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ πξνγφλσλ ηνπ θαη ην ξφιν πνπ έρεη απηφο σο  λενθεξκέλνο 

ζηνλ  θνηλφ θφζκν ηνπ παξφληνο . Η γλψζε ηνπ παξειζφληνο δεκηνπξγεί  ζπρλά 

ζηνπο λένπο έλα ηζρπξφ αίζζεκα επζχλεο , αιιά θαη κηα ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην αλ 

ζα θαηαθέξνπλ λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο  πσο ζε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε δηαθηλδπλεχεηαη ε πνξεία ηνπ κέιινληνο, γη‟ απηφ θαη ν 

παηδαγσγφο ζα  πξέπεη λα επσκηζηεί κέξνο απηνχ ηνπ «θνξηίνπ», ψζηε ην ηειεπηαίν  

λα γίλεη ιηγφηεξν επαρζέο  θαη ζηε ζέζε απηνχ λα πξνθξηζεί ην ζάξξνο θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε
99

.             

Δπνκέλσο, ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δχζθνιν θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, κηαο 

θαη θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο λένπο ψζηε λα αλαιάβνπλ ηα ελία ηεο κειινληηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θνηλνχ θφζκνπ θαη ηαπηφρξνλα λα ηνπο παξνπζηάζεη ηελ θαηάζηαζε 

ησλ πξαγκάησλ σο έρεη
100

. Απηφ ην ηειεπηαίν ζεκείν ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, 

θαζψο ζε απηφ γίλεηαη εκθαλήο ε ιεπηφηεηα πνπ νθείιεη λα δηέπεη ην έξγν ηνπ 

παηδαγσγνχ.  Δίλαη πνιχ εχθνιν ν ηειεπηαίνο λα παξαζπξζεί θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

δψζεη ζηνπο λένπο νδεγίεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο 

ηεο παιαηάο γεληάο, θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν λα εκπιαθεί ζηελ πνξεία ησλ 
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πξαγκάησλ. Αληηζέησο, ε νξζή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ ηείλεη λα 

παξάζρεη ηελ θαηάιιειε γλψζε θαη ηελ ειεπζεξία λα θξίλνπλ νη ίδηνη φζνλ αθνξά 

ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα θηλεζνχλ. Ο παηδαγσγφο νθείιεη λα απνθχγεη ηνλ 

πεηξαζκφ απηφλ θαη λα δείμεη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο λέαο γεληάο, γηαηί 

κφλν έηζη πξφθεηηαη λα πξνθχςεη κηα απζεληηθή αιιαγή ηνπ θνηλνχ θφζκνπ, θαζψο 

απηή δελ κπνξεί παξά λα πξνέιζεη απφ έλαλ λέν λνπ εθνδηαζκέλν κε γλψζε, αιιά 

ηαπηφρξνλα απαγθηζηξσκέλν απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο κε ηα νπνία ζπζρεηίδεηαη  

κφλν έκκεζα , ζε αληίζεζε κε ηελ παιαηά γεληά. Η παιαηά γεληά έρεη ήδε δείμεη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο ζην πξνδηαγεγξακκέλν γη‟ απηή ρξνληθφ δηάζηεκα. νπνηεζδήπνηε 

πξάμεηο θαη  νπνηαδήπνηε ιάζε ηεο αλήθνπλ ζην παξειζφλ, ελψ  νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα δηφξζσζήο ηνπο –γηαηί απηφ είλαη ην θξίζηκν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ- επαθίεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο λέαο γεληάο, γηα ηελ νπνία ε παιαηά  

γεληά νθείιεη λα απνηειεί κφλν έλαλ ζχκβνπιν
101

. 

H Arendt ζεσξεί πσο ην θαηάιιειν  ρξνληθφ ζεκείν γηα ηελ  επηηπρεκέλε 

παηδαγσγηθή πξάμε , βξίζθεηαη ζην κεζνδηάζηεκα  κεηαμχ ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ 

κέιινληνο, ζην «ηψξα»
102

. χκθσλα κε ηελ Arendt, γελληφκαζηε θαη πεζαίλνπκε 

εληφο ελφο θνηλνχ θφζκνπ (common world) θαη ελψ εκείο θεχγνπκε ,απηφο παξακέλεη 

εθεί, πξηλ αιιά θαη κεηά απφ εκάο. Δίλαη κηα εκπεηξία πνπ κνηξαδφκαζηε φρη κφλν κε 

απηνχο  κε ηνπο νπνίνπο ζπκπνξεπφκαζηε, αιιά θαη κε φζνπο πξνεγήζεθαλ θαη κε 

απηνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Όζν θη αλ ε Arendt πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ άιιεο πηπρέο ηνπ θνηλνχ βίνπ , δελ παχεη λα ππνζηεξίδεη 

παξάιιεια κε απηφ  ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο δξάζεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Ο θνηλφο θφζκνο ζπλδέεηαη γηα ηελ Arendt , κε ην 

«δεκφζην ρψξν» (public realm),δηφηη  κέζσ απηνχ ζα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί κε ηελ 

πάξνδν ησλ γελεψλ θαη ε  δηαηήξεζε απηνχ, γηα θάζε αλζξψπηλν νλ, αλ  φκσο 

θνηηάμνπκε βαζχηεξα, απνηειεί ην θχξην κέιεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο. 

Κεληξηθή  ζέζε ηεο Arendt  είλαη πσο ε δηδαζθαιία πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλζήθεο 

φπνπ ν καζεηήο ζα ληψζεη νπδέηεξα απέλαληη ζηηο ρξνληθέο δηαζηάζεηο, ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο Ο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αζθεί ην έξγν 
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ηνπ, δηακνξθψλνληαο ην απαξαίηεην κεζνδηάζηεκα ζην λνπ ηνπ καζεηή, ψζηε ν 

ηειεπηαίνο λα γίλεη απνδέθηεο ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην, αιιά θαη 

ην δηθφ ηνπ ξφιν, κέζα ζε έλα πλεχκα νπδεηεξφηεηαο. Απηφ ην αζπλερέο δηάζηεκα 

έρεη ζεκαζία λα επηηεπρζεί, θαζψο ε γλψζε ηνπ παξειζφληνο εγθισβίδεη ζπρλά ηνλ 

λέν δεκηνπξγψληαο ζε απηφλ ηελ αίζζεζε πσο απνηειεί έλα αθφκα ζθαινπάηη ζηελ 

πνξεία ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο, ην νπνίν νθείιεη λα αθνινπζήζεη κε ηξφπν 

αλαγθαίν. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί, πσο ε Arendt ζεσξεί ηε ζχλδεζε 

κε ην παξειζφλ  αλαγθαία κε απνηέιεζκα ε ζηάζε ηεο λα ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά σο 

πνιηηηθά ζπληεξεηηθή, αλ θαη φπσο ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα, ν 

ραξαθηεξηζκφο απηφο δελ είλαη αθξηβήο , θαζψο ε  νπηηθή ηεο Arendt δηαθέξεη ζε 

πνιιά ζεκεία απφ ηελ νξζφδνμε ζηάζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ.  Απφ ηε κία 

πιεπξά, ππάξρεη ε βεβαηφηεηα ηνπ παξειζφληνο θαη απφ ηελ άιιε ε ακθηβνιία ηνπ 

κέιινληνο, κε απνηέιεζκα, ακθφηεξνη δάζθαινο θαη καζεηήο πξέπεη λα 

θαηνξζψζνπλ λα πξαγκαηνπoηήζνπλ ην έξγν ηνπο επί απηήο ηεο ιεπηήο γξακκήο 
103

. 

 

2.4. Η οπιοθέηηζη ηηρ διδαζκαλίαρ ηηρ κπιηικήρ ένανηι ηηρ παιδαγυγικήρ 

αςθενηίαρ 

Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ,ε Arendt αληηηίζεηαη ζηε 

δηδαζθαιία ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο (judgment), ζεσξψληαο πσο απηή βξίζθεηαη 

εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο. Γηα απηήλ, ε θξηηηθή αλαγθαηφηεηα εθδειψλεηαη ζηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ ηέρλε, κε ηελ ηειεπηαία λα απνηειεί, απφηνθν ηεο θνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ θαζεηί πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεδίν ηεο ηέρλεο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ θφζκνπ. Μία πνιηηηθή νκηιία ή έλα έξγν 

ηέρλεο απνηειεί κηα δηππνθεηκεληθά ζπγθξνηεκέλε  εκπεηξία ε νπνία δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζε κηα κνλνκεξή δηαδηθαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, θαζψο 

πξνυπνζεηεί έλα επξχηεξν θάζκα
104

. 

H Arendt, φπσο θαη ν Kant, δηαθξίλεη δχν επίπεδα ιεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά 

ηελ πξφζιεςε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Τπάξρνπλ αληηθείκελα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά κφλν κέζσ 
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ηεο «πξαθηηθήο» εμάζθεζεο κε γλψκνλα ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα. Αλ θαη ε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα δελ κπνξεί λα δηδαρζεί, νθείιεη σζηφζν λα αζθείηαη. Σίζεηαη έηζη ην 

εξψηεκα γηα ηε ζέζε ηνπ παηδαγσγνχ ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα 

εληνπίδεηαη έλα θελφ ζην ζπιινγηζκφ ηεο Arendt ην νπνίν πξέπεη λα γεθπξσζεί. Απφ 

ηε κία πιεπξά, ππάξρεη ε πνιηηηθή δηάζηαζε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο ζεσξείηαη  σο έλα ελ δπλάκεη 

πνιηηηθφ νλ, ελψ απφ ηελ άιιε, ε Arendt αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο 

παηδείαο εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο απηή έρεη 

εκθαλείο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο
105

. Η Stacy Smith
106

 πξνηείλεη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα, φπνπ πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αξκνληθά. 

Η ίδηα ππνζηεξίδεη δε πσο ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί σο κηα κηθξνγξαθία ηεο 

θνηλσλίαο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ πιεζψξα απφςεσλ 

θαη λα αλαπηχμνπλ έηζη θνηλσληθή ζπλείδεζε. Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμάζθεζε 

ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ν παηδαγσγφο βξίζθεηαη εθεί γηα λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία 

ηεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ε εθπαίδεπζε κεηακνξθψλεηαη ζε ρψξν, φπνπ νη λένη  

επεθηείλνπλ ηελ- πεπεξαζκέλεο ηθαλφηεηαο- αληίιεςε ηνπο ζπλαληψληαο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Η ζπλαλαζηξνθή απηή  λα βνεζάεη ηε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο, 

πνπ είλαη  ιεηηνπξγία ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε κηαο φζν ην δπλαηφλ νμχηεξεο 

θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Μέζσ απηήο, νη καζεηέο, εθηφο ηνπ φηη εηνηκάδνληαη γηα ηε 

κεηέπεηηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλφ δεκφζην βίν, δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά 

ηνπο, ιεηηνπξγψληαο σο κεκνλσκέλα  άηνκα
107

. 

 

2.5. Η  εκπαιδεςηική λειηοςπγία ηηρ αςθενηίαρ καηά ηην Η. Arendt  

ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο 

γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη ε επζχλε πνπ ν 

ίδηνο έρεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κάζεζεο 

πξνυπνζέηεη ην λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ηελ επζχλε γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δεηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Αλ δνχκε ην δήηεκα απφ ηε ζθνπηά ηεο 

εθπαίδεπζεο καθξνρξφληα, είλαη θαιχηεξν γηα ηνλ καζεηή λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 
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δάζθαιφ θαη λα απνζαθελίδεη ηηο απφςεηο ηνπ ζε πλεχκα δηαιφγνπ παξά λα αληγξάθεη 

πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ. πλεπψο έρεη ζεκαζία γηα ηνπο θνηηεηέο λα  πάξνπλ ζέζε επί 

ησλ δεηήκαησλ  πνπ ηνπο αθνξνχλ, ελψ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ζα αλαδείμεη ην 

απζεληηθέο δηαζέζεηο θαη ησλ δχν πιεπξψλ, ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ. 

Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί θπζηθά έλα πιαίζην εθπαίδεπζεο δηακνξθσκέλν  

δηαθνξεηηθά απφ ην ππάξρνλ, φπνπ  ν θνηηεηήο βξίζθεηαη ζπάληα ζε κηα κηθξή νκάδα 

πνπ επηηξέπεη θάηη ηέηνην, ζπλήζσο ζηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή βξίζθεηαη έλαο ιηγφηεξν 

έκπεηξνο ηεινηφθνηηνο
108

. Αθφκε θη φηαλ νη ζπλζήθεο ηείλνπλ λα  είλαη ηδαληθέο, είλαη 

ζπρλά δχζθνιν γηα ηνπο θνηηεηέο λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ θαζεγεηή, πφζν κάιινλ 

λα δηαθσλήζνπλ καδί ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη θνηηεηέο βηψλνπλ θφβν θαη ν 

θφβνο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ερζξνχο ηεο ειεπζεξίαο. To αίζζεκα  

θφβνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ζηνπο θαζεγεηέο, αθφκε θαη 

φηαλ απηνί ηνπο δηαβεβαηψλνπλ πσο δηάθεηληαη ζεηηθά έλαληη  ηνπο .Κνηηάδνληαο 

γχξσ ηνπο, νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη πσο νη ππνζρέζεηο γηα δηάινγν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ δε κεηαηξέπνληαη ζε πξάμεηο ελψ  παξαηεξνχλ επίζεο πσο ε 

αληακνηβή γηα ηνλ θνκθνξκηζκφ θαη  ηελ ππαθνή ππεξηεξεί, ελψ ε απνπζία ηνπο 

ηηκσξείηαη ζπρλά  κε δηαθξηηηθφ είηε κε θξαπγαιέν ηξφπν.  

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε εθπαίδεπζε κεηαηξέπεηαη ζε  έλα ηερλνθξαηηθφ 

παηρλίδη, αθνχ νη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη γξήγνξα πσο κφλν αλ δελ 

δεκηνπξγήζνπλ πξνζηξηβέο κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

ηδξχκαηνο , ζα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ επηηπρψο ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε αθαδεκαηθή θνηλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ππνθξηζία,  θαζψο ε δηνίθεζε, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ αιιά θαη νη  

ίδηνη νη θνηηεηέο, ζπλαηλνχλ ζην λα παίμνπλ έλα παηρλίδη απφ ην νπνίν φινη ζεσξνχλ 

πσο ζα επσθειεζνχλ πξνζσπηθά πξάγκα πνπ είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα  ηελ πξνψζεζε 

ηεο απζεληηθήο κάζεζεο. Σν παξάδεηγκα ησλ θνηηεηηθψλ θνηλεηνπνηήζεσλ  πνπ 

μεθίλεζαλ απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Berkeley ζηελ Καιηθφξληα ησλ Η.Π.Α. θαη 

εμαπιψζεθαλ  γξήγνξα ζηα ππφινηπα ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα, ήηαλ απφ κηα 

άπνςε κηα θηλεηνπνίεζε ελάληηα ζ‟ απηή ηελ ππνθξηζία. Σέηνηνπ είδνπο 
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θηλεηνπνηήζεηο ζπληζηνχλ ελζαξξπληηθά ζεκάδηα , θη απηφ γηαηί εθφζνλ ε δηνίθεζε 

θαη ην πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ δελ κπνξνχλ λα ζψζνπλ ηελ θαηάζηαζε, είλαη 

πην πηζαλφλ λα ην θαηαθέξνπλ νη θνηηεηέο. Απηνί νη «επαλαζηάηεο» θνηηεηέο 

απαηηνχλ λα ηνπο δνζεί ε ειεπζεξία ζηε κάζεζε, λα ηνπο δνζεί  δειαδή ε δπλαηφηεηα  

επηξξνήο ζηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κέζσ δηαιφγνπ, κε ηξφπν πνπ λα 

αλαδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ  βάζεη ησλ νπνίσλ  ζα 

ηειείηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Η δηνίθεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ιεηηνπξγεί αξθεηά ρξφληα ζπκκνξθνχκελε κε 

έλα παηεξλαιηζηηθφ θαη εμνπζηαζηηθφ  πξφηππν έλαληη ησλ θνηηεηψλ θαη απηφ είλαη 

θάηη πνπ δελ αλακέλεηαη λα αιιάμεη αλψδπλα. Τπάξρεη σζηφζν ε αλάγθε δηαηήξεζεο 

κηαο κνξθήο απζεληίαο  ηφζν ζηελ παλεπηζηεκηαθή  δηνίθεζε φζν θαη ζηελ 

δηδαζθαιία. Σέινο ζα ήηαλ θαιφ λα εμεηαζηνχλ νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε θνηηεηηθή 

δσή γηα λα δηαπηζησζεί αλ  βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηδξχκαηνο. 

Αξθεηνί θαλφλεο είλαη απαξραησκέλνη  θη απηφ ιφγσ ηεο αδξάλεηο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ αθαδεκατθή ιεηηνπξγία. Δίλαη αλαγθαίν λα δνχκε ην δήηεκα θαη απφ ηε ζθνπηά 

ηνπ θνηηεηή έηζη ψζηε λα εδξαησζνχλ θαλφλεο πνπ λα πξνσζνχλ ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ κε απψηεξν ζηφρν λα ελαξκνλίδνληαη νη επηδηψμεηο  

δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ. 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο  ηδηαίηεξνο ιφγνο πνπ λα ππαγνξεχεη πσο ε αλάπηπμε ηεο 

πελεπκαηηθήο πεηζαξρίαο ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα έιιεηκκα ζηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία 

ηεο θαληαζίαο αλ θαη απηφ είλαη ζπρλά ην απνηέιεζκα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα 

ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα αδπλαηνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ 

δηαίζζεζε ησλ καζεηψλ θαζψο ιεηηνπξγνχλ κε ηελ θνληφθζαικε  νπηηθή ηεο 

πεηζαξρίαο. H απνζηήζηζε σο κέζν δηδαζθαιίαο, φζν θαιά θη αλ ηειείηαη, δελ 

πξφθεηηαη πνηέ λα μππλήζεη ηε «θιφγα» γηα κάζεζε ζηελ θαξδηά ησλ καζεηψλ, ελψ 

σο κέζνδνο πεηζαξρίαο είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Αλ νη καζεηέο δελ κάζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, λα ηηο ηξνπνπνηνχλ κε ηε θαληαζία ηνπο, λα θάλνπλ 

ζπζρεηηζκνχο κε πξνεγνχκελεο, λα εμεηάδνπλ πηζαλφηεηεο πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί, 

νη γλψζεηο απηέο δελ ζα έρνπλ απζεληηθή παηδαγσγηθή επηξξνή, ζα παξακείλνπλ 

«λεθξέο» θαη αλαμηνπνίεηεο. Αλ ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ 

πεηζαξρεκέλνη θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ  θξίζε  ηνπο ζα πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε.  
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Θα αλαθαιχςνπκε έηζη πσο ε  θξηηηθή ηθαλφηεηα απνηειεί κφλν έλα απφ ηα 

πνιιά εξγαιεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηεί ηε  θαληαζία θαη 

ηε  δηαίζζεζε
109

. Αλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή αληηκεησπίδνπκε πξνβιήκαηα 

ζηεξηδφκελνη αξθεηέο θνξέο πεξηζζφηεξν ζηε δηαίζζεζε θαη φρη ζηηο γλψζεηο  καο, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ε ελαπφζεζε ηεο επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο ζηε δηαίζζεζε είλαη πηζαλφλ θαηαθξηηέα. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ «εξγαιείν», απηφ ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, παξακέλεη 

αλεθκεηάιιεπην θαη ζπγρξφλσο παξαθσιχεηαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

καζεηή λα παξάγεη ζπζρεηηζκνχο κε ηξφπν  απηφλνκν. Η ζπλερήο πξνζθφιιεζε ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ηερλνθξαηηθφ ηξφπν είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο επξεκαηηθνχ κπαινχ. ε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα κηα νμείαπνπ ιεηηνπξγεί απζεληηθά είλαη θαηαδηθαζκέλν απφ λεαξή ειηθία, 

αλ δελ βξεζνχλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη λα αλαπηπρζεί.  

 

2.6. Αςθενηία και οικογένεια 

Οη δεζκνί ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ ππνηηκεζεί ζηηο κέξεο καο,  ελψ παξάιιεια 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο λένπο έλαο έληνλνο αηνκηθηζκφο. ην παξειζφλ ε νηθνγέλεηα είρε 

πην ζπλεθηηθή δνκή  θαη απηφ είλαη πην εκθαλέο ζε αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο, φπνπ ην 

αγφξη αθνινπζνχζε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ θαη ην θνξίηζη 

αληίζηνηρα. Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ηα παηδηά δηέζεηαλ ιίγν ρξφλν γηα λα δηεξσηεζνχλ 

γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ πιαηζίνπ εθπαίδεπζήο ηνπο, αιιά θαη  γηα λα δηακνξθψζνπλ 

θξίζε γηα ηνπο γνλείο ηνπο, πφζν κάιινλ λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη πσο  ππήξρε κηθξφ πεξηζψξην γηα ακθηζβήηεζε 

ηεο γνληθήο απζεληίαο. Έλεθα ηεο παξάδνζεο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ, έλα 

ηέηνην θαζεζηψο ζπληεξνχηαλ, θαη απηφ φρη ηφζν επεηδή ην απαηηνχζαλ νη γνλείο, 

αιιά επεηδή ην απαηηνχζαλ νη ζπλζήθεο
110

. Αληηζέησο,  ζηε ζεκεξηλή νηθνγέλεηα, ηα 

θαζήθνληα έρνπλ έρνπλ νξγαλσζεί έηζη πνπ λα παξέρνπλ απηνλνκία ζε θάζε κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο, είηε είλαη γνλέαο είηε παηδί. Ο γνλέαο , θπζηθά, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ηεο απζεληίαο πνπ ν ίδηνο έρεη  γηα ηνλ εαπηφ ηνπ , 
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ζηεξηδφκελνο ζηελ παξάδνζε πνπ κεγάισζαλ νη ίδηνη θαη ηελ νπνία κεηέπεηηα  ζα 

θιεξνδνηήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο
111

. 

 

2.7. Η αςθενηία  και η νομιμοποίηζη ηηρ  

Η ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ζην παξειζφλ  είρε πνιιέο νκνηφηεηεο κε εθείλε 

ελφο ηπξαλληθνχ θαζεζηψηνο, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε απζεληία λνκηκνπνηείηαη 

απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Ο ηχξαλλνο ζηακαηά λα εκθαλίδεηαη σο ηέηνηνο 

βξίζθνληαο έξεηζκα ζηελ εμνπζία ηνπ απφ κηα εμσγελή πεγή. Η επηβνιή ηεο ζέιεζήο 

ηνπ, δελ αξθεί  γηα λα πείζεη ηνλ ήδε θαηαπηεζκέλν ιαφ, θαη κφλν πεξηζζφηεξε πίεζε 

θαη θίλδπλν κπνξεί λα επηθέξεη γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηε ζέζε ηνπ ηπξάλλνπ. Μηα 

ζετθή παξέκβαζε πνπ ηνλ παξνπζηάδεη σο ιεηηνπξγφ ηεο ζείαο πξφλνηαο, θαη άξα σο 

αμηφπηζην θνξέα ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη ν ζπλήζεο ηξφπνο παξάθακςεο απηνχ ηνπ 

εκπνδίνπ,θαζψο  εληνιέο πνπ έρνπλ ζετθή πξνέιεπζε ππεξβαίλνπλ ηελ αλζξψπηλε 

λφεζε,  πξάγκα πνπ ηηο θαζηζηά αθέξαηεο θαη αδηακθηζβήηεηεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα κε κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε δξάζε φζσλ αζθνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ απζεληία, ελψ νη ηχξαλλνη δηαζέηνπλ κηα αλεμάληιεηε εμσηεξηθή ηζρχ σο 

ερέγγπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπο
112

. 

 

2.8. ςνηηπηηικέρ και θιλελεύθεπερ πποζεγγίζειρ ζηην  παιδαγυγική αςθενηία. 

ε φ,ηη αθνξά ηα δχν κεγάια ζχγρξνλα πνιηηηθά ξεχκαηα, ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη  ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, ε Arendt δηαπηζηψλεη πσο ν κελ 

θηιειεπζεξηζκφο ζεκαηνδνηεί κηα δηαδηθαζία θζίλνπζαο ειεπζεξίαο, ν δε 

ζπληεξηζκφο  κηα δηαδηθαζία θζίλνπζαο απζεληίαο. Πξάγκαηη, αλ εμεηάζνπκε 

πξνζεθηηθά ηηο δχν απηέο ηνπνζεηήζεηο ζα αλαθαιχςνπκε πσο παξνπζηάδνπλ 

ακθφηεξεο έλα κέξνο ηεο αιήζεηαο. πγρξφλσο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν, ζπλαληνχκε 

ηαπηφρξνλα ηελ εμάιεηςε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηε θζνξά ηνπ ζεζκνχ ηεο απζεληίαο. 

Κάζε πνιηηηθφ ξεχκα επηδηψθεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο 

επηζηξνθήο ζε κηα πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε. θαη κέζα απφ απηφ ην πξίζκα 
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θηιειεπζεξηζκφο θαη ζπληεξεηηζκφο απνηεινχλ  ακθφηεξνη  ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο. Σν πφζν αιιειέλδεηεο, ην πσο κεηαηξέπεηαη άζεια ηεο ε κία ζηελ άιιε, 

αιιά  θαη πφζν αλαπφδξαζηε είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε καο ε Arendt ην 

πξαγκαηεχεηαη κέζσ κηαο ζεψξεζεο,  πνπ ζέιεη ηνλ θνκκνπληζκφ σο ηε λέα 

«ζξεζθεία»
113

. 

Πέξα απφ ηε ζχδεπμε ησλ δχν πιεπξψλ φκσο –πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

αλππφζηαηε  θαη κε κνλαδηθφ έξεηζκα έλα ξεηνξηθφ ή ζνθηζηηθφ ηέρλαζκα- απηέο 

δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο θαη ζπγθιίλνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηε θχζε ηεο απζεληίαο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο «απζεληία είλαη νηηδήπνηε θάλεη ηνλ ιαφ ππάθνπν»
114

. Απηή 

αζθείηαη είηε κέζσ ηεο βίαο είηε κέζσ ηεο πεηζνχο δηα ηνπ ιφγνπ, είηε πεηζνχο ζε κηα 

ππεξβαηηθή δχλακε,ζε θάζε πεξίπησζε  δηαηεξεί ηελ εγγελή ηδηφηεηα ηεο  λα 

θαηεπζχλεη ηνλ ιαφ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο. Η απαινηθή απηήο ηεο ηδηφηεηαο 

είλαη ην  αλεζπρεηηθφ, γη απηφ θαη  πξέπεη λα αλαδεηεζεί έλα λέν ζεκέιην γη‟ απηήλ, 

πνπ λα είλαη ζηεξεφηεξν απφ θάζε άιιν. 

Η Arendt παξνπζηάδεη ηελ πιαησληθή ζεψξεζε ηεο απζεληίαο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε αιήζεηα, θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

απηνλφεηεο, απνηεινχλ έλα πνιχ ηζρπξφ ζεκέιην ηεο απζεληίαο. Οη απηνλφεηεο 

αιήζεηεο έρνπλ ηε δχλακε λα αλαγθάδνπλ ην λνπ λα δερηεί ηελ απζεληία  κε άκεζν 

θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θη απηφ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ε βία ή ε πεηζψ θαη ην 

ινγηθφ επηρείξεκα. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ελλνηψλ ή πξαγκάησλ πνπ είλαη απηνλφεηα δελ 

απαηηνχλ θακία πεξαηηέξσ ζεκειίσζε θαζψο πείζνπλ αβίαζηα. Ο Πιάησλαο , 

ζχκθσλα κε ηελ Arendt, αλαηξέρεη ηφζν ζηε θχζε  φζν θαη ζηελ (αλζξψπηλε) 

θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςεη/ εληνπίζεη παξαδείγκαηα απηφκαησλ ζρέζεσλ 

(ζρέζεσλ ειέγρνπ θαη εμνπζίαο κεηαμχ ελφο εγέηε κε απφιπηε ηζρχ θαη επηξξνή πάλσ 

ζην ζψκα γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο. Απηφο  παξνπζηάδεη ,ηα παξαδείγκαηα  ηνπ 

πνηκέλα-πνηκλίνπ, θπβεξλήηε -επηβαηψλ, γηαηξνχ-αζζελνχο θαη θπξίνπ-δνχινπ. ε 

κεξηθά απφ απηά, ε εηδηθή γλψζε απνηειεί ην ζεκέιην (γηαηξφο –αζζελήο), ελψ ζε 

άιια ε ζρέζε είλαη εμ αξρήο έηζη πνπ δηαηεξείηαη (θχξηνο-δνχινο).  Ο ζπλεθηηθφο 

δεζκφο, ινηπφλ, πξνυπάξρεη θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν νπνηαδήπνηε εμσγελή 

ζεκειίσζε  είλαη άλεπ ζεκαζίαο. 
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Αληηιακβαλφκαζηε πσο ε γέλλεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο απζεληίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηελ αλαθάιπςε απηψλ ησλ ηερληθψλ δεπγψλ. Η Arendt παξαηεξεί πσο ε 

αξκνδηφηεηα ηεο απζεληίαο είλαη αλάινγε εθείλεο ηνπ γηαηξνχ πνπ ζεξαπεχεη κηα 

αζζέλεηα ελψ   ε ηζρχο ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ ππνζέζεσλ 

έρεη ην ίδην γλσζηηθφ έξεηζκα κε εθείλν ηνπ γηαηξνχ. Πέξα απφ ηε ινγηθή ηζρχ ησλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί , φκσο, ν Πιάησλ δηαηεξεί ηελ παξαδνζηαθή κνξθή 

επηβνιήο ηεο απζεληίαο κέζσ ηεο πεηζνχ, γηα φζνπο πνιίηεο αδπλαηνχλ λα πεηζηνχλ ή 

αληηδξνχλ γηαηί δελ εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο
115

. Η ιεηηνπξγία  ησλ 

πιαησληθψλ κχζσλ ,  κέζσ  ησλ ηηκσξηψλ θαη ησλ  απεηιψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, έρεη  

σο ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε φζσλ πνπ δελ πείζνληαη απηφκαηα κέζα απφ ηελ αλάδεημε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεπγψλ. Με ηε κεηαθνξά απηψλ ρξεζηηθψλ κχζσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ κεγάιε ηζρχ πνπ έρνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εχπιαζηεο παηδηθήο πξνζσπηθφηεηαο, αθνχ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ελειίθσλ. 

 

2.9. Παιδαγυγική αςθενηία και εξοςζία 

Η Arendt επηρεηξεί, επίζεο ,λα αλαδείμεη ην ζπζρεηηζκφ κεηαμχ εμνπζίαο θαη 

απζεληίαο αλαηξέρνληαο ζην ζεζκφ ηεο ίδξπζεοζηελ αξραία Ρψκε . Η πξάμε ηεο 

ίδξπζεο ζεσξείην ηεξή  θαη δεζκεπηηθή  κε φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη  γηα ηηο επφκελεο 

γεληέο. Η πξάμε ηεο ίδξπζεο γελλά κηα νληφηεηα ε νπνία δηαζέηεη θχξνο θαη επηξξνή 

θαη ηαπηφρνλα  επηθαιείηαη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε απφ ηηο 

επφκελεο γεληέο. ην πιαίζην ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ζπλαληνχκε γηα πξψηε θνξά ηνλ 

φξν auctoritas  ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα augere πνπ ζεκαίλεη „απμάλσ‟. Σα 

ηδξπηηθά κέιε ινηπφλ, θαηείραλ ηελ auctoritas , ηελ απζεληία θαζψο ε παξαγσγή ηνπ 

ζεζκνχ θαη ε δηαηήξεζε ζπληζηνχζε κηα αχμεζε. Οη πξεζβχηεξνη ηεο πγθιήηνπ, σο 

θιεξνλφκνη ηνπ ηδξπηηθνχ ηίηινπ κέζσ ηεο παξάδνζεο είλαη απηνί πνπ ζα 

δηαησλίζνπλ θαη ζα επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηεο ηδξπζείζαο πφιεο. ηε ζπλέρεηα, ε 

Arendt επηζεκαίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ φξσλ auctor θαη artifex , πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο έλλνηεο ηεο  auctoritas  θαη potestas αληίζηνηρα. Ο auctor,  πεγή ηεο απζεληίαο 

είλαη ν δεκηνπξγφο ή ν ζπγγξαθέαο ησλ ελεξγεηψλ. Ο auctor θαζνξίδεη ηηο ελέξγεηεο 
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βάζεη ηνπ πξνλνκίνπ ηνπ ζηελ επηινγή θαη ηελ επηθχξσζε πνπ δηαζέηεη θαη ηε βαζεηά 

γλψζεο πνπ ηνπ έρεη κεηαβηβαζηεί. Ο artifex είλαη απηφο φκσο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

εθθνξά θαη ηελ ηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ, είλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν, απηφο πνπ 

θαηέρεη ηελ νπζηαζηηθή δχλακε λα ελεξγήζεη. Παξ‟ φια απηά νη Ρσκαίνη έδεηρλαλ 

ζεβαζκφ ζηνπο ζπγθιεηηθνχο θαη ζηε ζνθία πνπ ηνπο δηέθξηλε θαη απηφ ζχκθσλα κε 

ηελ Arendt, ζπλέβαηλε δηφηη είραλ ζηελφηεξε ζρέζε κε ηνπο πξνπάηνξεο θαη ην 

παξειζφλ ηεο Ρψκεο. Απηή ε αληίιεςε έρεη ηε ξίδα ηεο ζηελ ηδηφκνξθε αληίιεςε 

ησλ Ρσκαίσλ πνπ ζεσξνχζε  πην ινγηθνθαλή ηελ εμέιημε κηαο πξνζσπηθφηεηαο κέζα 

απφ ην πξίζκα ηεο ζχλδεζεοκε ην παξειζφλ θαη φρη ηεο πξνβνιήο ηεο ζην κέιινλ.  

 

2.10. Η απιζηοηελική θεώπηζη ηηρ αςθενηίαρ καηά ηην Arendt. 

Αλαθεξφκελε ζηηο ζέζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ απζεληία, αλαιχεη ηελ 

αληίιεςε ηνπ Έιιελα θηινζφθνπ. Ο Αξηζηνηέιεο, ζπγθεθξηκέλα , ππνζηεξίδεη ε 

δηαθνξά κεηαμχ αξρφλησλ θαη αξρνκέλσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φ,ηη νη κελ είλαη 

πξεζβχηεξνη θαη νη δε λεφηεξνη. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη πξεζβχηεξνη απνηεινχλ κηα 

εθπαηδεπηηθή, ιφγσ ηεο ρξνληθήο ηνπο ζέζεο ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα θαηέρνπλ έλα 

ζεκαληηθφ πιήζνο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη κεηέπεηηα λα 

δηδάμνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην ζηάδην κέζσ ηνπ  παξαδείγκαηνο  ηνπο πνπ είλαη νη  

ελεξγεηεο  δηαθπβέξλεζεο. Η ζρέζε αξρφλησλ θαη αξρνκέλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ Arendt εθπαηδεπηηθή, θαζψο νη πξεζβχηεξνη είλαη απηνί πνπ εηζάγνπλ ηνπο 

λεφηεξνπο ζηνπο ηξφπνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο θνηλσλίαο. Σα λενεηζαρζέληα κέιε 

είλαη αλαγθαζκέλα λα ππαθνχζνπλ ζηελ απζεληία θαζψο ε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε 

θαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπο δίδνληαη έρεη σο ζηφρν ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο 

λέαο γεληάο αξρφλησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα ελία δηαθπβέξλεζεο ηεο πνιηηείαο. ε 

απηφ ην ζεκείν  ε  ζπλάθεηα πνιηηηθήο  θαη εθπαίδεπζεο είλαη πξνθαλήο , ελψ ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ρψξσλ είλαη εκθαλήο ήδε ζηελ αξραία Ρψκε , φπνπ νη 

“maiores” απνηεινχζαλ ιακπξφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ζπλάθεηαο. 
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2.11. Πολιηική ζκέτη, μάθηζη και εκπαίδεςζη 

   ηελ νπηηθή ηεο Arendt ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη , φρη κφλν  ην λα δνχκε ζε κηα 

πινπξαιηζηηθή θνηλσλία  αιιά θαη ην πσο δνχκε κέζα ζ‟ απηήλ, θαζψο o ηξφπνο ηνπ 

βίνπ   επεξεάδεη δξακαηηθά ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο
116

. Mεγάιε ζεκαζία έρεη ην 

λα ζθέθηεηαη θαλείο πνιηηηθά-θαη  κε ηνλ φξν πνιηηηθά (politically)
117

 ε Arendt 

δηαρσξίδεη ηελ πνιηηηθή δξάζε,ηε δξάζε ηνπ πνιίηε, απφ ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο 

.Σν λα ζθέθηεηαη θαλείο πνιηηηθά ζεκαίλεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε 

σο εγγελψο πθηζηάκελε εληφο κίαο πνιιφηεηαο ή πιεζπληηθφηεηαο (plurality) 

ζπλδηαζκέλε κε ηε δηεθδίθεζε ελφο ρψξνπ πνπ λα πξνσζεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

ηελ εζηθή θξίζε. Σν έξγν ηεο  εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε, ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, λα  

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πεξηζζφηεξν ζηε κάζεζε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. Θα έπξεπε  λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο θάηη πνπ ζα 

πξνζειθχεη ην παηδί λα δψζεη φιε ηελ πξνζνρή θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ , ψζηε λα 

επηηειέζεη ην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

    Η Arendt πξνρσξάεη επίζεο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο (education) θαη 

κάζεζεο ( learning)
118

. Θεσξεί πσο θάπνηνο κπνξεί λα αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία 

κάζεζεο ρσξίο φκσο λα ζεσξείηαη πεπαηδεπκέλνο
119

. Η ρξνληθή έθηαζε ηεο 

καζεζηαθήο  πνξείαο θαη  ε  θαηνρή γλψζεσλ κπνξεί κελ  λα ζπληειεζηεί, αιιά 
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ηαπηνρξφλσο φκσο  λα ζηεξείηαη παηδείαο .Δπνκέλσο, ε δηαθνξά ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ 

ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα εζηθνχ ραξαθηήξα. Η θαηνρή γλψζεσλ ρσξίο εθπαίδεπζε 

είλαη ζηείξα θαη δχζρξεζηε.  Γηα ηελ Arendt, φκσο θαη ε εθπαίδεπζε ρσξίο κάζεζε, 

ρσξίο νπζηαζηηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, απνηειεί εμίζνπ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε. Η εθπαίδεπζε απαηηεί θαηαλφεζε, δηαθνξεηηθά πξφθεηηαη γηα άιιε κηα 

κνξθή  απνζηήζηζεο, απηή ηε θνξά κε εζηθφ πξφζεκν 
120

. Αλ  ν καζεηήο δελ 

αληηιεθζεί πιήξσο ηελ γλψζε πνπ ηνπ παξέρεηαη, ζα εμειηρζεί ζε έλα αθφκα 

θεξέθσλν ηεο ζπκβαηηθήο εζηθήο. Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ζηάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παίδεη  θαηαιπηηθφ ξφιν, θαζψο  ζα πξέπεη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζην 

καζεηή λα δηαβιέςεη κφλνο ηνπ ην εχξνο ηεο γλψζεο. Θα πξέπεη κε δηθή ηνπ επζχλε ν 

καζεηήο ρσξίο απηφ θπζηθά λα απνθιείεη ηελ ελδερφκελε παξέκβαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε πεξίπησζεο επηθίλδπλεο απφθιηζεο λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο 

γλψζεο θαη λα αδξάμεη ηνλ θφζκν κε ηα δηθά ηνπ πιένλ ρέξηα. Η πξνζσπηθή ηνπ 

εκπεηξία ζα δψζεη έλα ραξαθηήξα γλεζηφηεηαο ζηε γλψζε πνπ ηνπ παξέρεηαη
121

. 

 

2.12. Καηανόηζη, κοινόρ κόζμορ και εκπαίδεςζη καηά ηην H.Arendt  

Η θαηαλφεζε γηα ηελ Arendt δηαθέξεη απφ ηελ απιή θαηνρή γλψζεο
122

.  Καζψο ε  

θαηαλφεζε ππεξβαίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαηεγνξηνπνίεζεο, θαη έλεθα απηνχ 

πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα κε ηφζν επξχ πεδίν φζν εθείλν ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Γηα ην άηνκν  ε θαηαλφεζε ηεο γλψζεσο, ε ελζσκάησζε ζηνλ 

αηνκηθφ ηνπ ππξήλα θαη ε αλάδπζή ηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζπλείδεζεο απνηειεί κηα 

ηφζν μερσξηζηή εκπεηξία πνπ, απφ ηε κηα πιεπξά πξνθαιεί ηνλ κειεηεηή λα ηελ 

εμεξεπλήζεη, απφ ηελ άιιε,  φκσο, νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ  

θαζηζηνχλ έλα ηέηνην έξγν δχζθνιν. Όπσο  ππνζηεξίδεη ε Αrendt
123

, πξφθεηηαη γηα 

κηα αηέξκνλε δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ηεο νπνίαο ζπλερείο δηαθνξνπνηήζεηο 
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παξαγφλησλ καο νδεγνχλ ζηε ζπκθηιίσζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ζε νηθείσζε 

κε ηνλ θφζκν
124

. 

Μηα αθξηβέζηεξε απφδνζε ηνπ ηη ελλνεί ε Arendt κε ηνλ φξν «θαηαλφεζε» 

(understanding) κπνξεί λα θαηνξζσζεί αλ δψζνπκε έκθαζε θαη ζε άιιεο ζεζεηο ηεο, 

φπσο ην «λα είκαζηε ζε νηθεηφηεηα  κε ηνλ θφζκν» (being at home with the world) 

θαη «λα ζπκθηιηψζνπκε ηνπο εαπηνχο καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα» (reconciling 

ourselves to reality
125

. Σα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία καξηπξνχλ αθξηβψο ηελ ηνπνζέηεζε 

ηεο Arendt  ην «λα είλαη – being » αληί ηνπ «λα ληψζεη»
126

 ([feeling)] , δελ  πξφθεηηαη  

επνκέλσο εδψ γηα έλα ζπλαίζζεκα,  αιιά γηα κηα πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία 

πξέπεη λα ζπλππάξμνπκε, λα ζπκθηιησζνχκε  (reconcile) καδί ηεο θαη λα ηελ 

απνδερηνχκε.  

 

2.13. H  οικείυζη με ηον κόζμο καηά ηην Arendt. 

    Η έλλνηα ηνπ «θφζκνπ» ζηελ Arendt έρεη θαζαξά πνιηηηθή ρξνηά θαη αλαθέξεηαη 

ζηελ πνιιφηεηα πνπ είλαη ζπγθξνηεηηθφ ηεο χπαξμεο 
127

. Γελ αλαθέξεηαη ζπλεπψο 

ζηνλ θπζηθφ θφζκν, αιιά ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη ζπκβηψλνπλ ππφ φξνπο- πνπ είλαη ζπρλά δπζβάζηαρηνη γηα ην αλήζπρν 

αλζξψπηλν πλεχκα.  Σν λα βξίζθεηαη θαλείο ζε νηθεηφηεηα κε ηνλ θφζκν, είλαη ην λα 

βξίζθεηαη ζε αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη αιιεινθαηαλφεζε κε ηνπο άιινπο
128

. 

    Ο ακνηβαίνο ζπκβηβαζκφο επηζπκηψλ  θαη απφςεσλ κε εθείλα ηνπ ζπλαλζξψπνπ 

καο, θαλεξψλεη πέξα απφ ηα ιάζε ηνπ ζπλαλζξψπνπ θαη ηα δηθά καο, κε απνηέιεζκα 

λα  βιέπνπκε  έηζη ηνλ εαπηφ καο ζηνλ «θαζξέθηε». Η φςε ηνπ εαπηνχ καο ζηνλ  

«θαζξέθηε» καο θέξλεη έλα βήκα πην θνληά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε, πσο απηφ πνπ 

απνθαινχκε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ν θφζκνο πνπ καο πεξηβάιιεη, 
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πεξηραξαθσκέλνο απφ ην ηείρνο ησλ απφςεψλ καο, αιιά ην αλνηρηφ πεδίν δξάζεο θαη 

εκπεηξίαο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο. Η πξαγκαηηθφηεηα 

αληηιακβαλφκαζηε, είλαη δσληαλή  φηαλ βξηζθφκαζηε αλάκεζα ζηνπο ζπλαλζξψπνπο 

καο, δηφηη απηή ε πνιπκνξθία δίλεη ππφζηαζε θαη ζπλζέηεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα  ηελ 

νπνία ν θαζέλαο  καο απνηειεί κέξνο. 

 

2.14. Η έννοια ηηρ ζςνάνηηζηρ και η ανηιπποζυπεςηική ζκέτη  

   Η πνιηηηθή ζθέςε γηα ηελ Arendt νθείιεη λα είλαη "αληηπξνζσπεπηηθή" 

(representative thinking)
129

 θάηη πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επίζεο σο "γεληθή" θαη 

φρη ηφζν  σο «θαζνιηθή» -αλ θάπνηνο ήζειε λα ην ζέζεη ππφ θαληηαλνχο φξνπο
130

. Με 

ηνλ φξν αληηπξνζσπεπηηθή, ε Arendt ζέιεη πεξηζζφηεξν λα δειψζεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ αηνκηθψλ θξίζεσλ, πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

παξαιεηπφκελεο απφςεηο. Μηα ηδέα κε κεγάιε βαξχηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηακφξθσζε ηεο θαηαλφεζεο, είλαη γηα ηελ Arendt ε ηδέα  ηεο «ζπλάληεζεο», απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εαπηνχ καο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ
131

. Υξεηάδεηαη 

φκσο λα δηαζαθελίζνπκε ηη αθξηβψο ελλνεί ε Arendt κ‟ απηφ ηνλ φξν. Τπάξρνπλ δχν 

φςεηο ζηελ ελλνηνιφγεζε ηεο , ε πξψηε φςε έρεη λα θάλεη κε ηελ ηδέα ηεο  

ζπλάληεζεο σο θίλεζε  θαη ε δεχηεξε  κε ηελ "θαιή ζπλαλαζηξνθή" (good company)
 

132
 .  

   Γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηη είλαη ε ζπλάληεζε  πξέπεη  λα ηε ζπλδπάζνπκε κε 

ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ζθέςεο
133

, κε ηελ ηειεπηαία ραξαθηεξίδεηαη θαη 

σο πνιπεπίπεδε θαηαλφεζε. To ηξίπηπρν: θαηαλφεζε, ζπλάληεζε, αληηπξνζσπεπηηθή 

ζθέςε, αλαπηχζζεηαη δηεμνδηθά σο κηα παξάκεηξνο πνπ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα θαηαθέξεη λα δηεηζδχζεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ 
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ςπρηζκφ ηνπ καζεηή. Γηα λα πεηχρεη θαλείο κηα φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαηαλφεζε  

ζα πξέπεη λα δηεπξχλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ νπηηθφ πξίζκα κέζσ ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο ζθέςεο. πλαληψληαο πνιιέο λέεο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, 

ζρεκαηίδεη αληηθεηκεληθφηεξε θξίζε γηα ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. ‟ απηή ηε 

δηαδηθαζία θαηαιπηηθφ ξφιν παίδεη  ε θαληαζία, φρη φκσο κε ηελ ιεηηνπξγία πνπ ηεο 

αλαγλσξίδεη  ν Kant, σο κέζν δειαδή πνπ δεκηνπξγεί κηα νπηηθή απφ απφζηαζε  κηα 

εηθφλα γηα ην ζθεπηηθφ ηνπ άιινπ αηφκνπ αιιά ζε ράζκα κε απηή ηνπ παξαηεξεηή. Η 

Arendt ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία σο έλα κέζν πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαία 

απνζηαζηνπνίζε, ελψ κπνξεί  ηαπηφρξνλα λα γεθπξψζεη ην ράζκα κε ηνλ Άιιν . 

πλεπψο ε  «ζπλάληεζε» είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα ηεο θαληαζίαο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο (judgment) . 

 

   Πνηά είλαη φκσο ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε “ζπλάληεζε” θαη πνηέο είλαη νη 

δηαθνξέο ηεο απφ άιιεο ζπλαθείο έλλνηεο; Υξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία ην άηνκν 

κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα βηψζεη έληνλα ην πσο ζα ιεηηνπξγνχζε ζε ζπλζήθεο 

θάπνηνπ  πνιχ δηαθνξεηηθνχ απφ ηνλ ίδην. Αξρηθά  είλαη εκθαλέο πσο ε ζπλάληεζε 

δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηε«ζηελφηεηα αληίιεςεο» (parochialism)
134

, ε νπνία θάλεη ην 

ππνθείκελν απνθεχγεη θάζε κεηαθίλεζε απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 

νξίδνληα. Η ζπλάληεζε δηαθέξεη φκσο θαη απφ ηελ «πεξηήγεζε» (tourism), θαζψο ν 

πεξηεγεηήο κεηαθέξεηαη κελ ζε μέλν ηφπν αιιά δηαηεξεί ηηο ζπλήζεηέο ηνπ θαη 

γεληθφηεξα πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηηο πην άλεηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην μέλν 

πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα κελ εηζρσξεί πιήξσο ζην λέν ηξφπν δσήο.  Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, είλαη εμίζνπ ιαλζαζκέλν ην λα πηνζεηεί θάπνηνο απφιπηα ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζέιεη λα θαηαλνήζεη, δηφηη έηζη ράλεηαη ε απφζηαζε 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμσηεξηθή παξαηήξεζε. Απηή ε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη 

«εκπάζεηα» θαη έηζη ν παξαηεξεηήο βπζίδεηαη πιήξσο ζηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα, κε 

ηνπο λένπο φξνπο λα θαληάδνπλ ην ίδην νηθείνη κε ηνπο δηθνχο ηνπ παιαηνχο φξνπο , 

έηζη ηνλ ζηελφ νπηηθφ ηνπ νξίδνληα αληηθαζηζηά θαηεπζείαλ  έλαο λένο,  αιιά εμίζνπ 

ζηελφο. πλεπψο  «εκπάζεηα»  θαη πεξηήγεζε πζηεξνχλ σο κέζα πνπ βνεζνχλ ζηελ 

θαιχηεξε αληίιεςε  ηεο ζπλάληεζεο, θαζψο ζηεξνχλ  θάζε κνξθή πινπξαιηζκνχ. 

      πκπεξαζκαηηθά, ν «πεξηεγεηήο» δηαηεξεί κηα αληηθεηκεληθή ζηάζε, εκκέλσληαο 

ζηε δηθή  ηνπ ηαπηφηεηα αιιά ρσξίο λα κπεη ζηνλ θφπν λα εηζρσξήζεη έζησ θα ιίγν 
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ζην ζθεπηηθφ ηνπ Άιινπ , εθιακβάλεη ηε  λέα εκπεηξηα σο θάηη  μέλν θαη αδεκνλεί λα 

επηζηξέςεη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ. Απηφο πνπ αθνινπζεί, απφ ηελ άιιε  ηελ νδφ 

ηεο «εκπάζεηαο»  ιεζκνλεί θάζε πξνζσπηθφ  ηνπ ζηνηρείν θαη πηνζεηεί απφιπηα ηε 

ζέζε ηνπ παξεηεξνχκελνπ,  κε ζθνπφ λα ληψζεη νηθεία αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απ‟ φηη ν «πεξηεγεηήο». Η ζπλάληεζε, φκσο, δηαθέξεη απν ηηο δχν πξναλαθεξζέληεο 

έλλνηεο ζην φ,ηη ν παξαηεξεηήο δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ  θαη ηνλ 

ηξφπν δξάζεο ηνπ, αιιά εληφο ελφο μέλνπ πεξηβάιινληνο
135

. Με ηνλ ηξφπν απηφ  είλαη 

ηαπηφρξνλα παξαηεξεηήο θαη πξάηησλ, βηψλνληαο έηζη κηα πνιχ δσληαλή θαη 

ζχλζεηε εκπεηξία. Δίλαη αλαγθαίν ν παξαηεξεηήο λα ληψζεη ηελ «αλνηθείσζε» ,ψζηε 

λα ληψζεη θαη ηε δηαθνξεηηθή ζθνπηά, αλ επηζπκεί λα γίλεη ε θξίζε ηνπ πην 

αληηθεηκεληθή. Γελ πξφθεηηαη, ζπλεπψο γηα ελα ζπκβάλ πνπ θαηαγξάθεηαη θαη 

θξίλεηαη βάζεη κηάο μέλεο καξηπξίαο, αιιά βάζεη ηεο δηθή ηνπ εκπεηξίαο  σο απηφπηεο 

κάξηπξαο. 

 

2.15. Η ζςνάνηηζη υρ «εκκενηπική ζκέτη» ζηην H.Arendt  

  Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλάληεζεο θάπνηνο κπνξεί λα δεη πέξαλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πέξαλ ηνπ θέληξνπ πνπ ν ίδηνο απνηειεί, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη κπνξεί λα δεη "έθθεληξα" ή "εθθεληξηθά"
136

, θαη  ην ζεκαληηθφ ελ πξνθεηκέλσ, 

είλαη λα δηδαρζεί ν ίδηνο ν καζεηήο ηελ ηθαλφηεηα απηή.  Πξνθχπηεη ακέζσο εμ απηνχ 

ην εξψηεκα γηα ην πψο ζα γίλεη ε ζθέςε καο πην «εθθεληξηθή». χκθσλα κε ηελ 

Arendt πξφθεηηαη γηα δήηεκα ζπλαλαζηξνθήο φρη ηφζν θαιήο ή θαθήο αιιά 

θαηάιιειεο
137

. Σν θχξην κέιεκα γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζπλαλαζηξνθήο 

βέβαηα ζα πξέπεη λα είλαη ε παξαγσγηθφηεηα, ψζηε λα  ιεηηνπξγεί δξαζηηθά  πάλσ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλάληεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ίζσο είλαη πην παξαγσγηθή κηα 

ζπληξνθηά πνπ ζα καο θάλεη λα πηνζεηήζνπκε έλα πεξηζζφηεξν «εθθεληξηθά» ζην 

ζθεπηηθφ καο. Σν γεγνλφο απηφ ζα καο θάλεη αλακθίβνια λα ληψζνπκε απνμελσκέλνη, 

απηφο είλαη ν ζηφρνο φκσο  πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί, ε γλσξηκία κε ην άγλσζην. 
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 H. Arendt, Truth and politics. In: Between past and future. ό.π.,  ςελ. 241 

136
 «visiting is thinking out of one's center > eccentric»: G. Biesta , “Reconciling ourselves to reality: 

Arendt, education and the challenge of being at home in the world”, ό.π., ςελ. 187. 
137

Στο ίδιο,ςελ.187 
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   Δπνκέλσο, ε ζπληξνθηά ησλ άιισλ καο παξέρεη απηφ ην ηδηαίηεξν είδνο κάζεζεο. Η 

ζπλάληεζε κε ηνλ θφζκν ηνπ ζπλαλζξψπνπ ζα είλαη πην επηηπρεκέλε αλ επηηξέςεη  

θάπνηνο  λα ηνπ «δηαθφςνπλ» ηνλ εζσηεξηθφ κνλήξε κνλφινγν
138

. Η δηαθνπή απηή 

γίλεηαη απφ ηελ παξνπζία  ελφο άιινπ αλζξψπνπ απφ ηελ νπνία ζα δηδαρζνχκε
139

 

πεξηζζφηεξν απ‟ φηαλ πξνζπαζνχκε λα  δηεπξχλνπκε  ηνλ πλεπκαηηθφ καο νξίδνληα  

κφλν κε δηθεο καο ζθέςεηο. 

Αθήλνληαο ηνλ εαπηφ καο θαη  δηαθφπησληαο  ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζθέςεσλ 

ηνπ-ηνπ ζπζηήκαηνο  δειαδή πνπ αλαπαξάγεη ζπλαθή κνηίβα πνπ απνηεινχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα καο-δεκηνπξγείηαη έλα άλνηγκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα εηζρσξήζεη 

ν σθεαλφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο πεξηβάιιεη. Έηζη αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

έλλνηα ηε ζπκθηιίσζεο κε ηνλ θφζκν. Πξαγκαηηθφηεηα  είλαη ην ζχλνιν πνπ ππάξρεη 

αλεμάξηεηα απφ εκάο, ην νπνίν ε αδηάζπαζηε ιεηηνπξγία ηνπ «εγψ» δελ καο αθήλεη 

λα δνπκε. Γίλνληαο ηελ επθαηξία λα δηαζπαζηεί ην έξγν ηνπ εγσηζηηθνχ κεραληζκνχ 

αλνίγνπλ νη «πχιεο» πξνο  ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, πνπ είλαη ν θνηλφο καο θφζκνο. 

 

2.16. Φιλία και εζυηεπική δισοηόμηζη ηος εαςηού 

  Σν λα βξηζθφκαζηε ζε νηθεηφηεηα κε ηνλ θφζκν θαη κε ηε ζπληξνθηά ησλ άιισλ, 

ζεκαίλεη λα δνχκε ρσξίο παξσπίδεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ακνηβαία θξνληίδα θαη 

αλάπηπμε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο. Η παξνπζία  ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλσλίαο νξίδεηαη φρη σο απνκφλσζε, ή εγθισβηζκφο ζηνλ εαπηφ, νχηε σο  

αιινίσζε ηνπ  εαπηνχ ζην πιήζνο ησλ ππνινίπσλ. ίγνπξα θάηη ηέηνην δελ είλαη 

εχθνιν, εηδηθά ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία φπνπ ππάξρνπλ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

δηαηεξεί θάπνηνο κηα πγηή ζηάζε. Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθφο ζηε 

δηάξζξσζε  ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο  θαζψο  ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, ζα  πξέπεη 

λα ιεηηνπξγνχλ πξσηίζησο σο ρψξνη  δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ 

ηεο ζπλαλαζηξνθήο ησλ άιισλ. 
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 Ωςτόςο ζχει μεγάλθ ςθμαςία το να μπορεί κάποιοσ και μόνοσ του να διερευνιςει τον εαυτό του. 

Βλ. J. Champlin , “Poetry or Body Politic: Natality and the Space of Birth in Hannah Arendt’s Thought 
Diary” ςτο R. Berkowitz, I. Storey, Artifacts of Thinking,  Reading Hannah Arendt's Denktagebuch, ό.π., 
ςελ.146 
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 Ό.π., ςελ. 188 
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   Τπάξρεη ,φκσο δηάζηαζε κεηαμχ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο  δσήο κε ηελ πξψηε λα 

απνηειεί γηα ηελ  Αrendt
140

 ηελ απζεληηθή δσή φπνπ ππάξρνπκε καδί κε ηνπο άιινπο.  

Η πνιηηηθή, είλαη ζα ιέγακε ε κφλε απζεληηθή κνξθή χπαξμεο ,γηα ηελ Arendt
141

. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εληνχηνηο πσο ε Αrendt  ζεσξεί φηη αλ θαη ε πνιηηηθή χπαξμε 

(βίνο), έρεη χςηζηε αμία ην γεγνλφο απηφ δελ ζηεξεί απφ ηελ ηδησηηθή δσή ηελ 

ζπνπδαηνηεηά ηεο. Η δεχηεξε είλαη ζεκαληηθή, δηφηη εθεί ηειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο απηνθξηηηθήο. Η δηαδηθαζία απηή ζπληειείηαη απφ ηε δηάζπαζε ηνπ 

αηφκνπ ζε παξαηεξεηή θαη παξαηεξνχκελν,  είλαη δχν  νληφηεηεο ζε κία, ν «εαπηφο» 

θαη «εγψ» (myself and  Ι)
142

 θαη κ‟ απηή ηε ιεηηνπξγία  δηαηππψλνληαη νη εζηθέο 

θξίζεηο .Όληαο κφλνη κε ηνλ εαπηφ καο, ζρεκαηίδνπκε εζηθέο θξίζεηο κεγάιεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή δηαδηθαζίαο ηεο «θαηαλφεζεο» (understanding) ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ζα καο θέξεη θνληά ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηε πξαγκαηηθφηεηαο. Αλ 

θάπνηνο δελ επηηειέζεη απηή ηελ «εζσηεξηθή δηρνηφκεζε» (inner dichotomy)
143

  

βξίζθεηαη  αληηκέησπνο κε ηνλ θίλδπλν ηεο  "κε ζθέςεο"( non thinking)
144

  θάηη πνπ 

έρεη σο επαθφινπζν ηελ πξνζηαζία ηνπ «εγψ» θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηνπ «εκείο» 

(wanting to say we)
145

. 

 

      

 

                                                           

140
 «Σο να ηεισ μιαν εντελϊσ ιδιωτικι ηωι ςθμαίνει προπάντων να ςτερείςαι τα ουςιϊδθ για μια 

πραγματικι ανκρϊπινθ ηωι» Χ.Άρεντ, Η ανκρϊπινθ κατάςταςθ, εκδ. Γνϊςθ, Ακινα, 1986, ςελ. 86. 
Πζραν του ιδιωτικοφ κι του δθμόςιου χϊρου υπάρχει και ο κοινωνικόσ  χϊροσ, με προςάρτθςθ 
κομματιϊν και από τουσ δφο προαναφερκζντεσ αλλά και  με  αρνθτικι επίδραςθ ςτθ λειτουργία 
τουσ. Βλ.J. Barnard-Naudé , “Hannah Arendt’s Work of mourning: The politics of loss, the rise of the 
social and the ends of apartheid” ςτο M. van Bever Donker, R. Truscott, G. Minkley, P.  Lalu, Remains 
of the Social,Desiring the Post-Apartheid,Wits University Press. (2017) ςελ. 122 

141 G. Biesta , “Reconciling ourselves to reality: Arendt, education and the challenge of being at home 
in the world”, ό.π., ςελ.188 
142

 Ό.π., ςελ. 189 
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 Στο ίδιο, ςελ. 189 
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  χετικά με τθ διάκριςθ «ςκζψθσ –μθ ςκζψθσ» Βλ.επίςθσ D. Villa (ed),The Cambridge Companion 
to Hannah Arendt, Cambridge University Press, 2001, ςελ. 121. 
145

 G. Biesta , “Reconciling ourselves to reality: Arendt, education and the challenge of being at home 
in the world”, ό.π., ςελ. 189. Όςον αφορά τθ νοθματοδότθςθ του «εμείσ» βλ.επίςθσ R. Berkowitz, 
“Reconciling Oneself to the Impossibility of Reconciliation: Judgment and Worldliness in Hannah 
Arendt’s Politics”  ςτο R. Berkowitz, I. Storey (επιμ.), Artifacts of Thinking ,Reading Hannah Arendt's 
Denktagebuch , Fordham University, New York 2017, ςελ. 7. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

 ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ ΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΑΤΘΔΝΣΙΑ  

ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΑLAIN  RΔΝΑUT 

3.1 Διζαγυγικέρ παπαηηπήζειρ για ηην εννοιολόγηζη ηηρ αςθενηίαρ με αθεηηπία   

ηον Α.Kojève   

   Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηελ αλάιπζε ηνπ γάιινπ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ A.Renaut 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο απζεληίαο ζηε Γαιιία, ζα ήηαλ θαιφ λα 

παξνπζηάζνπκε ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Alexandre Kojève, ε νπνία 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ αθελφο δηφηη ζέηεη ην ζέκα ηεο παηδαγσγηθήο απζεληίαο ζε 

έλα επξχηεξν πιαίζην ηππνινγίαο, θαη αθεηέξνπ επεηδή αμηνπνηεί ηελ εγειηαλή 

νπηηθή, αλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ παξακέλεη θαληηαλφο. O ίδηνο πξνηείλεη 

ηέζζεξηο δηαθξηηέο ζεσξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο απζεληίαο, θαζεκία κε δηαθνξεηηθή 

ζεκειίσζε
146

. Η  πξψηε ζεσξία  είλαη ε ζενινγηθή ή ζενθξαηηθή, ε νπνία ππνζηεξίδεη  

πσο ε πξσηαξρηθή κνξθή απζεληίαο είλαη  ε ζετθή θαη επάλσ  ζ‟ απηή εδξάδεηαη ε 

θιεξνλνκηθή κνλαξρία. Η δεχηεξε ζεσξία είλαη ε πιαησληθή γηα ηελ νπνία ε 

απζεληία έρεη σο ζεκέιην ηεο ηε δηθαηνζχλε θαη σο εθ ηνχηνπ νπνηαδήπνηε απζεληία 

κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ραξαθηεξίδεηαη ςεπδήο. Η ηξίηε ζεσξία είλαη ε 

αξηζηνηειηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απζεληία ραξαθηεξίδεηαη σο ηέηνηα ιφγσ ηεο 

ζρέζεο ηεο κε ηε γλψζε, ηελ πξφγλσζε θαη ηε ζνθία. Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία 

ζεσξία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Kojève είλαη ε εγειηαλή απζεληία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζρέζε θπξίνπ –δνχινπ ή αιιηψο ληθεηή- εηηεκέλνπ, κε ηνλ 

πξψην λα επηθξαηεί επί ηνπ δεπηέξνπ ζην ζπλερή κεηαμχ ηνπο αγψλα γηα επηβίσζε, 

θαη παξαιακβάλνληαο σο ηξφπαην ην ρξήζκα ηεο απζεληίαο. 

Ο Κojève επηρεηξεί ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο πξψηεο ηππνινγίαο κηα αλάιπζε 

ησλ θαηλνκέλσλ ηεο απζεληίαο θαη ζεσξεί πσο πξέπεη λα δνζεί έλαο «ηππηθφο» 

νξηζκφο ηεο απζεληίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν αμηνιφγεζήο ηνπο. χκθσλα 

κε ηνλ νξηζκφ απηφ «Απζεληία ππάξρεη εθεί φπνπ ππάξρεη (πξαγκαηηθή ή ηνπιάρηζηνλ 
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 A. Kojève, Η ζννοια τθσ αυκεντίασ, εκδ. Κουκκίδα, Ακινα 2018, ςς. 45-46. 
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ελδερφκελε) θίλεζε, κεηαβνιή θαη δξάζε. Απζεληία έρνπκε κφλν επάλσ ζε φ,ηη 

κπνξεί λα «αληηδξά», δειαδή ζε φ,ηη κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηε ζηάζε ηνπ ζε ζρέζε κε 

φ,ηη ή φπνηνλ αληηπξνζσπεχεη  ηελ Απζεληία (ηελ «ελζαξθψλεη», ηελ πξαγκαηψλεη ή 

ηελ αζθεί). Πξνθαλψο, ε Απζεληία αλήθεη ζην πξφζσπν ην νπνίν κπνξεί λα 

επηβάιιεη ηε κεηαβνιή θη φρη ζ‟ εθείλνλ ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε κεηαβνιή: ε 

Απζεληία νπζηαζηηθά είλαη ελεξγεηηθή θαη φρη παζεηηθή»
147

. Μέζα απφ ην πξίζκα 

απηήο ηεο αλάιπζεο ην πξαγκαηηθφ έξεηζκα ηεο απζεληίαο, είλαη έλα «ελεξγεηηθφ 

πξφζσπν» ην νπνίν είλαη ειεχζεξν θαη ζπλεηδεηφ
148

. Σν πξφζσπν απηφ κπνξεί, 

επίζεο, λα αζθήζεη επίδξαζε ζηνπο άιινπο, θαηαβάιινληαο ηελ ειάζζνλα 

πξνζπάζεηα πξνζπάζεηα πρ. λα δψζεη κηα πξνθνξηθή εληνιή θαη παξ‟ φια απηά λα 

έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ρσξίο θακία αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο
149

. Η 

ζπδήηεζε, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηνπνζέηεζε, νξίδεηαη σο ζπκβηβαζκφο, θαζψο 

πξέπεη λα βξεζεί έλα ζεκείν ζπκθσλίαο κεηαμχ δχν πιεπξψλ, θαη άξα κεηαβνιή ηεο 

ζηάζεο ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ πεξίπησζε, 

φκσο, πνπ ν εληνιέαο δηαζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηεο απζεληίαο, ε ζηάζε ηνπ παξακέλεη 

ακεηάβιεηε, θαζψο ην δεχηεξν πξφζσπν αλαγλσξίδεη ηελ ηδηφηεηα, φπσο απηή 

ζπκβαίλεη ζηελ απζεληία ηνπ Γηθαίνπ
150

. Άλ φκσο θάπνηνο ακθηζβεηήζεη ηελ 

απζεληία ηνπ Γηθαίνπ θαη αληηδξάζεη, ππάξρεη πάληα ζε απηήλ  θαη ε παξνπζία ηεο 

αζηπλνκίαο γηα λα επηβάιιεη δηα ηεο βίαο ηελ εληνιή ηεο πξψηεο. H ρξήζε βίαο, 

φκσο, επηζεκαίλεη o Kojève, ζπκπξάηηεη κε ηελ απζεληία ηεο δηθαηνζχλεο  θαζψο 

απηή πξνυπνζέηεη θαη ππνδειψλεη δχλακε, ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε βία θαη 

απζεληία απνθειείνληαη ακνηβαία
151

. To Γίθαην θαζαπηφ παξακέλεη ακεηάβιεην, 

κφλν ν ηξφπνο πνπ επηβάιιεηαη ε απζεληία ηνπ αιιάδεη, αλάινγα κε ηελ αληίδξαζε 

ζην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη. πκπεξαίλνπκε, επνκέλσο, πσο θάζε απζεληία 

έρεη λφκηκν ή λνκηκνπνηεκέλν ραξαθηήξα
152

, ελψ λνκηκνπνηείηαη απηφκαηα απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα. 

                                                           

147
A. Kojève, Η ζννοια τθσ αυκεντίασ, ό.π., ςς. 51-52. 

148
 Σο πρόςωπο αυτό μπορεί να είναι είτε κεϊκό είτε ανκρϊπινο, ποτζ  όμωσ κάτι που να προςιδιάηει 

ςε ηϊο. Βλ. Ό.π., ςελ. 52. 
149

 Βλ. Ό.π., ςελ. 53. 
150

 Η αυκεντία εν προκειμζνω εδράηεται ςτθ δικαιοςφνθ, οπότε ακόμθ κι αν το πρόςωπο που 
καλείται να υπακοφςει ςτισ εντολζσ τθσ μπορεί να αντιδράςει, αποφεφγει να το κάνει. Βλ. Ό.π., ςελ . 
55 
151

 Βλ. Ό.π., ςς. 55-56. 
152

 Ό.π., ςελ. 55. 
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 πλάθεηα δηαπηζηψλεηαη επίζεο αλάκεζα ζηνλ νξηζκφ ηνπ Kojeve  γηα ηελ απζεληία 

ππάξρεη θαη ζε εθείλνλ πνπ δίλεη ζην ζετθφ ζηνηρείν
153

, θαζψο βάζεη απηήο 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ απφξξνηα ηεο ηζρχο πνπ έρεη ε αλζξψπηλε απζεληία. Ο 

άλζξσπνο πξνζπαζεί λα δηνρεηεχζεη κέξνο ηεο ζετθήο ηζρχνο ζην εθάζηνηε είδνο 

απζεληίαο πνπ επηρεηξεί λα θαηαζθεπάζεη. Χζηφζν, ν νξηζκφο ηνπ ζετθνχ ζηνηρείνπ 

δηαθέξεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο απζεληίαο θαζψο, ην ζείν είλαη απξφζβιεην ζε 

νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε ελέξγεηα,θαζψο αλήθεη ζε κηα άιιε ζθαίξα χπαξμεο. Απφ 

απηή ηε ζέζε ην ζετθφ ζηνηρείν θαηέρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο απζεληίαο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα θαη λα παίξλεη θάπνην ξίζθν
154

, εθφζνλ νη 

άλζξσπνη επηιέγνπλ εθνχζηα θαη ζπλεηδεηά λα κελ αληηδξάζνπλ ζε απηφ.  Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάπνηνο αζθεί απζεληία, ππάξρεη νπσζδήπνηε πάληα ν θίλδπλνο λα ηε 

ράζεη απφ κηα εθδήισζε θαηαπηεζκέλεο αληίδξαζεο ηνπ πξνζψπνπ επί ηνπ νπνίνπ 

απηή αζθείηαη.  

   Η  αλζξψπηλε απζεληία έρεη αλάγθε απφ έλα έξεηζκα  γηα λα δηθαηνινγήζεη ην 

δηθαίσκα πνπ έρεη λα αζθήζεη  επηξξνή θαη εμνπζία πάλσ άηνκα θαη θαηαζηάζεηο. 

Απηφ ην γηαηί αλαιακβάλεη λα δηεξεπλήζεη ν Kojève, εμεηάδνληαο ηχπνπο απζεληίαο 

θαη δηαρσξίδνληαο ηνπο ζε «κηθηνύο» θαη  «θαζαξνύο» ζηε βάζε ησλ ηεζζάξσλ 

ζεσξηψλ πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε 

δηάθξηζε ηεζζάξσλ ηχπσλ απζεληίαο: α) Η απζεληία ηνπ Παηέξα β) Η απζεληία ηνπ 

Κπξίνπ επί ηνπ Γνχινπ γ) Η απζεληία ηνπ Ηγέηε δ) Η απζεληία ηνπ Γηθαζηή
155

. Ο 

πξψηνο ηχπνο απζεληίαο αλαθέξεηαη ζε κηα ζρέζε γνλέα-παηδηνχ κε φπνηεο εθθάλζεηο 

απηή έρεη (παηέξαο-παηδί) ζρεηηδφκελε κε ηελ ειηθία (γεξαηφηεξνο –λεφηεξνο) ή κε 

κηα πξάμε γέλλεζεο (ζπγγξαθέαο-έξγν). Ο ηχπνο απηφο αλήθεη ζηε ζεσξία ησλ 

ζρνιαζηηθψλ, ηε ζενινγηθή
156

. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζ‟απηφλ ηνλ ηχπν θαηαηάζζεη 

ν Kojève  ηελ απζεληία ηνπ λεθξνχ, θαη ηελ ραξαθηεξίδεη σο ηδηφηππε ζετθή απζεληία, 

εθφζνλ ν λεθξφο βξίζθεηαη –φπσο θαη ν Θεφο- ζε άιιε ζθαίξα χπαξμεο
157

. 

                                                           

153
 «Θεϊκό είναι-για μζνα- ό,τι μπορεί να επιδράςει ς’ εμζνα χωρίσ να ζχω τθ δυνατότθτα να 

αντιδράςω ς’ αυτό», A. Kojève, Η ζννοια τθσ αυκεντίασ, ό.π., ςελ.57. 
154

 Σο «ρίςκο» αποτελεί λζξθ κλειδί ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αυκεντίασ.  Βλ. Ό.π., ςς. 58-59. 
155

 Ό.π., ςς. 61-63. 
156

 Ο Θεόσ  ςυνδιάηει και τουσ τζςςερισ τφπουσ αυκεντίασ εφόςον είναι α)Κφριοσ άρχων(κφριοσ) 
β)Κφριοσ των δυνάμεων(θγζτθσ) γ)Δικαςτισ του ανκρϊπου(δικαςτισ) δ) Πατζρ θμϊν (πατζρασ), Ό.π., 
ςς. 74-75. 
157

 Ό.π., ςελ. 63. 
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    Ο δεχηεξνο ηχπνο απζεληίαο αλαθέξεηαη ζε κηα ζρέζε θπξηαξρίαο θαη  αθνινπζεί 

ην πξφηππν ηνπ Υέγθει αιιά θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. ‟ απηφλ θαηαηάζζνληαη ηα δεχγε: 

επγελήο-δνπινπάξνηθνο, ζηξαηησηηθφο-πνιίηεο
158

, άλδξαο-γπλαίθα, ληθεηήο-

εηηεκέλνο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ ππεξνρή ηνπ πξνζψπνπ κε απζεληία 

έλαληη ηνπ άιινπ. Σν πξφζσπν πνπ δηαζέηεη απζεληία, έρεη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, θεξδίζεη ην ρξίζκα απηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ επηβιήζεθε  ζην άιιν, ζην 

πιαίζην θάπνηνπ είδνπο αγψλα , ζηνλ νπνίν ξίζθαξε θαη λίθεζε , ελψ ε πιεπξά ησλ 

εηηεκέλσλ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηεο  αλαγθάδεηαη  λα παξαρσξήζεη ηελ 

θπξηφηεηα ηεο χπαξμήο ηεο
159

. O ηξίηνο ηχπνο απζεληίαο , απηφο ηνπ Ηγέηε, ν νπνίνο 

εθπξνζσπείηαη απφ ηελ αξηζηνηειηθή αληίιεςε, θαλεξψλεηαη ζηηο ζρέζεηο ηεξαξρίαο 

αλψηεξνπ-θαηψηεξνπ ζε γλσζηηθφ επίπεδν φπσο: εγέηεο-νκάδα, δηεπζπληήο-

ππάιιεινο, αμησκαηηθφο-ζηξαηηψηεο, δάζθαινο-καζεηήο ή θαη ζε κεκνλσκέλεο 

εγεηηθέο κνξθέο κε ηδηαίηεξεο γλψζεηο φπσο: ν ιφγηνο, ν ηερληθφο, ν κάληεο, ν 

πξνθήηεο. Ο ηέηαξηνο, θαη ηειεπηαίνο ηχπνο, ν νπνίνο ζπλάδεη κε ηελ πιαησληθή 

ζεσξία , είλαη ε απζεληία ηνπ δηθαζηή
160

, θαη παίξλεη ηηο κνξθέο :ηνπ δηαηηεηή, ηνπ 

ειεγθηή, ηνπ ηηκεηή (ξσκατθφ αμίσκα), ηνπ πλεπκαηηθνχ
161

, ηνπ δίθαηνπ θαη ηίκηνπ 

αλζξψπνπ
162

. 

  Απφ ηε δνκή πνπ πξνηείλεη ν Kojève, παξαηεξνχκε πσο ε απζεληία ηνπ δαζθάινπ 

θαηαηάζζεηαη ζηνλ ηξίην ηχπν απζεληίαο (απηήο ηνπ Ηγέηε), δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

ηεξαξρηθή ζρέζε αλψηεξνπ θαη θαηψηεξνπ θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ζεσξία ηνπ 

Αξηζηνηέιε φπνπ ε απζεληία ραξαθηεξίδεηαη σο ηέηνηα ιφγσ ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε 

γλψζε, ηελ  πξφγλσζε θαη ηε ζνθία . Ο δάζθαινο ή ν εθπαηδεπηηθφο, θαηέρεη ην 

αλάινγν ρξίζκα ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ θαηέρεη θαη σο εθ ηνχηνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε 

ππεξνρήο έλαληη ηνπ καζεηή. Πψο έθηαζε φκσο ζην ζεκείν λα ακθηζβεηείηαη ε 

απζεληία ηνπ δαζθάινπ; Ση απνηέιεζε ηελ αηηία ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκνπνίεζήο 

ηεο; Πνηά ήηαλ  ε ζηάζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο νηθνγέλεηαο; Tα  εξσηήκαηα  απηά ζα 

αληηκεησπίζνπκε ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηελ θξηηηθή ζθνπηά ηνπ A. Renaut. 

                                                           

158
 Ο ςτρατιωτικόσ αποτελεί ιδιαίτερθ περίπτωςθ αυκεντίασ, ςυνδυάηοντασ ςτοιχεία και από τουσ 

τζςςερισ τφπουσ. A. Kojève, Η ζννοια τθσ αυκεντίασ, ό.π., ςελ. 62. 
159

 Ό.π., ςς. 64-66. 
160

 Ό.π., ςς. 69-70. 
161

 Ιδιαίτερθ περίπτωςθ αποτελεί και ο πνευματικόσ, αφοφ ςυνδυάηει ςτοιχεία από τθν πρϊτθ τθν 
Σρίτθ και τθν τζταρτθ κατθγορία. Ό.π., ςελ. 63. 
162

 Κατά τον Kojève ο τίμιοσ άνκρωποσ αποτελεί τθν πιο κακαρι περίπτωςθ αυκεντίασ του δικαςτι. 
Στο ίδιο, ςελ. 63. 
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3.2.  H ςποσώπηζη ηυν ππονομίυν ηηρ αςθενηίαρ και ανάδειξη ηυν δικαιυμάηυν 

ηος παιδιού από ηην εποσή ηος Γιαθυηιζμού και εξήρ 

Ο γάιινο θηιφζνθνο Alain Renaut, ν νπνίνο έρεη εξγαζηεί πάλσ ζηελ 

θαληηαλή θηινζνθία θαη έρεη πξαγκαηεπηεί εθηελψο ηε πνιηηηθή θιεξνλνκηά ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ δηαπηζηψλεη πσο ζα ήηαλ επθνιφηεξν λα απνδερηνχκε κηα ηζφηεηα ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ε νπνία σζηφζν ζπλδπάδεηαη κε ηελ αληζφηεηα ζηελ πξάμε. 

Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ αλαγθαίν ζηελ πεξίπησζε ησλ «δηθαησκάησλ-ειεπζεξηψλ», φπνπ 

ην παηδί δελ κπνξεί λα γίλεη εμνκνησζεί απνιχησο κε ηνλ ελήιηθν δηφηη ε εκπεηξία ηνπ 

δελ ην θαζηζηά έηνηκν λα ηα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια, θαη επηπιένλ κηα εμνκνίσζε ζα 

απνηεινχζε εκπφδην γηα ην  εθπαηδεπηηθφ έξγν. Απηφ πνπ πξνηείλεη ν Renaut δελ  

είλαη κηα ζρέζε ηζφηεηαο ζηα δηθαηψκαηα θαη αληζφηεηαο ζηελ πξάμε αιιά κηα 

ηαπηφρξνλε ζρέζε ηζφηεηαο θαη αληζφηεηαο ζηα δηθαηψκαηα. 

Ο αζηηθφο θαη πνηληθφο θψδηθαο ζπλερίζαλ  λα βξίζθνληαη ζε αλαληηζηνηρία 

σο ην 1792, φπνπ ε αζηηθή ελειηθίσζε νξίδεηαη ζηα εηθνζηέλα, ελψ ε πνηληθή 

ελειηθίσζε ζηα δεθαέμη. Δίλαη ην λαπνιεφληεην δίθαην,πνπ φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Renaut, επζχλεηαη γηα  ηελ αλσηέξσ δηαθνξνπνίεζε,ε νπνία είρε ξηδηθή επηξξνή ζηελ 

εζηθή δηάπιαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άλνημε ην δξφκν γηα ηηο 

δεκνθξαηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 1871. Δπηπιένλ ην 1889 θαη ην 1898, ζην πιαίζην 

αλακφξθσζεο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ, παξαηεξνχληαη έκκεζεο αλαθνξέο ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ζην ξφιν ππεξάζπηζεο ηνπο πνπ έρεη ε θνηλσλία. Έηζη ε 

εθπαίδεπζε ησλ «ηαξαρνπνηψλ» αλειίθσλ γίλεηαη ζε εηδηθφ ίδξπκα ή εθπαηδεπηήξην 

θαη φρη ζην αλακνξθσηήξην
163

. 

  Ο Renaut πάεη εδψ ηνλ νξηζκφ «Η έμε είλαη κηα απφιαπζε ή ελέξγεηα, πνπ 

γίλεηαη αλαγθαηφηεηα κέζσ ζπρλήο επαλάιεςεο ηεο ίδηαο απφιαπζεο ή ηεο ίδηαο 

ελέξγεηαο»
164

. Ο Κant δίλεη ηνλ νξηζκφ ηεο έμεο θαη ππνζηεξίδεη πσο είλαη πνιχ 

εχθνιν, αιιά θαη πνιχ  επηθίλδπλν, γηα ηα παηδηά λα ζπλεζίζνπλ ζε εζηζηηθέο νπζίεο: 

«Όζν πεξηζζφηεξεο φκσο είλαη νη έμεηο, ηηο νπνίεο έρεη έλαο άλζξσπνο, ηφζν ιηγφηεξν 

                                                           

163
 A. Renaut, Το τζλοσ τθσ αυκεντίασ, μεταφρ. Γ. Καράμπελασ, Εκδ. Πόλισ, Ακινα 2007,  ςελ. 181. 

164 Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., ςελ. 52. 
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ειεχζεξνο θαη αλεμάξηεηνο είλαη»
165

. Δληνχηνηο ππάξρνπλ έμεηο πνπ παξαδέρεηαη ν 

Κant σο θαιέο, φπσο ην  λα ηξψεη θαλείο θαη λα θνηκάηαη ηελ ίδηα ψξα, ζπκβνπιή πνπ 

αθνινπζνχζε άιισζηε θαη ν ίδηνο θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ πνιχ πξνγξακκαηηζκέλν 

βίν ηνπ. Η κφλε ζπλήζεηα, γξάθεη, επίζεο, ν Rousseau, πνπ πξέπεη λα κάζεη ην παηδί, 

είλαη ην λα ππνθχπηνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα, φιεο νη ππφινηπεο ζπλήζεηεο είλαη 

θαθέο
166

. Σν παηδί κπνξεί λα έρεη ζπλεζίζεη λα αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηεο πνπ ηνπ 

έρνπκε επηβάιιεη , απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε πσο ζα ζπλερίζεη λα ηηο 

αθνινπζεί θαη φηαλ μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ γνλέα. Μφλν αλ έρεη 

ην θίλεηξν θαη αξέζθεηαη ζηελ πξάμε θαζεαπηή είλαη πηζαλφ λα αθνινπζήζεη κηα 

ελάξεηε ζπλήζεηα
167

.  

ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν ηα παηδηθά 

δηθαηψκαηα ηζρπξνπνηήζεθαλ κε απνηέιεζκα  ε αλακφξθσζε- αιιά θαη ε ηηκσξία- 

λα απνηεινχλ πιένλ ηελ έζραηε ιχζε γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ παηδηψλ. 

Θεζκνζεηνχληαη έηζη, κέηξα πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θαη ην ζεκαληηθφηεξν, ε κεηέξα θαη φρη ν παηέξαο ζεσξείηαη 

πιένλ ππεχζπλε γηα ην ζσθξνληζκφ ηνπ παηδηνχ . Ο  παηέξαο ην κφλν πνπ δηθαηνχηαη 

λα θάλεη πιένλ είλαη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ην ζσθξνληζκφ 

ηνπ ηέθλνπ, αιιά ν δηθαζηήο έρεη φιε ηελ εμνπζία ζε φηη αθνξά ηελ απφθαζε. Όπσο 

φια δείρλνπλ εδψ εληνπίδεηαη ην ηέινο ηνπ ζνβαξνχ ξφινπ πνπ έπαηδε ν παηέξαο σο 

«νηθηαθφο δηθαζηήο» θαη ηαπηφρξνλα γηα ηνλ ζεηηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ 

ηεο κεηέξαο, θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο γπλαίθαο. Δληφο κίαο επξχηεξεο ζεψξεζεο 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε ξχζκηζε ηνπ 1945 ζπληζηά έλα ζπκπίιεκα ησλ αιιαγψλ πνπ 

έγηλαλ ζηαδηαθά απφ 1989 θαη νδήγεζαλ ζηελ «πιεξέζηεξε δηάιπζεο ηεο παηξηθήο 

απζεληίαο» θαηά ηελ ραξαθηεξηζηηθή δηαηχπσζε ηνπ Renaut
168

. Δληνχηνηο ην 1958 ν 

παηξηθφο ζσθξνληζκφο ζπλέρηδε λα ππάξρεη , θαη νη λνκνζέηεο αλαγθάδνληαλ λα 

πξνβνχλ ζε κηα ηξνπνπνίεζε ζηε δηαηχπσζε πνπ λα δειψλεη ξεηά πιένλ ηα 

θαζήθνληα αιιά θαη ηα φξηα ηεο  γνληθήο  απζεληίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα απηφ είλαη 

                                                           

165
Ι. Καντ, Περί Παιδαγωγικισ, ό.π., ςελ. 53. Επίςθσ Ο Ρουςςϊ υποςτθρίηει πωσ θ μόνθ ςυνικεια που 

πρζπει ναζχει ζνα παιδί , είναι το να μθν ζχει ςυνικειεσ, να είναι ελεφκερο δθλαδι. Βλ. J..J. 

Rousseau, Αιμίλιοσ, ι, περί αγωγισ, ό.π., ςελ. 34.  

166
 J.J. Rousseau, Αιμίλιοσ ι περί αγωγισ , ό.π., ςελ. 143. 

167
 Ό.π., ςελ. 450. 

168
 Βλ A. Renaut, Το τζλοσ τθσ αυκεντίασ, ό.π.,  ςελ.181-182 
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εκθαλέο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «ζσθξνληζκφο» κε  ηα «κέηξα 

εθπαηδεπηηθήο αξσγήο» 
169

. 

 

3.3.  H νομιμοποίηζη ηυν παιδικών δικαιυμάηυν και ο μεηαζσημαηιζμόρ ηηρ 

γονικήρ αςθενηίαρ. 

Σν 1970 πξαγκαηνπνηείηαη , ζχκθσλα  κε ηνλ Renaut, ε «λνκηθή θνξχθσζε» 

ησλ φζσλ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γνληθήο απζεληίαο. Οη γνλείο είλαη πιένλ 

ππνρξεσκέλνη λα κεξηκλνχλ γηα «ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ εζηθή» ησλ 

παηδηψλ ηνπο, θαη απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ δείγκα ζεζκνζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ νπνίσλ είλαη θνξέαο ην παηδί απφ ηελ γελλήζε ηνπ -ηα νπνία θέξεη απφ ηε 

γέλλεζή ηνπ- αιιά θαη ηεο πξνφδνπ ζηελ πνξεία εμίζσζεο ηνπο κε εθείλα ησλ 

ελήιηθσλ. Τπάξρεη ν θίλδπλνο, φκσο, ζεκεηψλεη ν Renaut,  λα πεξηπιερζεί ε 

εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία απφ ηε λέα απηή δηεπζέηεζε ησλ φξσλ ζε ζεκείν πνπ λα 

απνδηαξζξσζεί ε γνληθή απζεληία, κε άκεζν απνηέιεζκα κηα αθφκε πην εζθαικέλε 

δηαπαηδαγψγεζε
170

. 

   Πην πξφζθαηα, κφιηο ην 2002 αλαβαζκίδεηαη ν λφκνο ηνπ 1970  θαη 

ηεξκαηίδεηαη νξηζηηθά ε θπξίαξρε παξνχζηα ηνπ «νηθνγελεηάξρε»
171

. ην πιαίζην ηεο 

λνκνζεζίαο , φιν θαη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο απνθηνχλ ηελ θεδεκνλία ησλ παηδηψλ 

ηνπο  κεηά απφ έλα δηαδχγην πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εγθαζίδξπζε  ηεο 

«κεηξηαξρίαο», φπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Renaut. ην πιαίζην απηψλ ησλ 

εμειίμεσλ ε «γνληθή απζεληία» κεηαηξέπεηαη ζε «γνληθή επζχλε», ελψ ν λνκνζέηεο 

ππνζηεξίδεη  πσο νη γνλείο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηε γλψκε ηνπ παηδηνχ ζηηο 

απνθάζεηο  ηνπ εθφζνλ θξίλνπλ πσο έρεη ηελ σξηκφηεηα, κε ηνλ ηξφπν απηφλ δίλεηαη 

ην δηθαίσκα εμίζσζεο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα ζε επίπεδν λνκηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηελ θαηάρξεζε ηεο ειεπζεξίαο εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ, ελψ παξάιιεια 

πξνζηαηεχεηαη ν γνλέαο.  

Η απνδηνξγάλσζε πνπ έρεη ππνζηεί ε ζχγρξνλε απζεληία ζηηο κέξεο καο ζέηεη 

βέβαηα ζπρλά ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην αλ ε ηάζε γηα ζπλερή πεξηνξηζκφ ηεο 
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είλαη νξζή αιιά θαη ηελ επηζπκία γηα αλαβίσζε ησλ παιαηψλ θαη «δνθηκαζκέλσλ» 

κεζφδσλ ζσθξνληζκνχ. Λφγσ απηήο ηεο εμέιημεο ησλ πξαγκάησλ, είλαη αλάγθε λα 

δεηεζεί κηα ιχζε πνπ λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ησλ εθπαηδεπηψλ, αιιά θαη ησλ 

γνλέσλ. Δίλαη επίζεο αλάγθε λα βξεζνχλ ηα κέζα ψζηε ε εθπαηδεπηηθή εμνπζία λα 

ζηεξίμεη θαηάιιεια ηε γνληθή απζεληία θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, λα παξαρσξήζεη 

ζηελ πξψηε ην «έδαθνο» πνπ ηεο αξκφδεηγηα λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο. Μηα πηζαλή 

ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη ε ζπληεξεηηθή ηνπνζέηεζε πνπ ζέιεη ηελ εθπαίδεπζε λα 

δίλεη έκθαζε ζην «παξαδνζηαθφ» ζηνηρείν πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη.κέζα απφ ην πξίζκα 

απηήο , ην ζρνιείν είλαη έλαο ζεζκφο πνπ δηαησλίδεη ηελ παξάδνζε ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

παξάδνζε ηεο γλψζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζρνιείν δηδάζθεη έλα ήζνο παγησκέλν, 

έλα αμίσκα ηφζν αλακθηζβήηεην φζν θαη ε δηδαρή ηεο πξνπαίδεηαο, αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Renaut. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ βέβαηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο 

«κηα ηέηνηα κεηάδνζε/παξάδνζε είλαη αθφκα ζπκβαηή κε ηελ ειεπζεξία πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζηνπο απνδέθηεο ηεο γλψζεο, ππάξρεη αλακθίβνια εδψ κηα κνξθή 

απζεληίαο ζηελ νπνία κπνξνχκε  αθφκα λα (ζεσξνχκε φηη) βαζηδφκαζηε»
172

. Οη 

εηδήκνλεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο,  παξαηεξεί ν 

Renaut , θαη κηα ζηήξημε ζε έλα ηέηνηνλ θνξέα είλαη επηζθαιήο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απηφο δελ ζχγθεηηαη ζε δεκνθξαηηθά ζεκέιηα
173

. 

  Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είλαη ε νκαιή 

παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εμνπζίαο. Η εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ έρεη εμνκνηψζεη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα αλζξψπηλα φληα ζε δεηήκαηα 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, πξάγκα πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηηο λνεηέο νληφηεηεο, 

φπσο θάζε κνξθή απζεληίαο. Η κεηάβαζε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ίζνη έλαληη ίζσλ 

ζπκπνξεχνληαη θαη δεκηνπξγνχλ είλαη απφ θνηλνχ ε βαζηθή ζπλζήθε απηήο ηεο λέαο 

θαηάζηαζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ άληζε θαηαλνκή εμνπζηψλ ηνπ παξειζφληνο φπσο 

π.ρ. θενπδαξρία. 

  Η πνξεία ηεο θνηλσλίαο  έρεη πξνδηαγξαθεί θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ γηα λα 

επηδήζεη κηα κνξθή απζεληίαο πξέπεη λα ππνζηεί ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε θαη απηφ 

κεηά απφ πνιιή πξνζνρή θαηδηαξθή δηάινγν. Απηφο είλαη ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζην 

αχξην δηαθνξεηηθά είλαη αλαγθαζκέλε λα δηαρεηξηζηεί ηπξαλληθά κέζα εμνπζίαο ψζηε 
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λα επηβιεζεί. Τπήξμαλ, ζπλεπψο, αλαθαηαηάμεηο ζε ηνκείο πνπ σο ηφηε δηαρψξηδαλ 

ηνπο αλζξψπνπο φπσο ε ηάμε,ε εζλφηεηα, ην θχιν, ε ειηθία. Απηφ είρε σο 

επαθφινπζν ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο απζεληίαο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απζεληίαο, γηα ηελ νπνία είλαη εκθαλέο φηη ρξεηάδεηαη αλακφξθσζε. Η Hannah 

Arendt δηέθξηλε απφ πνιχ λσξίο απηή ηελ  «εθπαηδεπηηθή θξίζε» φπσο παξαδέρεηαη ν 

Renaut
174

. 

  Η γεξκαλνεβξαία θηιφζνθνο ηζρπξίδεηαη πσο ε «εμηζσηηθή δχλακε»  

ζρεηίδεηαη κε ηελ «θξίζε ηεο απζεληίαο»
175

, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ 

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ζε φιν ην θνηλσληθφ θάζκα. πγθεθξηκέλα ζηηο ΗΠΑ, ε 

εμηζσηηθή δχλακε είρε εηζρσξήζεη θαη εμνκαιχλεη θάζε δηαθνξά ζηνπο επηκέξνπο 

πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. Κάηη ηέηνην ήηαλ ηζνπεδσηηθφ εηδηθά γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ, –καζεηψλ θαη  γνλέσλ, κε ηελ  ηαπηφρξνλε ακθηζβήηεζε ηεο 

απζεληίαο ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θαινχ καζεηή, ηνπ ππεχζπλνπ γνλέα. Ο Tocqueville, 

επηζεκαίλεη ν Renaut, είρε παξαηεξήζεη πξν πνιινχ πσο ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία , κεηαμχ νκνίσλ, ε παξακηθξή δηαθνξά δεκηνπξγεί θζφλν θαη έρζξεο, θαη 

απηφ απ‟ φ,ηη θαίλεηαη είλαη ην πξφβιεκα πνπ πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη ε εμηζσηηθή 

δχλακε. Ο Renaut πξνζζέηεη επίζεο πσο ε δπζθνιία φζνλ αθνξά αλακφξθσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπλαληά ην εκπφδην ηεο «δηαδηθαζίαο ρεηξαθέηεζεο» ησλ παηδηψλ, φπσο 

απηή αλαγλσξίδεηαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ παηδηθψλ δηθαησκάησλ. Η 

«ζπγθξφηεζε ελφο απηφλνκνπ θφζκνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο»
176

 δελ βνήζεζε βέβαηα 

ηελ πξναλαθεξζείζα δηεξγαζία, αληηζέησο θάλεθε λα ηελ επηδεηλψλεη θαζψο ην παηδί 

βξέζεθε εγθισβηζκέλν ζε έλα θαηαλαισηηθφ θινηφ πνπέζεζε σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν. 

Η δηαπίζησζε ηεο Arendt ζρεηηθά κε ηελ ηεξάζηηα επηξξνή ηεο εμηζσηηθήο 

δχλακεο επάλσ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο παηδηθήο ηαπηφηεηαο είλαη 

αλαγθαία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλάινγσλ κεηαηξνπψλ ζηελ ηαπηφηεηα ηεο 

απζεληίαο. Χζηφζν, ε δχλακε απηή δελ πξέπεη λα θαηαγγέιιεηαη σο ε αηηία πνπ αληί 

λα θαιπηεξεχζεη, ρεηξνηέξεςε ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο παηδηθήο 

ειεπζεξίαο. Τπάξρνπλ θαη πνιιέο άιιεο θσλέο πνπ αλαθέξνληαη θηλδπλνινγψληαο,  

ζε κηα λέα δέζκεπζε ησλ παηδηψλ, απηή ηε θνξά απφ ηνλ δηθφ ηνπο -απηφλνκν πιένλ-

θχθιν, θαη φρη απφ εθείλν ησλ ελειίθσλ. 

                                                           

174
 A. Renaut, Το τζλοσ τθσ αυκεντίασ, ςελ. 153. 

175
 Ό.π., ςελ. 155. 

176
Ό.π., ςς. 155-256 



 79 

   χκθσλα κε ηνλ Κant ε δίρσο κέηξν ειεπζεξία ζπλδπάδεηαη κε ηελ αγξηφηεηα, ην 

δσψδεο πξψηκν ζηάδην, απνηειψληαο ηξνρνπέδε γηα ηελ νξζή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

Πξέπεη, ζπλεπψο , απφ λσξίο ππνζηεξίδεη, λα ηεζεί ε ειεπζεξία ππφ θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο. Μηα θαθή δηαρείξηζε ηεο ειεπζεξίαο ζηελ αξρή ηεο δσήο ζα νδεγήζεη 

ζε δηζεπίιπηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ. Η ειεπζεξία πξέπεη λα 

κεηαηξαπεί απφ άθξαηε  θπζηθή ειεπζεξία (πιήξεο πεηξαζκψλ θαη επηζπκηψλ) ζε 

θνηλσληθή ειεπζεξία δηάθξηζε πνπ εηζάγεη ήδε ν Rousseau 
177

. Όζνλ αθνξά ηα φξηα 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ παηδηνχ, ν Κant ηεο δίλεη αξθεηά κεγάιν εχξνο ηδηαηηέξσοζηα 

πξψηα ειηθηαθά ζηάδηα, αξθεί απηή λα κελ βιάπηεη ην ίδην  θαη λα κε θαηαπαηά ηελ 

ειεπζεξία ησλ άιισλ. Καη‟ επέθηαζε, νη ζηφρνη πνπ έρεη ην παηδί ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλνληαη εθφζνλ δελ ζηεξνχλ ζηνπο άιινπο ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο 

ζηφρσλ , θαη απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ηνπ γίλεη ζαθέο. Σέινο, νη φπνηεο 

ζηεξήζεηο ηχρεη  λα ηνπ επηβιεζνχλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ επεμήγεζε πσο 

απηφ γίλεηαη γηα ην κειινληηθφ ηνπ θαιφ θαη ηελ επηθείκελε  απνδέζκεπζή ηνπ απφ 

ηελ θξνληίδα ησλ άιισλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάιπςε ηεο απηνλνκίαο ηνπ. ηνλ 

αληίπνδα ε αγξηφηεηα λνείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κant θαη σο αλεμαξηεζία απφ ηνπο 

λφκνπο, ελψ ε πεηζαξρία αληηζέησο, σο ππνηαγή ζε απηνχο
178

. 

O Rousseau ζηνλ Αηκίιην, παξαζέηεη ηέζζεξηο θαλφλεο πνπ ζα δψζνπλ ζην 

παηδί πεξηζζφηεξε απζεληηθή ειεπζεξία θαη ιηγφηεξε δχλακε, ζην λα θάλνπλ θάηη 

εγσηζηηθφ, ελψαληηζέησο ζα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη  πεξηζζφηεξα απφ 

κφλν ηνπ, ρσξίο λα έρνπλ απαηηήζεηο απφ άιινπο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, βιέπνληαο 

δειαδή ηη βξίζθεηαη ζηα φξηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ, ζα ζηακαηήζεη λα ζέιεη νηηδήπνηε 

πέξαλ απηψλ. Οη θαλφλεο απηνί έρνπλ σο εμήο: α) λα δίλεηαη ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα 

εμάζθεζεο ηεο δχλακήο ηνπο ζην έπαθξν, θαζψο απηή πνπ ηνπο έρεη δνζεί απφ ηε 

θχζε δελ ππεξβαίλεη ην κέγεζνο ησλ απαηηήζεψλ ηνπο β) λα ηνπο δίλεηαη βνήζεηα θαη 

εκπεηξία , φπνπ ε αλάγθε είλαη ζσκαηηθή γ) ζηε βνήζεηα πνπ ζα δνζεί ζην παηδί 

πξέπεη λα ππάξρεη πξνζνρή ψζηε λα κε γίλεηαη άινγε ρξήζε ή θαηάρξεζε . Γελ 

πξφθεηηαη λα βαζαληζηεί απφ «θαπξίηζηα» αλ δελ ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα ηα 

απνθηήζεη δ)  ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά ε νκηιία θαη νη ρεηξνλνκίεο ηνπο, 
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έηζη ψζηε ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θη αλ βξίζθνληαη λα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ νη 

θπζηθέο απφ ηηο επίθηεηεο-εγσηζηηθέο, επηζπκίεο
179

. Οη νδεγίεο ηνπ Ρνπζζψ γηα ηε 

κεηαρείξηζε ηνπ παηδηνχ  απνξξένπλ απφ ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ δεηεκάησλ. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

εμηζνξξνπεζνχλ ζηνλ άλζξσπν είλαη ε δχλακε θαη ε επηζπκία. Η ηζνκεξήο αλάπηπμε  

ησλ δχν απνηειεί γηα ηνλ Rousseau, ην θιεηδί γηα ηελ αιεζηλή επηπρία θαη απηή ε 

ηζνξξνπία είλαη πην πηζαλφ λα βξεζεί ζηελ πξσηφγνλε θπζηθή θαηάζηαζε. Η 

θαληαζία πνπ αθππλίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ε αλαθάιπςε ησλ λνεηηθψλ 

δπλάκεσλ –θαη απνηειεί ηελ απαξρή ηνπ θνηλσληθνχ ηξφπνπ δσήο-είλαη έλα γεγνλφο 

πνπ ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαζψο ε θαληαζία μεπεξλάεη θάζε άιιε δχλακε θαη 

κπνξεί λα γίλεη ν δεκηνπξγφο κεγάισλ θαιψλ αιιά θαη δεηλψλ, θαζψο κπνξεί λα 

κεγεζχλεη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ καο
180

. 

Γηα ηνλ Ρνπζζψ, ειεχζεξνο είλαη ν άλζξσπνο πνπ επηζπκεί απηφ πνπ  κπνξεί, 

θαη κπνξεί απηφ πνπ επηζπκεί. Απηφ, φπσο δηαβεβαηψλεη θαη ν ίδηνο είλαη ην 

ζεκειηψδεο αμίσκά ηνπ θαη κπνξεί θάιιηζηα λα εθαξκνζηεί ζηα παηδηά, απνηειψληαο  

ηελ πεγή φισλ ησλ θαλφλσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Η ζπκβνπιή πνπ κπνξεί λα εκπλεπζηεί 

επζέσο απφ ηηο παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπ Ρνπζζψ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ ησλ παηδηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε, είλαη  λα αθήζνπκε ην παηδί ειεχζεξν κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ δψδεθα εηψλ λα αθνινπζήζεη ε θπζηθή ηνπ πνξεία ρσξίο λα ην 

θνπξάζνπκε κε εθκάζεζε θαλφλσλ θ.α. Σν επηρείξεκά ηνπ είλαη πσο, αλ ε θχζε 

ήζειε ηα παηδηά λα δηδάζθνληαη κέζσ ηνπ ιφγνπ, απηά ζα ηνλ δηέζεηαλ ήδε απφ ηε 

ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο
181

. Ο Κant δαλείδεηαη άιιε κηα άπνςε ηνπ Rousseau, απηή 

πνπ αθνξά ηνπο απηνδίδαθηνπο αλζξψπνπο, ζεσξψληαο ηνπο ζαθψο πην 

θαηαξηηζκέλνπο θαη κε νπζηαζηηθφηεξε γλψζε ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ έρνπλ 

δάζθαιν
182

. 
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3.4. Η κπίζη ηηρ παιδαγυγικήρ αςθενηίαρ και η αποηίμηζή ηηρ 

Η πξφηαζε Renaut έγθεηηαη ζηελ αλακφξθσζε ησλ ηζρπφλησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο σο κέζν απζεληίαο 

πνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζρεηηθά κε ην θαηεμνρήλ αληηθείκελν ηεο  , ηε γλψζε. Η 

αιιαγή πνπ θάλεη ηε δηαθνξά βξίζθεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο, θαη φρη ζηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο κε φξνπο  απζεληίαο. Έηζη ε γλψζε 

φθεηιε λα απνθνπεί απφ ηα δεζκά ηνπ παξειζφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα  λα ζηακαηήζεη 

ε θιεξνλνκηθή «ζθπηαινδξνκία» απηνχ ηνπ «ζθνληζκέλνπ θεηκειίνπ» πνπ 

απνθαινχκε γλψζε, θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα λέν αληηθείκελν πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ην παξφλ ζηελ θάζε γεληά πνπ ζα κεηαδίδεηαη.  

Η αληηθαηάζηαζε δελ έρεη ηφζν λα θάλεη κε ηε δηάδνζε ηεο ηερληθήο 

θαηλνηνκίαο, φζν κε ηε δηαηήξεζε ηεο παιηάο γλψζεο, ε νπνία σζηφζν ζα έρεη κία  

κνξθή πνπ ζα πξνζηδηάδεη ζε αλάινγν θνηλφ. Αλ δε γίλεη απηή ε αλαδηακφξθσζε, ν 

Renaut πξνεηδνπνηεί πσο ε παξάδνζε ηεο γλψζεο ζα ζπλερίδεη λα είλαη επηζθαιήο ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δπηπιένλ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα αξρίζνπλ λα εμεξεπλνχλ, ςάρλνληαο λένπο ηξφπνπο ζα πξέπεη λα 

πξνζέμνπλ πσο ζα δηαρεηξηζηνχλ απηφ ην «αραλέο πεδίν εξγαζίαο»
183

 . γελληέηαη 

ηαπηνρξφλσο  ε απνξία γηα ην πψο ζα βνεζήζνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

επηζηήκνλεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηνκέα «παξαγσγήο» ηεο θαηλνηνκίαο, αιιά δελ 

ελδηαθέξνληαη λα κεηαδψζνπλ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο. Μηα δηαπίζησζε πνπ θάλεη ν 

Renaut,  είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη αθαδεκατθνί ζεσξνχλ πσο ε γλψζε πνπ παξάγνπλ 

είλαη αζχκβαηε κε κηα εθιαΐθεπζε ηεο, ε νπνία φκσο  είλαη αλαγθαία γηα ηε δηάδνζή 

ηεο ζην επξχηεξν δπλαηφ θάζκα. 

     Σίζεηαη επίζεο ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη ζπκβαηή ε 

«ζπκβνιαηηθή αλαζχζηαζε» ηεο εθπαηδεπηηθήο εμνπζίαο κε ηα δεδνκέλα ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαη ηεο  ζρνιηθήο ζρέζεο
184

. Η ζπκβνιαηνπνίεζε επηηεχρζεθε κεηά ηε 

ξήμε ηεο  θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο κε ηελ απζεληία, ε νπνία ζήκαλε παξάιιεια θαη 

ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο. Σν δήηεκα είλαη θαηά πφζν κπνξεί λα επηηεπρζεί θάηη 

παξφκνην θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή εμνπζία.πέξαλ απηνχ , κε ηε χκβαζε ηνπ 1989, 

ηίζεληαη ζην λνκηθφ πιαίζην  νη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ελειίθσλ θαη 
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παηδηψλ, σζηφζν νη ξπζκίζεηο απηέο ρξεηάδνληαη ρξφλν αθνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζνχλ νη «θαλνληζηηθέο αλαθνξέο» πνπ ζα απνκαθξχλνπλ θάζε ζχγρπζε κεηαμχ 

παηδηθψλ δηθαησκάησλ, αθελφο  θαη θαζεθφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο, αθεηέξνπ . 

  Ο Renaut αλαιχεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπλζεθψλ, 

ηεο ζπλζήθεο εθείλεο ηνπ 1924, ηνπ 1959 , ηέινο εθείλεο ηνπ ηνπ 1989. Οη δχν 

πξψηεο αλαθέξνληαη ζε θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ θπξίσο 

ηνλ ραξαθηήξα ηεο πξνζηαζίαο ηεο επαίζζεηεο θχζεο ηνπ παηδηνχ. Πξφθεηηαη γηα 

γεληθά δεηήκαηα, ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ησλ παξαδνζηαθφ κεραληζκφ 

ηεο  ζρέζεο παηδηνχ θαη ελειίθνπ. Χο ην 1950 ην παηδί δελ δηδαζθφηαλ λα εμεξεπλά 

ηελ ειεπζεξία ηνπ, απηφ αιιάδεη ην  1989, φπνπ αλαθέξεηαη πσο «θάζε αλζξψπηλν νλ, 

ελήιηθαο ή παηδί, δχλαηαη λα απνιακβάλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ηνπ 1948»
185

. Δίλαη πξνθαλέο πσο ε 

θξάζε «ελήιηθαο ή παηδί» αλνίγεη έλα νιφθιεξν πεδίν ειεπζεξηψλ γηα ην παηδί θαη 

νπζηαζηηθά κεηακνξθψλεη θαη δπλακψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, θάηη ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηαπηφρξνλε εμαζζέλεζε απζεληίαο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Δθφζνλ ελήιηθαο θαη παηδί εμνκνηψλνληαη φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, 

είλαη δχζθνιν λα ηεζνχλ ηα φξηα ηεο απζεληίαο ηδηαηηέξσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηηκσξία 

ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ησλ παηδηψλ «ραξάζζνληαη» 

αθξηβψο πάλσ ζηα φξηα εθείλεο ησλ κεγάισλ, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

Οη ελήιηθεο θαζνξίδνπλ βέβαηα ηα φξηα ηεο κεηαμχ ηνπο ειεπζεξίαο , ζεβφκελνη ν 

έλαο ηνλ άιιν, θαη εδψ ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη ζηνπο  ελήιηθεο λα θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ησλ παηδηψλ. Όινη 

νη παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνί είλαη αλαγθαίν λα ζπδεηεζνχλ θαη αλ βξεζεί κηα ιχζε 

πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αλαρξνληζηηθά κέζα, θαζψο ε πνξεία ησλ πξαγκάησλ έρεη πξνδηαγξαθεί. 

  Η ιχζε πνπ πξνηείλεη ν Renaut γηα ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζχκβαζε ηνπ 1989 είλαη ν «ακνηβαίνο πεξηνξηζκφο» ηνπ «απειεπζεξσηηζκνχ» αιιά 

θαη ηνπ «πξνζηαηεπηηζκνχ»
186

. Πξνηείλεη, επίζεο, λα δνζνχλ νξηζκέλεο «νδεγίεο 

εθαξκνγήο» φπνπ λα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη 

απηφκαηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξηφηεηαο. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη ε 
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δηαπίζησζε πσο, δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο είλαη αιιειέλδεηα κε ηξφπν πνπ ην έλα 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ άιινπ. 

  Η άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ παηδηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηελ επηηήξεζε 

θαη θξνληίδα ησλ ελειίθσλ, δηφηη απηά δελ δηαζέηνπλ αξθεηέο θνξέο επίγλσζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ελέρεη κηα άλεπ νξίσλ ειεπζεξία. Οη ελήιηθεο είλαη ινηπφλ παξαηεξεηέο 

θαη ζπκπαξαζηάηεο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαη φρη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη. Μεηά 

ηελ δηάιπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ «πξνζψπνπ» ηεο απζεληίαο, ν κφλνο ηξφπνο πξνφδνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Renaut είλαη ζπλάζξνηζε ησλ δχν ηχπσλ δηθαησκάησλ (δηθαηψκαηα- 

πξνζηαζίεο, δηθαηψκαηα-ειεπζεξίεο). Κιείλνληαο ηνλ ιφγν ηνπ, ππελζπκίδεη, επίζεο, 

πσο φιεο νη πξναλαθεξζείζεο αλαθέξνληαη ζε «θαλφλεο» θαη φρη «λφκνπο», παξ‟ φια 

απηά ε ζεκαζία ηήξεζήο ηνπ είλαη κεγάιε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, θαη ε 

εθπαηδεπηηθή εμνπζία πξέπεη λα αγσληζηεί ψζηε λα βξεη ηε «ρξπζή ηνκή». Απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα αξρή είλαη κηα θαιχηεξε αθνκνίσζε λέσλ θαλφλσλ θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο ινγηθήο κε ηελ εκπεηξία δχν δεθαεηηψλ, θαη απηφ είλαη έλαο νδεγφο 

φρη κφλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη γηα ηνπο γνλείο. 

  Η εθπαηδεπηηθή θξίζε θαηά ηνλ Renaut –ν νπνίνο ζπκθσλεί ζε απηφ ην 

ζεκείν κε ηελ Arendt- δελ θέξεη ε ίδηα ηηο ξίδεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, αιιά είλαη 

κάιινλ κηα παξάπιεπξε απψιεηα ζηνλ εμηζσηηθφ αγψλαησλ λεσηεξηθψλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ . Γελ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί πσο ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγνχζε 

άςνγα πξηλ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, σζηφζν ε απζεληία πνπ 

δηέζεηε ήηαλ αδηακθηζβήηεηε. Η ζπλζήθε απηή αιιάδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

θνηλσλία απνθάζηζε λα θαηαιχζεη ηελ ηεξαξρία κεηαμχ αηφκσλ ζην φλνκα ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, θάηη πνπ είρε σο επαθφινπζν ηελ απνδπλάκσζε θάζε 

παξαδνζηαθνχ ζεζκνχ «θπξηαξρίαο». Ο Renaut παξαηεξεί πσο ε θξίζε «άξγεζε» 

θαηά θάπνην ηξφπν λα εθδεισζεί, ή ηνπιάρηζηνλ δελ εκθαλίζηεθε κε ηελ ζεκεξηλή 

έληαζε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηνλ αξγφ ξπζκφ εμέιημεο ηεο λεσηεξηθήο 

θνηλσλίαο κε απνηέιεζκα ε θπξίσο «έθξεμε» λα  ηνπνζεηείηαη ζηε θάζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο «γνληθήο θαη ηεο ζρνιηθήο ζρέζεο»  βάζεη ηνπ «πξφηππν ηεο 

δεκνθξαηηθήο ζρέζεο»
187

. Ο εθκνληεξληζκφο
188

 ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη πσο ήηαλ 

κηα  α (αλαπφθεπθηε)  εμέιημε , ζχκθσλα κε ηελ Arendt, σζηφζν φζνλ αθνξά ηηο  
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ζπλέπεηεο ηνπ δε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο έθεξαλ ηε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζε 

ρεηξφηεξε κνίξα. 

  Αξθεηνί ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν λα 

ππεξαζπίδνληαη κηα νπηζζνδξφκηζε ηεο εθπαίδεπζεο , θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνλεσηεξηθψλ παηδαγσγηθψλ πξνηχπσλ, αιιά θαη ηελ 

«απνθήξπμε» ησλ αμηψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ κε θφπννη λεσηεξηθέο θνηλσλίεο 

πξνζπάζεζαλ λα ζεκειηψζνπλ . Καηά ηνλ Renaut ε άλεπ φξσλ πεξηραξάθσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απφ ην ξεχκα ηεο εμηζσηηθήο δχλακεο είλαη κηα πξνβιεκαηηθή ιχζε, ε 

νπνία ελέρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα επηθέξεη δηραζκφ αλάκεζα ζηελ «νηθνγελεηαθή-

ζρνιηθή κηθξνθνηλσλία»
189

θαη  ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Μία ιχζε απηνχ ηνπ είδνπο 

νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο αθφκε βξηζθφκαζηε ζε κεηαβαηηθφ 

ζηάδην, φπνπ δελ ππάξρεη μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πψο είλαη κηα «δεκνθξαηηθή» 

νηθνγέλεηα ή έλα «δεκνθξαηηθφ» ζρνιείν πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο αμηψζεηο ηεο 

λεσηεξηθήο ζπλζήθεο. Απηφ απνηειεί γηα ηνλ Renaut ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε 

φζνλ αθνξά ηελ απφξξνηα ηεο «θξίζεο» κηα πξψηε απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ 

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο πνξείαο ηνπ εθκνληεξληζκνχ, κε αλαγλψξηζε ησλ 

ζεηηθψλ ηεο ζεκείσλ αιιά θαη κε ηαπηφρξνλε πξνζπάζεηα εμεξεχλεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζα ζπλαπαξηίδνπλ κηα ζπκπαγέζηεξε θαη πην δεκνθξαηηθή 

ζεψξεζε γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο απζεληίαο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

επηκέξνπο αλαπηχμεηο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο απζεληίαο 

απαζρνιεί ηε ζχγρξνλε θηινζνθηθή ζθέςε θαη απνηειεί πεδίν ζεσξεηηθψλ 

αλαδεηήζεσλ παηδαγσγψλ θαη θηινζφθσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ν αθεηεξηαθφο 

πξνβιεκαηηζκφο εληνπίδεηαη ζηελ θαληηαλή θηινζνθία δηαηξέρνληαο ζπλνιηθά ηε 

λεσηεξηθφηεηα θαη κέζα απφ ηελ θξηηηθή καηηά ηεο H. Arendt θαηαιήγεη ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο παηδαγσγηθήο απζελίαο απφ ηνλ γάιιν πνιηηηθφ θηιφζνθν 

Alain Renaut. 

Μειεηψληαο ην έξγν ηνπ Κant  Πεξί Παηδαγωγηθήο δηαπηζηψλνπκε ηηο απφςεηο 

ηνπ θηινζφθνπ γηα ηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο θαη ηε ζρέζε ηνπ παηδαγσγνχ κε ην 

παηδί, θαζψο θαη ηε ζεψξεζε ηνπ δαζθάινπ σο κηα κνξθή απζεληίαο. Με θαλεξή ηελ 

επίδξαζε ηνπ Rousseau  αιιά θαη ηελ αηζζεηή δηαθνξνπνίεζή ηνπ ζε αξθεηα ζεκεία 

ν Κant παξνπζηάδεη κηα επξεία  πξνβιεκαηηθή  γχξσ απφ ηα δεηήκαηα παηδείαο. Με 

πξνεμέρνπζα ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο επηρεηξεί ηε ζχλδεζε ηεο εζηθήο κε ηελ 

παηδεία θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηελ παηδαγσγηθή απζεληία. 

Μέζα απφ ηε  ζεψξεζε ηεο Hannah Arendt ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο 

απζεληίαο  ηίζεηαη ζε λέεο βάζεηο θαη αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ σο 

απζεληία κε κηα φκσο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία απηή ηνπ αξσγνχ ησλ λέσλ 

δηαρεηξηζηψλ ηνπ θφζκνπ ελψ ν ξφινο ηνπ είλαη θαηαιπηηθφο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνζκνζεψξεζεο ησλ καζεηψλ. Ο παηδαγσγφο, κέζα απφ ηηο λνπζεζίεο, ππελζπκίδεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηνπο  εθνδηάδεη κε ηελ απαξαίηεηε 

γλψζε γηα ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία. πλεπψο κηα πηζαλή απνδφκεζε ηεο απζεληίαο 

ζα νδεγήζεη ζε απνδηνξγάλσζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα ππξνδνηήζεη 

κηα θξίζε ηεο εθπαίδεπζεο σο κέξνο ηεο επξχηεξεο θξίζεο ηεο δπηηθήο θνπιηνχξαο. 

Η δηεξεχλεζε ηεο θξίζεο  ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ απνδφκεζε ηεο 

παηδαγσγηθήο απζεληίαο απνηειεί ην πεδίν έξεπλαο ηνπ γάιινπ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ 

Renaut. O   Renaut  κε ηελ θξηηηθή εμέηαζε  φισλ ησλ ζεσξεηηθψλ ζπληζησζψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ θξίζε ηεο παηδαγσγηθήο απζεληίαο, επηρεηξεί ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ηεο  κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ηεο λεσηεξηθήο θιεξνλνκίαο ηεο θαη ησλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζηνλ εηθνζηφ αηψλα. 
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Δλ θαηαθιείδη, ε ζθέςε ηεο  H. Arendt, αλ θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί  θαη 

εξκελεπηεί σο πνιηηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ζπληεξεηηθή γηα ηελ θξηηηθή ηεο ζηνλ ηξφπν 

πνπ  θαηέιεμαλ λα εθαξκφδνληαη ηα ρεηξαθεηεηηθά ηδεψδε ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηελ απζεληία ηνπ δαζθάινπ, ζα ιέγακε φηη ε ίδηα δηαρσξίδεη ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο  απφ ηε 

πνιηηηθή, ελψ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ αξσγνχ ζηε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ λένπ 

πνπ ε ίδηα εηζεγείηαη ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα πξννδεπηηθή αληίιεςε. Οη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ πεξη 

απζεληίαο, αθελφο ηνπ Kant θαη ηεο Arendt θαη αθεηέξνπ ηνπ Renaut, απνηεινχλ 

παξαθαηαζήθε γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο παηδαγσγνχο  θαη ζπληζηνχλ ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ζε θάζε εγρείξεκα αμηνπνίεζήο ηνπο ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  
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SUMMARY 

The aim of this paper is to highlight the nature of educational authority through the 

philosophical perspective of I.Kant, J.J.Rousseau H.Arendt and A.Renaut. 

 The first part of the thesis attempts an analysis of Immanuel Kant's fundamental 

philosophy of education, On Pedagogy.  Kant discusses in depth the paths the 

pedagogue must cross to achieve its goals. From the very beginning, he distinguishes 

the kinds of education, practice and spiritual, giving the corresponding emphasis to 

each. In the first part of his work, Kant refers to issues of practical nature that refer to 

the natural upbringing of the child, such as advice on raising and taking care of the 

child from infancy to infancy, instructions for his hardening, etc. 

  In the second part of On Pedagogy, Kant engages in an  in-depth discussion of moral 

education that is equally and perhaps more important than simply feeding. Particular 

emphasis is given to the teaching of discipline, duty and courtesy. The child should 

learn to have dignity and respect for himself, his family and his social background. 

Through harsh discipline, Kant thinks that the child will be able to acquire a 

personality that will help him in the later course of his life. Game and work are two 

activities that should be clearly separated if we want the child to learn to work with 

the same seriousness. As for the development of moral sense in the child's soul, Kant 

considers it best to give a prime example and exemplify punishment when it shows 

signs of selfishness. The concept of God is one of the last ones to learn, and the first 

thing to be taught is to consider good deeds, good in themselves and not because of a 

metaphysical profit. All of Kant's pedagogical treatise is influenced by the work of 

Rousseau Emil, and this is something Kant admits himself in his comments. The 

formation of a man in harmony with his natural creations is what impresses Kant 

more and he considers that the contribution of Rousseau's work also has a greater 

moral impact on adult readers. In Emil Rousseau deals with the upbringing of a well-

educated child, from infancy to teenage age. This child, grown according to the 

urgency of  nature and only with the discreet supervision of an adult, will become a 

complete man. Rousseau, however, presents the upbringing of the child outside the 

urban environment, considering every cultural element of this culture responsible and 

destructive to the creation of mildness, since it will be followed later by its adaptation 

to the community. Kant, on the other hand, integrates the child's development from 
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the beginning into a culture, but protects it from any negative intervention. In both 

cases, however, the educator retains his authority, but he is at a safe distance, in 

contrast to the suffocating mode of pedagogical atrocities at that time. 

  In the second part are presented the positions of Hannah Arendt which, among other 

things, raise the issue of pedagogical authority on new bases, highlighting the 

importance of the role of the teacher. The child is now viewed from a different 

perspective as he is treated as a new member of the society that will take the reins of 

the state in the future as a promising vehicle for a better and more well organized 

society. The function of the author continues to be on the side of the educator, this 

time with a different function, that of the help of the new managers of the world. The 

teacher is called upon to balance between the past and the future and to radically 

shape the worldview of the students. He must focus on the obligations of the pupils, 

not autocratic but through admonition, and at the same time supply them with the 

knowledge that will serve them in the course of their lives. Finally, one more role is to 

give the token of power and not to abuse the privileges of its role, influencing the 

course of developments. 

  The course of pedagogical authority and at the same time the changes of 

contemporary French philosophy that defined the fate of students are undertaken by 

Alain Renaut, describing the course of events at least in France in the 16th-19th 

century. Renaut refers to the wider developments that shaped the new face of 

authority, starting from the time when the parent and the teacher exercised complete 

control over the child's development and reaching the legal establishment of rights 

that gave the child freedoms and control of his life. 

 


